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Abstract  

Armed conflicts of our time tend to be prolonged, characterised by 

indiscriminate violence and the direct targeting of civilians. These conflicts 

cause situations where civilians are not only at risk of being exposed to threats of 

direct violence, but also unbearable humanitarian situations, a form of indirect 

harm resulting from armed violence. Current protection regimes only address 

direct harm to civilians, which leaves a significant protection gap. Previous 

research has identified a possibility for recognising severe humanitarian 

conditions as a basis for international protection in recent human rights law 

developments.  

This thesis explores if the right to a dignified life can further address this form of 

indirect harm to civilians and create assessment criteria for providing 

international protection to persons fleeing severe humanitarian conditions caused 

by armed conflict. The right to a dignified life is constructed from theories on 

human dignity as a basis for human rights, as well as case law from the Inter-

American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights.  

The results show that the right to a dignified life is able to provide criteria for 

assessing the severity of a humanitarian situation and establish a threshold for 

triggering international protection, but several legal difficulties remain for its 

practical application.  

 

Keywords: Human dignity, armed conflict, refugee law, complementary 

protection, the right to a dignified life, human rights law 

 

 

 



Sammandrag 

Dagens väpnade konflikter tenderar att vara utdragna och komplexa. De 

karaktäriseras ofta av urskillningslöst våld och våld riktat mot civila. Väpnade 

konflikter i vår tid har orsakat svåra humanitära situationer, som innebär att 

civila inte endast riskerar att utsättas för skada till följd direkt våld, utan även en 

form av indirekt skada till följd av våld. Nuvarande skydd för den som flyr 

väpnad konflikt omfattar endast den som riskerar skada som en direkt följd av 

väpnat våld. Detta innebär att det finns en lucka i existerande skydd som behöver 

adresseras. Tidigare forskning har identifierat en möjlighet att inkludera även 

personer som riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling på grund av 

humanitära situationer i den senaste utvecklingen i regionala 

människorättsdomstolar. 

Denna uppsats undersöker huruvida rätten till ett värdigt liv kan adressera 

allvarlig skada som en indirekt följd av väpnad konflikt och skapa kriterier för 

när en humanitär situation ska omfattas av internationellt skydd. Rätten till ett 

värdigt liv konstrueras med hjälp av teorier om mänsklig värdighet samt praxis 

från Inter-Amerikanska domstolen för mänskliga rättigheter och 

Europadomstolen för mänskliga rättigheter.  

Resultatet visar att rätten till ett värdigt liv kan erbjuda kriterier för att bedöma 

allvaret hos en humanitär situation och aktivera internationella 

skyddsmekanismer, men finner att det kvarstår juridiska svårigheter för att 

applicera i verkliga fall.  

 

Nyckelord: Mänsklig värdighet, väpnad konflikt, asylrätt, kompletterande skydd, 

rätten till ett värdigt liv, mänskliga rättigheter 
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1 Problemformulering och syfte  

Det senaste året har Sveriges bedömning av den rådande säkerhetssituationen i Afghanistan 

stått i centrum för debatten om den svenska asylrätten.1 Förra året beräknas den väpnade 

konflikten ha dödat eller skadat 10 453 civilpersoner. Civila har under lång tid varit uttalade 

måltavlor för beväpnade grupper i konflikten.2 Förutom det direkta våldet mot civila befinner 

sig stora delar av civilbefolkningen i en svår humanitär situation. Uppskattningsvis saknar 

40% av Afghanistans befolkning fysisk tillgång till sjukvård.3 Enligt Norwegian Refugee 

Councils uppskattning fördrevs 50 personer på flykt inom landet varje timme till följd av 

stridigheter 2017, och samma organisation uppskattar att 7,4 miljoner människor är i behov av 

humanitär hjälp.4 7 av 10 personer som återvänder till Afghanistan tvingas fly på nytt på 

grund av förnyat våld.5 För många framstår situationen i Afghanistan som en väpnad konflikt 

så farlig att ingen borde utvisas dit, men svenska myndigheter har gjort bedömningen att flera 

delar av landet är tillräckligt säkra för ett återvändande.6 Vad ligger till grund för den 

bedömningen, och hur bör en situation som den i Afghanistan bedömas för att möta 

människors skyddsbehov? 

Personer som flyr till följd av väpnad konflikt omfattas inte av 1951 års flyktingkonvention, 

utan skyddas av olika former av kompletterande skydd som tillkommit sedan den antogs.7 

Detta skydd har utformats på olika sätt i olika regionala system, och implementeras och tolkas 

med ännu större variation i nationell rätt.8 Asylrätten utvecklas hela tiden allteftersom stater 

                                                 

1 Se till exempel 500 manifesterade mot utvisningar till Afghanistan. Dagens Nyheter. 2018-02-18. Tillgänglig 

på: https://www.dn.se/sthlm/500-manifesterade-mot-utvisningar-till-afghanistan/ [Hämtad 2018-05-20], samt 

Lagligt men omoraliskt att utvisa unga till Afghanistan. Dagens Nyheter. 2017-08-15. Tillgänglig på 

https://www.dn.se/debatt/lagligt-men-omoraliskt-att-utvisa-unga-till-afghanistan/ [Hämtad 2018-05-20] 

2 United Nations Assistance Mission to Afghanistan. Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict 

Annual Report 2017. Februari 2018  

3 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Afghanistan: Humanitarian Response Plan January-

December 2017. Afghanistan: UN OCHA, November 2017 

4 Hall, Samuel. Escaping War: Where to Next? A Research Study on the Challenges of IDP Protection in 

Afghanistan. Norwegian Refugee Council: 2018 

5 Ibid.  
6 Migrationsverket, Rättslig kommentar angående säkerhetssituationen i Afghanistan, särskilt Kabul - SR 

03/2018, 2018-01-31, Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående säkerhetssituationen i Afghanistan 

- SR 31/2017, 2017-08-29 

7 McAdam, Jane. Complementary Protection in International Refugee Law. Oxford Scholarship Online 2007 

8 Ibid, s. 19 

https://www.dn.se/sthlm/500-manifesterade-mot-utvisningar-till-afghanistan/
https://www.dn.se/debatt/lagligt-men-omoraliskt-att-utvisa-unga-till-afghanistan/
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och människorättsdomstolar stöter på nya utmaningar, och även synen på vem som är 

skyddsbehövande till följd av väpnad konflikt. Flera studier har påtalat att eftersom väpnade 

konflikter ändrat karaktär krävs att asylrätten förändras för att omfatta alla situationer där 

civila utsätts för allvarlig skada, såsom i svåra humanitära situationer till följd av våldet, inte 

endast direkt fysiskt våld.9  

Det har initierats en diskussion i rättslig doktrin huruvida skyddet i den europeiska asylrätten 

kan utvidgas till att omfatta allvarlig skada som uppstått indirekt till följd av väpnad 

konflikt.10 Flera kommentatorer av den rättsliga utvecklingen i Europa menar att denna sakta 

rört sig mot en sådan utvidgning, framförallt sedan Europadomstolens bedömning i fallet Sufi 

and Elmi v. the United Kingdom.11 Europadomstolen menade att den humanitära situationen i 

somaliska flyktingläger var av sådant allvar att de sökande skulle utsättas för 

skyddsgrundande behandling under Artikel mot tortyr, omänsklig eller förnedrande 

behandling om de hamnade där.12 Det är dock fortfarande oklart vad som utgör 

skyddsgrundande behandling ur detta perspektiv, men bedömningen i Sufi and Elmi talar för 

att även svåra humanitära situationer till följd av väpnad konflikt kan utgöra skyddsgrundande 

behandling, kanske även i asylrättslig mening.  

I det amerikanska och afrikanska människorättssystemet har den humanitära situationen som 

uppstår i samband med väpnade konflikter inkluderats till viss del som skyddsgrundande 

behandling i respektive regions flyktingkonvention.13 Flyktingdefinitionen i dessa dokument 

anses generellt vara vidare i omfattning än i det europeiska systemet.14 Sammantaget med den 

                                                 

9 Lambert, Hélène & Theo Farrell. The Changing Character of Armed Conflict and the Implications for Refugee 

Protection Jurisprudence. International Journal of Refugee Law. Vol. 22 No. 2 (2010): 237–273 

Farrell, Theo & Oliver Schmitt, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), The Causes, Character and 

Conduct of Armed Conflict, and the Effects on Civilian Populations, 1990-2010, April 2010, PPLA/2012/03 

10 Lambert, Hélène. The Next Frontier: Expanding Protection in Europe for Victims of Armed Conflict and 

Indiscriminate Violence. International Journal of Refugee Law. Vol. 25 no 2 (2013): 207-234 

Thorburn Stern, Rebecka & Hanna Wikström. Migrationsrätt: Skyddsbehov och trovärdighet – bedömning i 

asylärenden. Stockholm: Liber, 2016 

11 Lambert 2013, Stern och Wikström 2016  

12 Sufi and Elmi v. the United Kingdom (Application nos. 8319/07 and 1144/07) ECtHR Judgment 28 June 2011, 

para 291 

13 Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of Refugees in Central 

America, Mexico and Panama 1984, Organisation of African Unity, Convention Governing the Specific Aspects 

of Refugee Problems in Africa 1969 

14 McAdam 2007, Beyani. Chaloka. Protection of the Right to Seek and Obtain Asylum under the African Human 

Rights System. Boston: Martinus Nijhoft Publishers, 2014 
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europeiska utvecklingen kan detta tyda på en framväxande internationell konsensus i synen på 

vem som är skyddsbehövande till följd av väpnad konflikt, men rättsläget för vilka situationer 

som skulle kunna omfattas är fortfarande oklart inte enbart i Europa utan även internationellt.  

Samtidigt som asylrätten har utvecklats har människorättsdomstolar börjat erkänna och 

resonera kring rätten till ett värdigt liv. Rätten till ett värdigt liv har som syfte att bemöta, 

bland annat, de humanitära situationer som är av sådant allvar att det kränker en människas 

värdighet. De situationer som, även om en människas liv inte är utsatt för direkt våld om hot 

mot livet, ändå innebär ett hot mot en värdig existens, där människor inte kan tillgodose sina 

mest grundläggande behov. Sådana situationer kan utan tvekan uppstå i anslutning till 

utdragna inre väpnade konflikter som den Afghanistan. Med anledning av detta är syftet med 

denna uppsats att undersöka huruvida rätten till ett värdigt liv kan agera vägledande för hur 

allvarlig skada till följd av indirekt våld i en väpnad konflikt bör tolkas i asylrättslig mening.  

1.1 Frågeställningar: 

Med anledning av syftet med denna uppsats utkristalliserar sig ett antal frågeställningar. Den 

primära och övergripande frågeställningen är: Kan definitionen av vem som är 

skyddsbehövande till följd av väpnad konflikt förstås utifrån rätten till ett värdigt liv? 

Rätten till ett värdigt liv är inte en tydligt kodifierad rättighet i någon konventionstext, utan 

har tolkats fram ur andra, redan existerande rättigheter. Mänsklig värdighet agerar därför som 

en teoretisk och rättslig grund för att resonera kring och konstruera rätten till ett värdigt liv på 

ett meningsfullt sätt. Hur rätten till ett värdigt liv ska förstås utifrån konceptet mänsklig 

värdighet i teori och rättslig praxis utgör den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen och är 

en egen frågeställning.  

Som teoretisk utgångspunkt styr mänsklig värdighet inte bara konstruktionen av rätten till ett 

värdigt liv, utan är även ett sätt att se kritiskt på asylrätten såsom den ser ut idag. 

Problemformuleringen i denna uppsats fokuserar speciellt på situationen för civilbefolkningen 

i Afghanistan och hur den pågående konflikten skapat ohållbara levnadsvillkor. Mänsklig 

värdighet är därför den teoretiska utgångspunkten även för diskussionen om asylrättens 

omfattning och behovet av att skyddet för den som flyr väpnad konflikt utvidgas, men 

används främst för att arbeta fram ett ramverk för rätten till ett värdigt liv. Det är detta som 

sedan appliceras på det skydd som idag kan erhållas av den som flyr en väpnad konflikt.  
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För att kunna besvara den övergripande frågeställningen och syftet med denna uppsats krävs 

att gällande rätt fastställs för de två aktuella rättsområdena innan de kan analyseras i samspel 

med varandra. Därför inkluderas dessa som två underordnade frågeställningar, som båda utgår 

från internationell rätt. 

Slutligen kommer situationen i Afghanistan och konsekvenserna av en vidare definition av 

skyddsbehövande till följd av väpnad konflikt för en afghansk asylsökande att diskuteras 

löpande under uppsatsen. Utgångspunkten för denna diskussion är den som flytt från väpnad 

konflikt och inte omfattas av flyktingkonventionen.  

1.2 Tidigare forskning och placering av studien  

Hur rätten till skydd från väpnad konflikt ser ut i Europa och internationellt har undersökts 

relativt utförligt i rättsvetenskaplig forskning tidigare.15 Forskningen har även kommenterat 

asylrättens utveckling i Europa i samband med att EU-domstolen (CJEU) eller 

Europadomstolen för mänskliga rättigheter (ECtHR) har kommit med nya avgöranden.16 Flera 

kommentatorer av det rättsliga läget har konstaterat att det saknas enhetliga bedömningar av 

när ett skyddsbehov uppstår till följd av väpnad konflikt, trots att olika former av sådant 

skydd förekommit under mycket lång tid.17 Det är stor variation inte endast mellan olika 

regioner utan även mellan de flesta stater. En förklaring till detta är att till skillnad från 1951 

års flyktingkonvention18 finns ingen internationell konvention som reglerar det 

kompletterande skyddet och rättsutvecklingen har därför skett på nationell och regional 

nivå.19 Trots att det finns stor variation i tolkningarna av vem som är skyddsbehövande till 

                                                 

15 Se exempelvis McAdam, Jane. Complementary Protection in International Refugee Law. Oxford Scholarship 

Online 2007, som redogjort utförligt för kompletterande skydd och skydd vid väpnad konflikt, och citeras i de 

flesta nyare artiklar i ämnet, till exempel Lambert och Farrell 2010, Stern och Wikström 2016 och Harvey, 

Colin. Time for Reform? Refugees, Asylum-seekers and Protection under International Human Rights Law. 

Refugee Survey Quarterly. Vol. 34 (2015): 42-60. Harvey diskuterar specifikt kopplingen mellan mänskliga 

rättigheter och asylrätt.  

16 Se Errera, Roger. The CJEU and Subsidiary Protection: Reflections on Elgafaji – and After. International 

Journal of Refugee Law, Vol. 23, no. 1, (2011) 93-112, McAdam Jane, The European Union Qualification 

Directive: the creation of a subsidiary protection regime. International Journal of Refugee Law. Vol. 17, no 3 

(2005): 461-516 

17 McAdam 2007, Lambert 2013, Thorburn Stern & Wikström 2016, samt Storey, Hugo. The War-flaw and Why 

it Matters, ss. 39-56 i Cantor D.J och Durieux, J-F, red. (2014). Refuge from Inhumanity? War Refugees and 

International Humanitarian Law. Leiden: Brill Nijhoff 

18 UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, 28 juli 1951, med 1967 års 

tilläggsprotoll  

19 McAdam 2007, Storey 2014 
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följd av väpnad konflikt har tidigare forskningen utrett vilket grundläggande skydd som finns 

genom komparativ forskning.20 Asylrätten utgår i stora drag från 1951 års flyktingkonvention 

världen över, men tolkningarna av vem som är skyddsbehövande har utvecklats och utvecklas 

ständigt i praxis allteftersom nya aspekter av skyddsbehov har diskuterats. Eftersom asylrätten 

är sådan till sin natur krävs ny forskning allteftersom rätten utvecklas.  

I tillgänglig doktrin har flera frågat sig om inte skyddet för den som flyr väpnad konflikt kan 

utvidgas i den europeiska asylrätten.21 De som främst har forskat kring vad som bör ligga till 

grund för en sådan utvidgning är Farrell och Lambert.22 I en artikel som utgår från asylrättens 

utveckling i Europa föreslår de att bedömningen av hur allvarlig en väpnad konflikt är även 

bör inkludera indirekt våld mot civila. Om en konflikt bedöms som så allvarlig att den präglas 

av urskillningslöst våld innebär det att ingen asylsökande från området kan tvingas återvända 

dit eftersom de då riskerar död eller allvarlig skada, vilket är varför kriterierna för dessa 

bedömningar är så viktiga att undersöka.23 Till stöd för sin argumentation har de framförallt 

freds -och konfliktforskning som visar att väpnade konflikter i stor utsträckning ändrat 

karaktär.24 De menar att dagens väpnade konflikter tenderarar att vara utdragna inbördeskrig, 

med många inblandade aktörer, där civila ofta är uttalade måltavlor för våldet.25  

Farrell och Lambert föreslår att konceptet mänsklig säkerhet kan användas för att omfatta fler 

typer av allvarlig skada för civila än direkt våld.26 De menar att en bedömning av en konflikts 

svårighetsgrad bör inkludera inte enbart antalet dödade eller skadade i konflikten utan även 

antalet internflyktingar och eventuellt statsförfall.27 De menar att med anledning av väpnade 

konflikters ändrade karaktär hamnar civila allt oftare i ohållbara levnadsförhållanden på grund 

av den pågående konflikten, speciellt när staten faller samman och inte längre kan erbjuda 

                                                 

20 McAdam 2007, Stern och Wikström 2016, Lambert 2013 

21 Lambert och Farrell 2010, Lambert 2013, Stern och Wikström 2016, för en diskussion om asylrätten och 

väpnad konflikt mer generellt än på europeisk nivå se Moore, Jennifer. Protection Against Forced Return of War 

Refugees, ss. 411-432 I Cantor D.J och Durieux, J-F, red. (2014). Refuge from Inhumanity? War Refugees and 

International Humanitarian Law. Leiden: Brill Nijhoff 

22 Lambert och Farrell 2010, Lambert 2013 

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU, 13 december 2011, se Artikel 15(c)  för dessa kriterier 

24 Lambert och Farrell 2010 s. 257 

25 Ibid. 266 

26 Ibid s. 259 

27 Ibid. s. 259-266 

Ordet ”statsförfall” är översatt från engelskans ”state failure” 
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grundläggande skydd till sina medborgare. Vad som utgör ohållbara levnadsförhållanden 

kopplas till hur det konceptualiseras av mänsklig säkerhetsdiskursen, som till exempel 

avsaknad av rent vatten, hög barnadödlighet, avsaknad av mat, sanitet och så vidare.28  

Lambert har skrivit ytterligare om detta efter domen från Europadomstolen i fallet Sufi and 

Elmi. I Sufi and Elmi väljer domstolen för första gången att inkludera en generell situation av 

väpnat våld och en allmänt svår humanitär situation under Artikel 3 av Europakonventionen 

för mänskliga rättigheter (ECHR).29 Lambert frågar sig hur Artikel 15(c) i 

Skyddsgrundsdirektivet kan utvidgas, och undersöker flera nationella lagstiftningar i Europa i 

ett försök att systematisera bland tolkningarna av väpnad konflikt och bedömningarna av dess 

svårighetsgrad. Lambert finner att det finns en viss trend i de nationella systemen att erkänna 

även indirekt våld i bedömningen av en konfliktsituations svårighetsgrad, vilket inkluderar 

den humanitära situationen som uppstått till följd av konflikten. Lambert finner att domstolar i 

Frankrike, Nederländerna och Storbritannien fört resonemang kring många olika faktorer 

förutom civila dödsoffer, bland andra avsaknad av infrastruktur, statsförfall, avsaknad av 

livsnödvändigheter och antalet internflyktingar.30 Lambert är den forskare som ägnat detta 

ämne störst uppmärksamhet och har blivit mycket inflytelserik på området. Utöver detta 

saknas ytterligare forskning av hur detta skydd kan se ut och konceptualiseras tydligare. Stern 

och Wikström menar i en kommentar till denna diskussion att för att förstå vad som kan 

utgöra allvarlig skada i relation till väpnad konflikt vid ett utvidgat skydd krävs en tolkning av 

andra människorättsinstrument.31  

Lambert och Farrell menade som beskrivet ovan att mänsklig säkerhet i betydelsen ohållbara 

levnadsförhållanden är ett lämpligt analysverktyg för att tolka vad som utgör skada till följd 

av indirekt våld, och att detta bör tas i beaktande i bedömningen av en sökandes skyddsbehov. 

Utöver detta saknas utförligare analys av vad som utgör ohållbara levnadsförhållanden i 

relation till väpnad konflikt och skyddsbehov i tidigare forskning. Jag menar att rätten till ett 

                                                 

28 Ibid. s. 264 

29 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950,  

United Nations High Commissioner for Refugees, Safe at Last? Law and practice in selected EU member states 

with respect to asylum-seekers fleeing indiscriminate violence. Bryssel: UNHCR, juli 2011, s. 14, Sufi and Elmi, 

para 282 

30 Lambert 2013, s. 233 

31 Stern och Wikström 2016, s. 89 
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värdigt liv har potential att komplettera skyddet för den som flyr väpnad konflikt och 

inkludera skydd även från de humanitära katastrofer som uppstår till följd av 

konfliktsituationer.  

Rätten till ett värdigt liv skulle förtydliga vad som utgör sådana ohållbara levnadsförhållanden 

och erbjuda ytterligare vägledning i vilka situationer och vilken svårighetsgrad som krävs av 

en situation för att ett skyddsbehov ska uppstå i asylrättslig mening. Rätten till ett värdigt liv 

som komplement till asylrätten är något som inte beaktats i forskningen tidigare. Rätten till ett 

värdigt liv skulle kunna förankra de aspekter av mänsklig säkerhet som diskuterats ovan i 

människorättsområdet, något som efterlysts av tidigare forskning.32  De viktigaste aspekterna 

av mänsklig säkerhet, det vill säga ohållbara levnadsförhållanden, då skulle kunna formuleras 

med rättighetsspråk och nyttjas av individer. Genom att undersöka rätten till ett värdigt liv och 

dess förhållande till asylrätten kan denna uppsats bidra till tidigare forskning och nya 

perspektiv på asylrätten och dess utveckling.  

1.3 Metod och material 

Eftersom syftet med denna uppsats är att föra en diskussion om vad asylrätten bör omfatta 

enligt rätten till ett värdigt liv används en metod som av Claes Sandgren kallas rättsanalytisk 

metod.33 Sandgren använder detta begrepp för att omfatta de typer av rättslig analys som inte 

är strikt rättdogmatiska, då han menar att en rättsanalytisk metod utöver att diskutera gällande 

rätt utifrån rättsligt material, även kan inkludera andra former av material i analysen av sagda 

rätt.34 Sandgren ser den rättsdogmatiska metoden enbart som ett sätt att fastställa gällande rätt, 

men andra är generösare i sin tolkning av vad den rättsdogmatiska metoden innefattar.35 

Rättsdogmatisk metod kan också användas för att först slå fast gällande rätt och sedan 

analysera denna för att föreslå lösningar på ett rättsligt problem, men då med avstamp i andra 

                                                 

32 Stern och Wikström 2016, s. 89 

33 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation. Stockholm: 

Norstedts Juridik, 2015 

34 Ibid. s. 46 

35 Korling, Frederic och Mauro Zamboni (red). Juridisk Metodlära. Lund: Studentlitteratur, 15:e upplagan 2015, 

s. 36 
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rättskällor.36 Detta brukar av rättsdogmatiken kallas för de lege lata-argumentation respektive 

de lege ferenda-argumentation.37 

Denna uppsats har som syfte att diskutera asylrättens omfattning utifrån mänsklig värdighet 

och rätten till ett värdigt liv, det vill säga hur gällande asylrätt skulle kunna förändras baserat 

på dessa koncept. Analysen utgår inte enbart från rättskällor, utan även teoretiska perspektiv 

på mänsklig värdighet, vilket är varför den övergripande metoden för denna uppsats kommer 

att kallas rättsanalytisk snarare än enbart rättsdogmatisk. Detta tillvägagångssätt inkluderar en 

undersökning av gällande rätt enligt rättsdogmatiska principer.   

Uppsatsens metod består således av två moment; att fastställa gällande rätt samt att analysera 

hur denna skulle kunna vara utformad. Det perspektiv som ska appliceras på gällande asylrätt 

är rätten till ett värdigt liv. Då rätten till ett värdigt liv inte är någon tydligt formulerad 

rättighet så blir en del av uppsatsens uppgift att klargöra rätten till ett värdigt liv, dels med 

hjälp av gällande rätt och dels med hjälp av teoretiska perspektiv. De teoretiska perspektiven 

på rätten till värdigt liv utgår från mänsklig värdighet ur ett filosofiskt och rättsvetenskapligt 

perspektiv, och inkluderas som stöd i diskussionen om rätten till ett värdigt liv och vad denna 

innebär. Mänsklig värdighet ses av många som berättigandet för alla mänskliga rättigheter, 

och är därför också en del av diskussionen av rätten till ett värdigt liv. Slutsatserna från denna 

undersökning används sedan för att analysera asylrättens kompletterande skydd för den som 

flytt väpnad konflikt.   

Denna uppsats undersöker internationell rätt, varför rättskälleprinciperna för detta område 

kommer att utgöra grunden för undersökningen av gällande rätt i denna uppsats. Vad som 

utgör gällande rätt i internationell rätt utgår från Artikel 38 i International Court of Justice 

(ICJ) stadga. Enligt Artikel 38 utgörs internationell rätt av konventioner, sedvanerätt och en 

allmän praxis godtagen som gällande rätt, samt i staterna allmänt vedertagna rättsliga 

principer.38 Undersökningen utgår därför främst från konventionstext och sedvanerätt39 men 

inkluderar annat material såsom United Nations High Commissoner for Refugees (UNHCR) 

                                                 

36 Ibid. 

37 Ibid. 

38 Statute of the International Court of Justice, 1946,  art 38  

39 Ett exempel på sedvanerätt är principen om non-refoulement 
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riktlinjer då dessa kan bidra till förståelsen av hur rätten ska tolkas, samt i viss mån doktrin på 

området i enlighet med den rättsdogmatiska metoden.40 

Löpande i uppsatsen kommer det att göras hänvisningar till Afghanistan och den situation 

som uppstått i landet som ett exempel för att konkretisera svårigheterna och möjligheterna 

med att utvidga asylrätten enligt rätten till ett värdigt liv. För att beskriva läget i Afghanistan 

används rapporter utgivna av organisationer med långvarig och omfattande närvaro i landet, 

som är baserade så långt som möjligt på förstahandsuppgifter. Flertalet rapporter angående 

situationen i landet är delvis baserade på intervjuer som genomförts i Kabul, eller 

andrahandsuppgifter.41 Urvalet av källor för att beskriva situationen i landet har gjorts med 

hänsyn till detta problem, men denna brist finns hos en stor del av tillgängligt material, varför 

det inte helt och hållet kunnat undvikas.  

1.4 Avgränsningar 

Med bakgrund i syftet med denna uppsats kommer undersökningen att avgränsas till 

internationell rätt. Uppsatsen syfte är att diskutera en ny internationell standard för asylrätten 

och hur denna kan utvecklas med hjälp av ett annat koncept i mänskliga rättigheter. Ansatsen 

är att utveckla skyddet för människor på flykt, vilket är ett internationellt problem som kräver 

en internationell lösning. Exempel från olika nationella domstolar och deras lösningar på 

rättsliga problem kommer ibland vara en del av diskussionen under uppsatsens gång, men 

uppsatsen kommer inte att redogöra i detalj för staters nationella lagstiftning, då till exempel 

1951 års flyktingkonvention ofta kodifierats i sin helhet i nationell rätt världen över.  

Afrikanska Unionens flyktingkonvention kommer inte att inkluderas i undersökningen då det i 

hög utsträckning saknas både praxis och doktrin om det afrikanska flyktingsystemet.42 

Afrikanska domstolen för mänskliga rättigheter grundades 2004, och endast kompetens i 8 av 

                                                 

40 Korling och Zamboni 2015, s. 26 

41 Se till exempel European Asylum Support Office. EASO, EASO Country of Origin Information Report: 

Afghanistan Security Situation, 2017-12-22, Norge. Landinfo, Respons Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i 

Kabul by - oppdatering, 2018-05-09 

42 Sharpe, Marina. 2017. The 1969 OAU Convention in the Context of Individual Refugee Status Determination. 

Türk, Edwards och Wouters (red) 2017. In Flight from Conflict and Violence: UNHCR’s Consultations on 

Refugee Status and Other Forms of International Protection. Cambridge: Cambridge University Press, se även 

Beyani 2014 
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30 konventionsstater. Eftersom det saknas systematisk forskning och utvärdering av den 

afrikanska flyktingkonventionens tillämpning i praktiken är det svårt att göra en jämförelse 

med det europeiska och Inter-Amerikanska systemet. Den afrikanska flyktingkonventionen 

och dess skydd för den som flyr väpnad konflikt är relevant för denna undersökning, och 

väldigt intressant för en diskussion om asylrättens utveckling, men kommer att exkluderas av 

ovanstående anledningar. 

Denna uppsats utgår främst från situationer av inre väpnad konflikt och dess konsekvenser för 

befolkningens internationella skyddsbehov. Behovet av en utveckling av asylrätten har 

uppstått främst i relation till situationer av utdragen inre väpnad konflikt, med ett stort antal 

människor på flykt från generellt våld inte bara i Afghanistan, utan även länder som Irak, 

Syrien och Somalia. Med anledning av detta är specifikt situationer av inre väpnad konflikt 

huvudfokus för denna uppsats. 

1.5 Definitioner  

När väpnad konflikt som skyddsgrund har inkluderats i asylrätten har olika begrepp använts 

för att sätta namn på den skyddsstatusförklaring som den sökande får. I Sverige används 

begreppet alternativ skyddsstatusförklaring, i EU-dokument används ordet subsidiär 

skyddsstatus. I internationell forskning och i UNHCR:s dokument används begreppet 

kompletterande skydd. I denna uppsats kommer jag främst att använda ordet kompletterande 

skydd, och avser då samtliga av dessa skyddsstatusförklaringar.  

1.6 Disposition  

Denna uppsats kommer inledningsvis att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som ligger 

till grund för undersökningen och efterföljande analys i kapitel 3. Kapitel 4 av uppsatsen 

avhandlar gällande rätt för skyddet för den som flyr väpnad konflikt samt rätten till värdigt 

liv. Kapitel 4 inleds med en redogörelse av rätten till värdigt liv i de Inter-Amerikanska samt 

europeiska människorättssystemen. Andra delen av kapitel 4 redogör för nuvarande skydd för 

personer som flyr väpnad konflikt, med särskilt fokus på det europeiska samt amerikanska 

skyddet. I kapitel 5 analyseras rätten till ett värdigt liv i situationer av väpnad konflikt, och 

huruvida denna rättighet kan komplettera skyddet för den som flyr sådana situationer. 

Uppsatsen avslutas med de slutsatser som kan göras om rätten till ett värdigt liv och skyddet 

för den som flyr väpnad konflikt, samt en diskussion om framtiden både för asylrätten i 

kapitel 6. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer teoretiska utgångspunkter för rätten till ett värdigt liv att behandlas. 

Uppsatsen hämtar här delvis teorier från dels filosofin, dels rättsvetenskapen. När det gäller 

teoretisering av mänsklig värdighet och rätten till ett värdigt liv länkas filosofisk och 

rättsvetenskaplig forskning ofta samman och hämtar av varandra,43 varför även denna uppsats 

kommer att inhämta teoretiska perspektiv från båda forskningsfälten. Denna del kommer först 

att redogöra för teorier om mänsklig värdighet för att sedan redogöra för olika teoretiska 

perspektiv på hur detta kan kodifieras i lag som rätten till ett värdigt liv.  

2.1 Om människlig värdighet 

Idén om mänsklig värdighet ligger till grund för resonemang om vad som utgör en kränkning 

av någons grundläggande rättigheter, inte endast i doktrin utan även i rättslig prövning. Det är 

därför viktigt att synliggöra de underliggande idéerna om mänsklig värdighet och vad det är 

som ska skyddas med hjälp av lagen innan en diskussion om formuleringen av rätten till 

värdigt liv.  

I filosofin har flera forskare försökt formulera ett berättigande för de mänskliga rättigheterna 

genom att identifiera dess källa. Denna uppsats utgår från filosofiska perspektiv som 

konstruerar mänsklig värdighet som något som delvis är inneboende hos människan, dels 

något som uppstår i vårt samspel med varandra. Detta perspektiv företräds av forskare som 

Arendt, Habermas, Benhabib och Waldron, och det är framförallt dessa som kommer att 

presenteras i detta avsnitt.   

När tidiga versioner av de mänskliga rättigheterna formulerades i Europa härleddes 

människans okränkbara värde till den kristna uppfattningen att människan var skapad som 

guds avbild, och därför var en kränkning av en annan människa likställt med att kränka gud.44 

Sedan dess har mänskliga rättigheter i hög utsträckning formulerats som medborgerliga 

                                                 

43 Se till exempel Habermas, Jürgen. The Concept of Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights. 

Metaphilosophy, vol 41, no. 4 (2010): 464-480,  

Barroso, Luís Roberto. Here, There, and Everywhere: Human Dignity in Contemporary Law and in the 

Transnational Discourse. Boston College International & Comparative Law Review, vol 35 (2012): 331-393 

samt McCrudden, Christopher. Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights. The European 

Journal of International Law, vol. 19, no. 4 (2008): 655-724 

44 McCrudden 2008, s. 658 
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rättigheter i den europeiska rättsutvecklingen, men fortfarande med mänsklig värdighet som 

dess utgångspunkt.45 Vilken betydelse har mänsklig värdighet i sådana resonemang, och hur 

konceptualiseras mänsklig värdighet teoretiskt? 

Kants kategoriska imperativ och hans definition av mänsklig värdighet som ett förbud mot att 

behandla människor som ett medel snarare än ett ändamål har varit mycket inflytelserik i 

diskussionen om mänsklig värdighet som moralisk grund för de mänskliga rättigheterna.46 

Kant menar att människors inneboende värde kommer sig ur att människan som rationell 

moralisk varelse kräver att denne behandlas med respekt.47 Det innebär också en skyldighet 

för alla att behandla alla medmänniskor med den respekt som deras inneboende värde kräver. 

Kant uttrycker mänsklig värdighet på följande vis: 

” Everything has either a price or dignity. What has a price can be replaced by something 

else as its equivalent; what on the other hand is raised above all price and therefore admits of 

no equivalent has a dignity.”48 

Habermas påvisar hur denna tanke går igen i till exempel tyska konstitutionsdomstolens 

resonemang kring mänsklig värdighet. Denna domstol har slagit fast att en eller några 

personer aldrig kan försakas som ett medel för ett ändamål, även det skulle rädda livet på 

många andra, då detta innebär att de förnekas sitt värde i egenskap av att vara människa.49 

Habermas bygger vidare på Kants formulering och uttrycker mänsklig värdighet som ett 

ömsesidigt erkännande av lika värdighet hos alla människor, och att det är i erkännandet som 

detta uppstår.50 

Waldron knyter också an till Kants resonemang, men endast delvis. Han menar att värdighet 

kan spåras till romarrikets statussamhälle med dignitas där personer som erkändes viss status 

också tillskrevs vissa rättigheter till bättre behandling.51 Waldron menar att konceptet dignitas 

                                                 

45 McCrudden, 2008, Barroso 2012 

46 Habermas 2010, s. 474 

47 Kants Metaphysics of morals återgiven i Habermas, 2010.  

48 Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals. Översatt och bearbetad av Mary J. Gregor. 

Cambridge: Cambridge University Press 1998, s. 42 

49 Ibid. s. 465 

50 Ibid. s. 478 

51 Waldron, Jeremy. How Law Protects Dignity. Cambridge Law Journal, vol. 71, no. 1 (2012): 200-222 
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sedan dess utvidgats från att vara kopplat till personer av en viss position i samhället till att 

omfatta hela mänskligheten som sådan.52 Waldrons resonemang ekar av Kant eftersom för att 

erkänna varandras status krävs även att vi ömsesidigt respekterar varandra för att själva kunna 

erhålla respekt för våra rättigheter.  

När Arendt formulerade rätten att ha rättigheter diskuterade hon mänskliga rättigheter och 

dess ursprung.53 Arendt identifierar en paradox i människorättsutvecklingen efter den franska 

deklarationen, där mänskliga rättigheter kommit att bli så starkt kopplat till nationalstaten och 

medborgarskap att den som står utanför statens politiska gemenskap även förlorar sina 

mänskliga rättigheter.54 Hon pekar på att trots att mänskliga rättigheter gör anspråk på att 

gälla alla människor, och ska gälla alla människor just för att de är medlemmar i 

mänsklighetens gemenskap, så finns det grupper av människor som de facto saknar möjlighet 

att kräva respekt för dem.55  

När en människa inte längre erkänns som medlem i någon politisk gemenskap står hon även 

utan rättigheter. Arendt menar att oavsett om en statslös erbjuds boende, uppehälle och stöd, 

blir detta betydelselöst ur ett rättighetsperspektiv, eftersom stödet är resultatet av en 

välgörenhet, inte en rätt.56 Arendt samtalar till viss del med Kant i sina resonemang kring de 

mänskliga rättigheterna och dess ursprung i mänsklig värdighet. Där Kant menar att 

människor måste erkänna varandra som jämlikar, med samma värde och rättighetsbärare på 

lika villkor, pekar Arendt på att detta enbart inte var tillräckligt för att de statslösa efter andra 

världskriget skulle kunna hävda sina rättigheter. Därav behovet av rätten att ha rättigheter. 

Arendt skriver: 

” The right to have rights, or the right of every individual to belong humanity, should be 

guaranteed by humanity itself. It is by no means certain whether this is possible”.57  

                                                 

52 Ibid. s. 213 

53 Arendt, Hannah. Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt 1973 

54 Ibid. s. 291 

55 Ibid. s. 294-298 

56 Ibid. s. 296  

57 Ibid.  
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Benhabib menar att Arendts rätt att ha rättigheter bör tolkas på två sätt.58 Först syftar rätten att 

ha rättigheter enligt Benhabib på en moralisk rätt till medlemskap i en politisk gemenskap, 

och rätt till den behandling som medföljer åtnjutandet av medlemskap.59 Den gemenskap som 

Arendt syftar på, är som citatet ovan visar, den mänskliga gemenskapen, inte nationalstaten.60 

Den andra tolkningen av frasen enligt Benhabib är dess implikation för relationen mellan 

medlemmar av gemenskapen.61 Med en rätt medföljer ett ansvar, att ömsesidigt erkänna 

varandras rättigheter och respektera dem. Arendt menar att vi inte är födda jämlikar, vi blir 

det i relationen till andra, när vi ömsesidigt garanterar varandra lika rättigheter.62  

Den slutsats som kan dras efter en redogörelse av filosofiska perspektiv på mänsklig värdighet 

och dess funktion som grund för de mänskliga rättigheterna är att utgångspunkten är att 

människan är skyddsvärd på grund av hennes egenskaper som moralisk och tänkande varelse. 

Dessa filosofiska perspektiv lämnar religiös moral därhän, och framhäver att värdighet är 

något människan skapat och upprätthåller genom ömsesidigt erkännande av den andra, med 

utgångspunkt i ett erkännande av den andras jämlikhet i egenskap av människa. Arendt pekar 

på systematiska tillkortakommanden i människorättssystemet, och det faktum att människor 

saknar rättigheter när de är bara människor i den mening att de saknar medlemskap i en 

politisk gemenskap.63 Detta understryker det faktum att mänskliga värdighet likaväl som 

mänskliga rättigheter är något som formuleras och upprätthålls i lag likaväl som något annat, 

det är inget som är gudagivet eller naturligt förekommande. Nästa avsnitt avhandlar därför 

mänsklig värdighet och dess betydelse ur ett rättsvetenskapligt perspektiv.  

  

                                                 

58 Benhabib, Seyla. The Rights of Others: Aliens, Residents and Citizens. Cambridge: Cambridge University 

Press 2004 

59 Ibid. s. 56-58 

60 Benhabib 2004, s. 58 

61 Ibid. s. 60-61 

62 Arendt 1973, s. 301 

63 Ibid, s. 299 
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2.2 Om mänsklig värdighet och rätten till ett värdigt liv 

Mänsklig värdighet uttrycks som ett grundläggande och vägledande värde i inledningskapitlet 

till de flesta stora människorättsdokument, både internationellt och regionalt, och inkluderas i 

flera staters konstitutioner.64 Mänsklig värdighet och dess betydelse kan således anses vara 

allmänt accepterad och en del av en internationell konsensus. Detta avsnitt kommer att 

redogöra för olika rättsvetenskapliga perspektiv på mänsklig värdighet och hur detta kommit 

att tolkas juridiskt. Vidare kommer mänsklig värdighet som grund för rätten till ett värdigt liv 

att diskuteras.  

Mänsklig värdighet och dess nytta i rättslig tillämpning är omdiskuterat i forskningen såväl 

som i domstolar. Vissa menar att konceptet mänsklig värdighet är helt meningslöst och utan 

verkligt innehåll eftersom det är svårdefinierat och tolkats med stor variation i både 

internationell och nationell rätt.65 Andra påpekar att rätten till ett värdigt liv redan har 

kodifierats, och även om det används olika och resulterat i mycket olika svar på rättsliga 

problem i olika kontexter är det fortfarande en viktig princip som är användbar för framtida 

utveckling av mänskliga rättigheter.66  

Flera forskare menar att mänsklig värdighet som juridiskt koncept går att spåra direkt till den 

tyska konstitutionsdomstolen, som därmed även anses vara mycket inflytelserik i dess 

tolkning.67 I tyska grundlagen står det att ”människans värdighet är oantastbar”68, samt att 

”alla har rätt till fri utveckling av sin personlighet”.69 I sin praxis har den tyska 

konstitutionsdomstolen tolkat mänsklig värdighet som ett värde av absolut karaktär, som 

måste ligga till grund för tolkning av alla mänskliga rättigheter, en tolkning som blivit 

inflytelserik.70 Mänsklig värdighet har ofta använts i proportionalitetsbedömningar av 

människors rättigheter och samhällets intresse, och som vägledande princip i bedömningen av 

                                                 

64 McCrudden 2008 

65 Barosso, 2012 

66 Habermas 2010 

67 Barroso 2012, s. 337 

68 Grundgesetz, BGBI, Artikel 1 (1). Översatt från tyska ”die würde des menschen ist unanstastbar” 

69 Grundgesetz, BGBI, Artikel 2 (1). Översatt från tyska ”jeder hat das recht auf die freie entfaltung seiner 

persönlichkeit” 

70 McCrudden 2008, s. 665 
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olika rättigheters omfattning.71 Mänsklig värdighet har även använts på sådant vis i till 

exempel Frankrike, Kanada, Israel och Sydafrika.72  

I den rättsvetenskapliga forskningen förekommer en diskussion kring mänsklig värdighet och 

huruvida denna kan eller bör konceptualiseras som en fristående rättighet.73 Majoriteten 

menar att mänsklig värdighet inte bör kodifieras i lag som en fristående rättighet, utan bör 

vara en vägledande princip i svårbedömda fall där två rättigheter står i konflikt med 

varandra.74 Att formulera värdighet som en fristående rättighet skulle riskera att urholka 

begreppet och detta skulle försvagas, eftersom en rätt till värdighet då kan hamna i konflikt 

med andra rättigheter. Habermas bland andra, menar att mänsklig värdighet har störst kraft 

som vägledande värde med potential att vidga de mänskliga rättigheterna och upptäcka nya.  

” Only this internal connection between human dignity and human rights give rise to the 

explosive fusion of moral contents with coercive law as the medium in which the construction 

of just political orders must be performed.”75 

Det perspektiv som Habermas ger uttryck för här är den syn på mänsklig värdighet som har 

fått störst genomslag i rättslig tillämpning.76 Det konstruerade motsatsförhållandet i 

forskningen mellan mänsklig värdighet som princip kontra rättighet är inte nödvändigtvis ett 

problem. Syftet med att se mänsklig värdighet som en fristående rättighet torde vara att på ett 

kraftfullt sätt skydda människors okränkbara värde, men är det nödvändigt för att göra det för 

att skydda dess status? Mänsklig värdighet som moraliskt värde och vägledande princip har 

redan stort genomslag både i regionala och nationella domstolar, till exempel i den tyska 

konstitutionsdomstolen som beskrivet tidigare. Mänsklig värdighet vägs in i bedömningar av 

staters inskränkningar av rättigheter, samt vid rättighetskonflikter.77 Det finns med andra ord 

                                                 

71 Barroso 2012, s. 338 

72 Ibid. s. 341 

73 Barosso 2012, Habermas 2010 samt McCrudden 2008  

74 Barosso 2012, s. 357, samt Habermas 2010 

75 Habermas 2010, s. 479 

76 Se McCrudden 2012 och hans utförliga genomgång av mänsklig värdighet i rättstillämpningen. Barosso 2012 

återger även flera exempel på hur mänsklig värdighet tillämpas i sin artikel. 

77 McCrudden 2008 återger ett stort antal exempel från nationella domstolar där mänsklig värdighet använts på 

detta vis 
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en tydlig roll för mänsklig värdighet att spela, även om det resulterar i olika svar i olika 

kontexter.  

Nationella domstolar likaväl som Inter-Amerikanska domstolen för mänskliga rättigheter har 

börjat resonera kring mänsklig värdighet och kopplingen till människors 

levnadsförhållanden.78 Denna uppsats väljer att hänvisa till denna koppling som en rätt till ett 

värdigt liv, hämtat från Inter-Amerikanska domstolens formulering la vida digna i sin 

praxis.79 Rätten till ett värdigt liv hämtar då sitt berättigande ur mänsklig värdighet och syftar 

på de levnadsförhållanden som kan anses kränka denna värdighet.80 

Vid flertalet tillfällen har Inter-Amerikanska domstolen funnit att människors värdighet 

kränks i situationer av undermåliga levnadsförhållanden och i situationer av stor osäkerhet. 

Domstolen diskuterar ett slags existensminimum som måste vara uppfyllt för att en människa 

ska kunna leva sitt liv självständigt, i enligt med filosofiska idéer om vad som utgör mänsklig 

värdighet. Även tyska konstitutionsdomstolen har vid flera tillfällen vidhållit att människor 

har en konstitutionell rätt till ett existensminimum.81  

Inter-Amerikanska domstolen för mänskliga rättigheter för ett sådant resonemang första 

gången i fallet ”Street Children” (Villagran Morales et al) v. Guatemala. Domare Cançado 

Trinidade och Abreu-Burelli avslutar sin skiljaktiga motivering till fallet med att förtydliga 

domstolens resonemang på följande vis:  

” The life of the children was already devoid of any meaning; that is, the victimized children 

were already deprived of creating and developing a project of life and even to seek out a 

meaning for their own existence. /…/ The arbitrary deprivation of life is not limited thus, to 

the illicit act of homicide; it extends itself likewise to the deprivation of the right to live with 

dignity.”82 

                                                 

78 McCrudden 2012, s. 693 

79 Pasqualucci, Jo. The Right to a Dignified Life (Vida Digna): The Integration of Social and Economic Rights 

with Civil and Political Rights in the Inter-American Human Rights System. Hastings International & 

Comparative Law Review, vol. 31, no. 1 (2008): 1-32 

80 Ibid. 

81 McCrudden 2012, s. 692-694 

82 IACtHR (Judgment) 19 november 1999. Case of the “Street Children” (Villagran Morales et al) v. Paraguay 
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Denna utveckling av rätten till ett värdigt liv under rätten till liv i nationella och regionala 

domstolar är fokus för denna uppsats. Rätten till ett värdigt liv formulerad på detta sätt knyter 

an till diskussionen om mänsklig säkerhet i tidigare forskning och vad som enligt detta 

perspektiv utgör en ohållbar levnadssituation. Rätten till ett värdigt liv kan därför potentiellt 

erbjuda skydd för fler situationer av allvarlig skada i väpnad konflikt än i en strikt tolkning av 

rätten till liv.  

De teoretiska utgångspunkterna för undersökningen i denna uppsats bygger således på två 

slutsatser om mänsklig värdighet. Först, att mänsklig värdighet refererar till det okränkbara 

värde som finns inneboende hos människan med anledning av dennes egenskaper. Människor 

som rationella och moraliska varelser har rätt att leva självständigt och utveckla sin 

personlighet. Mänsklig värdighet får dock endast betydelse i vårt ömsesidiga erkännande av 

varandras värdighet, saknas detta är både vår värdighet och våra rättigheter betydelselösa. För 

det andra ger mänsklig värdighet upphov inte endast till medborgerliga och politiska 

rättigheter, utan även en rätt att leva ett värdigt liv. Rätten till ett värdigt liv grundar sig inte 

endast i rättslig praxis, utan även i det filosofiska påståendet att mänsklig värdighet kränks när 

människor saknar de grundläggande förutsättningarna för att kunna utveckla sin personlighet 

och leva ett självständigt liv. I efterföljande kapitel kommer mänsklig värdighet och dess 

koppling till rätten till ett värdigt liv i internationell rätt att presenteras mer närgående.  

3 Rätten till ett värdigt liv och kompletterande skydd för den som flyr 

väpnad konflikt 

För att kunna diskutera frågan om skydd för den flyr väpnad konflikt utifrån rätten till ett 

värdigt liv krävs att gällande rätt för respektive område fastställs. Detta kapitel kommer först 

att redogöra för rätten till ett värdigt liv för att knyta an till föregående kapitel, innan vi 

vänder oss till skyddet för den som flyr väpnad konflikt i gällande rätt. Undersökningen av 

gällande rätt utgår från skyddsmekanismer i regionala människorättsdokument och 

domstolspraxis.  

3.1 Rätten till ett värdigt liv  

Detta avsnitt kommer att redogöra för hur rätten till ett värdigt liv kan förstås med bakgrund i 

konventionstext samt dess tolkning i praxis hos Inter-Amerikanska domstolen för mänskliga 

rättigheter samt Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det rättsliga materialet kommer 

särskilt att studeras utifrån de perspektiv på mänsklig värdighet som utgör den teoretiska 
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utgångspunkten för denna uppsats. Utgångspunkten för undersökningen av rätten till värdigt 

liv i denna uppsats är de humanitära förhållanden som kan uppstå i samhället till följd av en 

inre väpnad konflikt, och situationer som kan kopplas till statens positiva förpliktelser att 

agera för att säkra grundläggande levnadsförhållanden för sina medborgare.  

Inledningsvis måste det poängteras att det inte finns något som kallas ”rätt till ett värdigt liv” 

uttryckt i konventionstext. Definitionen av rätten till ett värdigt liv i gällande rätt utgår därför 

främst från hur rätten till liv och förbud mot tortyr, omänsklig och förnedrande behandling har 

applicerats och tolkats i praxis hos Inter-Amerikanska domstolen för mänskliga rättigheter 

samt Europadomstolen för mänskliga rättigheter. 

3.2 Amerikanska konventionen för mänskliga rättigheter 

Den amerikanska konventionen för mänskliga rättigheter (ACHR)83 har arbetat med konceptet 

mänsklig värdighet på flera sätt. I konventionens inledning återfinns ett stycke som refererar 

till mänsklig värdighet: 

” The essential rights of man are not derived from one’s being a national of a certain state, 

but are based upon attributes of the human personality.”84 

Mänsklig värdighet nämns inte ordagrant, men orden ger uttryck för den syn på mänsklig 

värdighet som återfinns i de teoretiska utgångspunkterna för denna undersökning. ACHR har 

uttryckligen inkorporerat respekt för mänsklig värdighet i Artikel 5, rätten till human 

behandling. Artikel 5(2) lyder 

” No one shall be subjected to torture, or to cruel, inhuman, or degrading punishment or 

treatment. All persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent 

dignity of the human person.” 

Här refererar konventionen till ”människans inneboende värdighet” i anknytning till förbud 

mot tortyr, omänsklig och förnedrande behandling, som det värde som artikeln syftar till 

skydda, speciellt för en person som frihetsberövats. Värdighet nämns även i Artikel 11, rätten 

                                                 

83 Organization of American States (OAS), American Convention on Human Rights, "Pact of San Jose", Costa 

Rica, 22 November 1969 

84 ACHR, Preamble 
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till privatliv.85 Vilka levnadsförhållanden som utgör en kränkning av mänsklig värdighet kan 

en tänka sig borde undersökas under Artikel 5 om rätten till human behandling, då det nämns 

explicit i konventionstexten. Domstolen har dock istället valt att närma sig frågan under 

Artikel 4, som en fråga om värdigt liv. Detta kapitel kommer därför fokusera uteslutande på 

rätten till liv och Inter-Amerikanska domstolens tolkning av denna rättighet.  

3.2.1 Artikel 4: Rätten till liv 

Inter-Amerikanska domstolen för mänskliga rättigheter har som beskrivet ovan utvidgat rätten 

till liv till att även omfatta en rätt till ett värdigt liv. Rätten till liv regleras i Artikel 4 av 

konventionen. Artikel 4(1) lyder: 

” Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law 

and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his 

life.” 

Domstolen har konsekvent sett rätten till liv som en av de mest grundläggande mänskliga 

rättigheterna, då denna menat att denna rättighet är essentiell för att en individ ska kunna 

utöva sina övriga mänskliga rättigheter.86 Domstolen har slagit fast att med anledning av 

denna rättighets fundamentala betydelse är det aldrig tillåtet att inskränka den.87 Detta 

innefattar krissituationer och i krigstid.88 Staten har en skyldighet att skydda sina invånares 

rätt till liv, inte enbart genom att avstå från att godtyckligt beröva dem livet, men även genom 

att förebygga och skapa förhållanden som skyddar deras rätt till liv.89 Dödsstraff är inte 

förbjudet enligt konventionen, men får endast utdömas för de mest allvarliga brotten med 

mycket omfattande skyddsmekanismer i lagen.90  

                                                 

85 Artikel 11 (1) lyder: “Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized” 

86 IACtHR (Judgment) 1 juli 2006. Case of Ituango Massacres v Colombia, para 128,  

IACtHR (Judgment) 6 april 2006. Case of Baldéon Garcia v Peru, para 82,  

IACtHR (Judgment) 29 mars 2006. Case of Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, para 150, 

IACtHR (Judgment) 31 januari 2006. Case of Pueblo Bello Massacre v. Colombia, para 120 

87 Sawhoyamaxa, para 150 

88 Ituango Massacres, para 128 

89 Ibid. para 130, 137 

90 Artikel 4 (2) av ACHR 
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Rätten till ett värdigt liv tas framförallt upp av domstolen i fallet Street Children (Villagran 

Morales et. al) v. Guatemala som tidigare citerats. Här definierar den Inter-Amerikanska 

domstolen rätten till liv inte bara som fysisk död, utan även i vidare mening: 

” Owing to the fundamental nature of the right to life, restrictive approaches to it are 

inadmissible. In essence, the fundamental right to life includes, not only the right of every 

human being not to be deprived of his life arbitrarily, but also the right that he will not be 

prevented from having access to the conditions that guarantee a dignified existence.”91 

Fallet gällde fem barn som levde på gatan i Guatemala, och som blev kidnappade, torterade 

och avrättade av nationell polis. Domstolen fann att Guatemala inte endast var ansvarigt för 

en kränkning av rätten till liv, utan även rätten till ett värdigt liv.92 Domstolen pekade på 

barnens levnadsförhållanden på gatan, där det inte bara var svårt att få tillgång till mat och 

drägliga sovplatser, utan även de trakasserier som de fick utstå dagligen från områdets polis.93  

Den Inter-Amerikanska domstolen förde ett liknande resonemang i fallet Yakye Axa 

Indigenous Community v. Paraguay,94 där situationen för en del av befolkningen var sådan att 

den stred mot rätten till liv, både i traditionell bemärkelse samt som rätten till ett värdigt liv. 

Fallet rörde en ursprungsbefolkning som tvingats bort från sina traditionella områden95 och nu 

levde i tillfälliga bosättningar vid sidan av en motorväg. Då dessa personer saknade tillgång 

till mat, rent vatten och sanitära faciliteter menade den Inter-Amerikanska domstolen att deras 

rätt till en ”dräglig existens”96 hade kränkts.97 Utöver detta menade domstolen att Paraguay 

gjort sig skyldig till 17 dödsfall som gick att koppla till avsaknad av sjukvård, mat och vatten, 

som staten rimligen hade kunnat förutse och undvika.98  

Fallet Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay rörde en annan ursprungsbefolkning 

i Paraguay som hamnat i en liknande situation som i fallet ovan. Sawhoyamaxa förlorade sina 

                                                 

91 Case of the Street Children (Villagran Morales et. al) v. Guatemala, para 144 

92 Ibid. para 146 

93 Case of the Street Children (Villagran Morales et al), para 144, 147 

94 IACtHR (Judgment) 17 juni 2005. Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, para 161, 162 

95 Översatt från engelskans ”ancestral land” 

96 Översatt från engelskans ”decent existence” 

97 Ibid. para 167 

98 Ibid, para  177 
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traditionella markområden och hamnade i markdispyt med staten och de nya markägarna. 

Under den utdragna rättsprocessen flyttade de till temporära bosättningar vid sidan av en 

offentlig väg. Där levde de i extrem fattigdom, utan tillgång till grundläggande 

samhällsservice.99 Befolkningen saknade tillgång till rent vatten, möjlighet till försörjning och 

förskaffning av mat, samt faktiskt tillgång till sjukvård.100 Särskilt äldre och barn, som särskilt 

sårbara, dog av sjukdomar som går att hänföra till de undermåliga levnadsförhållandena i 

bosättningen vid vägen.101 Domstolen fann utan någon längre diskussion att situationen som 

dessa människor befann sig i kränkte deras rätt till liv samt rätten till ett värdigt liv.102 

Fallet Juvenile Re-education Institute v Paraguay rörde ett fängelse för minderåriga som var 

överbelagt och dåligt skött, och även drabbades av tre bränder där flera av de intagna avled 

och många skadades.103 Domstolen bedömde inte bara statens ansvar för de faktiska 

dödsfallen i fängelset, utan även de intagnas levnadsförhållanden under sin vistelse där. 

Domstolen slog fast att med anledning av att de drabbade var barn i statens vård hade staten 

ett särskilt ansvar att skydda deras rätt till ett värdigt liv och deras rätt skapa ett drägligt liv.104 

Domstolen fann i det aktuella fallet att situationen för de intagna var sådan att det kränkte 

deras rätt ett värdigt liv, samt rätten till human behandling.105 Fängelset var kraftigt 

överbefolkat, maten räckte inte till alla och var undermålig, det saknades sängplatser samt 

möjlighet att sköta sin hygien.106 

Inter-Amerikanska domstolen har inte utvecklat några utförliga resonemang kring rätten till 

ett värdigt liv i en situation av inre väpnad konflikt men har gjort vissa kopplingar, även om 

                                                 

99 Sawhoyamaxa, para 73 (62) samt para 73 (67) 

100 Ibid. para 73 (68) - 73 (74) 

101 Ibid. para 73 (74) 

102 Ibid. para 166, samt 178  

103 IACtHR (Judgment) 2 september 2004. The case of the “Juvenile Re-education Institute” v. Paraguay 

104 Juvenile Re-education Institute v. Paraguay, para 164 samt 172–176 

105 Ibid. para 171. Rätten till human behandling regleras i Artikel 5 av den Amerikanska konventionen för 

mänskliga rättigheter, och de relevanta delarna lyder som följer:  

 (1) Every person has the right to have his physical, mental and moral integrity respected. 

 (2) No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading punishment or treatment. All persons 

deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent dignity of the human person. 

106 Juvenile Re-education Institute, para 165-166 
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rätten till liv haft störst fokus.107 I fallet Ituango Massacres v Colombia attackerades civila av 

paramilitära grupper, antingen med assistans eller utan ingripande av Colombias nationella 

militär.108 Domstolen slog fast att i de situationer av systematiskt våld och grova 

människorättskränkningar som uppstår i konfliktzoner har staten en större förpliktelse än 

annars att aktivt skydda civilas rätt till liv.109 Domstolen menade att staten inte bara har ett 

ansvar att försöka skydda civila, utan bedömde även hur effektiva insatserna var i det enskilda 

fallet. Domstolen noterade att Colombia hade antagit en rad lagar för att straffa paramilitära 

grupper, men menade att staten i detta fall inte rimligen kunde mena att enbart stiftandet av 

lagar skulle erbjuda ett effektivt skydd mot pågående våld.110  

Domstolen noterade även den nationella rättsprocessen i Colombia, där den colombianska 

konstitutionsdomstolen delvis adresserade den humanitära situationen som uppstod till följd 

av påtvingad internflykt111 från våldet.112 Inter-Amerikanska domstolen adresserade denna 

internflykt främst under Artikel 22 om rätten till fri rörlighet under den Amerikanska 

konventionen för mänskliga rättigheter. Domstolen menade dock i ett fall som det i Ituango 

kan inte en kränkning av rätten till rörlighet särskiljas från andra rättigheter i konventionen 

som samtidigt blir kränkta till följd av påtvingad internflykt.113 Domstolen menade att 

internflykt till följd av våld och övergrepp även påverkar rätten till ett värdigt liv under 

Artikel 4 av konventionen.114 I fallet Ituango Massacres syftade domstolen på offrens förlust 

av bostäder, försörjning och familjemedlemmar, samt de psykologiska effekterna av tortyr 

eller annan inhuman behandling.115 

Rätten till ett värdigt liv i den Inter-Amerikanska domstolens praxis har framförallt utgått från 

situationer där människors levnadssituation utgjort grunden för kränkningen. De situationer 

som domstolen hittills har menat inneburit en kränkning har gemensamt att det uppstått en 

                                                 

107 IACtHR (Judgment) 15 september 2005. The case of Mapiripan Massacre v. Colombia, Baldéon García, 

Ituango Massacres 

108 Ituango Massacres, para 133 

109 Ituango Massacres, para 134 

110 Ibid. 

111 Översatt från engelskans ”forced displacement” 

112 Ituango Massacres. para 125 

113 Ibid. para 234 

114 Ibid. 

115 Ibid. para 234, samt 211 



24 

 

situation där den sökande saknar och förhindras från att tillgodose sina mest grundläggande 

behov. Dessa behov har hittills omfattat tillgång till vatten, mat, en bostad i rimligt skick samt 

tillgång till faciliteter som gör det möjligt att sköta sin hygien. En ytterligare aspekt är en 

grundläggande trygghet i meningen frihet från våld eller hot om våld mot sin person eller i sin 

omgivning. Detta har framförallt nämnts i kombination med övriga faktorer, i till exempel 

fallet Street Children (Villagran Morales et al) och Ituango Massacres. Nästa kapitel kommer 

att undersöka hur rätten till ett värdigt liv kan förstås utifrån Europakonventionen för 

mänskliga rättigheter. 

3.3 Europakonventionen för mänskliga rättigheter 

Det är viktigt att poängtera att det varken i Europakonventionen för mänskliga rättigheter eller 

i Europadomstolens praxis finns någon formulering om rätten till ett värdigt liv. Det saknas 

också en formulering om mänsklig värdighet såsom det gör i förordet till många andra 

konventioner om mänskliga rättigheter.116 Europadomstolen dock har använt begreppet 

’mänsklig värdighet’ i relativt stor omfattning i sin praxis. Resonemang om mänsklig 

värdighet har inkluderats i allt från fall om diskriminering till förhållandet i fängelser.117  

Europadomstolen har adresserat samma typ av levnadsförhållanden som Inter-Amerikanska 

domstolen gjort under rätten till ett värdigt liv men främst under Artikel 3 om förbud mot 

tortyr, omänsklig och förnedrande behandling. I viss mån skulle Artikel 2 om rätten till liv 

och Artikel 3 av ECHR kunna motsvara rätten till värdigt liv såsom den formulerats av Inter-

Amerikanska domstolen, varför Europadomstolens tolkning av dessa rättigheter kommer att 

undersökas nedan. Störst utrymme kommer att ges till Artikel 3, då domstolen i större 

utsträckning undersökt värdighet i relation till individers livssituationer under denna artikel.  

 

 

                                                 

116 Några få exempel är ACHR, men även Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 1979, International Covenant on Civil and Political Rights 1966, Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984  

117 X v. Germany (application no. 10565/83) ECtHR admissibility decision 9 maj 1984. Fallet rörde en man som 

blivit tvångsmatad under sin fängelsevistelse med anledning av dennes hungerstrejk. Kommissionen fann att det 

inte var en kränkning av Artikel 3 trots att tvångsmatningen var en kränkning av dennes mänskliga värdighet, då 

det gjordes för att rädda hans liv.  Se även Nachova and Others v. Bulgaria (Application nos. 43577/98 and 

43579/98) ECtHR Judgment 6 July 2006  
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3.3.1 Artikel 2: Rätten till liv 

Rätten till liv under Europakonventionen för mänskliga rättigheter regleras som bekant av 

Artikel 2, vars relevanta delar lyder: 

” 1. Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life 

intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime 

for which this penalty is provided by law.  

2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it 

results from the use of force which is no more than absolutely necessary.” 

När Europakonventionen tillkom tilläts dödsstraff enligt Artikel 2, vilket framgår ovan. Sedan 

dess har dödsstraff förbjudits under alla omständigheter, även i situationer av nationellt 

nödläge och krigssituationer.118 I tilläggsprotokoll 13, där detta avskaffande regleras, anges 

mänsklig värdighet specifikt i motiveringen: 

” /…/ Everyone’s right to life is a basic value in a democratic society and that the abolition of 

the death penalty is essential for the protection of this right and for the full recognition of the 

inherent dignity of all human beings.”119 

Rätten till liv ses härmed som grundläggande för skyddet av mänsklig värdighet, och visar 

tydligt att mänsklig värdighet har betydelse för tolkningen av konventionsrättigheterna trots 

att det inte nämns i konventionstexten. Europadomstolen har även uttryckt att respekt för 

mänsklig värdighet utgör själva syftet med hela konventionen.120 Europadomstolen ser på 

rätten till liv som en av konventionens mest fundamentala rättigheter, och kallar också rätten 

till liv för ett av de grundläggande värdena i ett demokratiskt samhälle.121 Precis som Inter-

Amerikanska domstolen menar Europadomstolen att utan rätten till liv, saknar alla andra 

rättigheter betydelse.122 

                                                 

118 Protocol 13 to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms on the Abolition of 

the Death Penalty in All Circumstances, 2002  

119 Ibid. 

120 Pretty v. the United Kingdom, (Application no. 2346/02) ECtHR Judgment 29 april 2002, para 65 

121 Nachova and Others v. Bulgaria para 93, Pretty v. the United Kingdom, para 49 

122 Pretty v. the United Kingdom, para 37 
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I sin praxis har Europadomstolen slagit fast att skyddet under Art. 2 främst gäller den negativa 

skyldigheten hos en stat att inte avsiktligt orsaka dödsfall hos sin befolkning. Med detta avses 

dödsfall orsakade av statliga ombud. Våld som resulterar i dödsfall får endast användas i de 

fall där det är absolut nödvändigt, och inte kunnat undvikas.123 Med anledning av rättighetens 

betydelse för de mänskliga rättigheterna har domstolen dock slagit fast att staten även har en 

positiv skyldighet att förebygga dödsfall orsakade av individer.124 Staten har en skyldighet att 

agera för att skydda hot mot rätten till liv i de fall staten haft kunskap om risken och därmed 

haft möjlighet att undvika dödsfall.125 

I fallet Pretty v. the United Kingdom uttalade sig Europadomstolen ytterligare om 

omfattningen av Artikel 2. Fallet rörde en kvinna med en obotlig sjukdom som skulle 

innebära att hon dog mycket långsamt och under plågsamma former. Den sökande menade att 

Artikel 2 även borde omfatta rätten att dö under värdiga former, och menade att 

Storbritannien var skyldiga att tillåta assisterat självmord.126 Domstolen avfärdade detta och 

slog även fast att: 

”It [Art.2] is unconcerned with issues to do with the quality of living or what a person 

chooses to do with his or her life.”127 

Europadomstolens resonemang i Pretty v the United Kingdom visar en tydlig skillnad mot det 

resonemang som förts i Inter-Amerikanska domstolen. Rätten till liv under Artikel 2 av 

ECHR omfattar inte individens faktiska levnadsförhållanden och förutsättningarna till ett 

värdigt liv, utan utgör endast ett skydd för godtycklig förlust av liv. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att Europadomstolens tolkning av rätten till liv är betydligt snävare än den hos 

Inter-Amerikanska domstolen. Europadomstolen har genomgående hänvisat till dess betydelse 

för mänsklig värdighet, men har uttryckligen avstått från att bedöma människors livssituation 

under rätten till liv.  

                                                 

123 Artikel 2(2) av ECHR, McCann v. the United Kingdom 

124 Osman v the United Kingdom (Application no. 23452/94) ECtHR Judgment 28 oktober 1998, para 115, 

Keenan v the United Kingdom (Application no. 27229/95) ECtHR Judgment 3 april 2001, para 91 

125 Keenan v. the United Kingdom, Kelly and Others v. the United Kingdom (Application no. 30054/96) ECtHR 

Judgment 4 maj 2001, para 92 

126 Pretty v. the United Kingdom, para 35 

127 Pretty v. the United Kingdom, para 39 
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3.3.2 Artikel 3: Förbud mot tortyr, inhuman och förnedrande behandling  

Europadomstolen har resonerat kring vilken typ av behandling och situation som kränker en 

människas värdighet under Europakonventionens Artikel 3 mot tortyr, inhuman och 

förnedrande behandling. Artikel 3 lyder:  

” No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.” 

Artikel 3 är kort och koncis, och eftersom den är en absolut rättighet lämnas inget utrymme 

för derogation, ej eller i krigssituationer eller allmänt krisläge.128 Detta har domstolen 

konsekvent ansett gäller oavsett omständigheterna för inskränkning av förbudet mot tortyr.129 

I fallet Tyrer v the United Kingdom för Europadomstolen första gången ett resonemang om 

mänsklig värdighet i relation till kränkningar av Artikel 3. Fallet rörde en pojke som dömdes 

till kroppsstraff i domstol, som sedan delades ut på den lokala polisstationen. Detta ansåg 

Europadomstolen utgjorde förnedrande behandling under Artikel 3 då: 

” His punishment – whereby he was treated as an object in the power of the authorities – 

constituted an assault on precisely what which it is one of the main purposes of article 3 (art. 

3) to protect, namely a person’s dignity and physical integrity.”130 

Här menade Europadomstolen att syftet med Artikel 3 är att skydda en persons värdighet och 

fysiska integritet, varför förnedrande behandling är en sådan grov kränkning av en persons 

värdighet. Domstolens ekar av Kant i sin definition av mänsklig värdighet; pojken blev 

behandlad som ett objekt av myndigheterna, alltså som ett medel mot ett ändamål. I fallet 

Bouyid v. Belgium gör Europadomstolen ytterligare kopplingar till mänsklig värdighet i sina 

resonemang under Artikel 3. Domstolen ägnar ett helt avsnitt åt att redogöra för mänsklig 

värdighet i internationell och regional rätt innan det aktuella fallet undersöktes.131 Efter att ha 

beaktat detta material menade domstolen återigen att förbudet mot tortyr och omänsklig eller 

                                                 

128 Soering v the United Kingdom (Application no. 1438/88) ECtHR Judgment 7 juli 1989, para 88 

129 Saadi v Italy (Application no. 37201/06) ECtHR Judgment 28 februari 2008 para 127, Soering v the United 

Kingdom para 88, Chahal v. the United Kingdom, (Application no. 22414/93) ECtHR Judgment 15 november 

1996, para 78 

130 Tyrer v. the United Kingdom (Application no. 5856/72) ECtHR Judgment 24 april 1978, para 33 

131 Bouyid v Belgium (Application no. 23380/09) ECtHR Judgment 28 september 2007, se para 45-53 
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förnedrande behandling är tydligt kopplat till respekt för mänsklig värdighet, och att det är ett 

grundläggande värde för varje civilisation.132 

Europadomstolen har bedömt huruvida en persons levnadsförhållanden kan utgöra en 

kränkning av Artikel 3 i ett antal fall. Domstolen har ofta vidhållit att syftet med 

konventionen huvudsakligen är att adressera medborgerliga och politiska rättigheter, men 

ändå beaktat vissa sociala och ekonomiska aspekter av dessa rättigheter.133 Med anledning 

artikelns betydelse och absoluta karaktär har domstolen anfört följande i relation till 

utvisningsfall:  

” The fundamental importance of Article 3 meant that it was necessary for the Court to retain 

a degree of flexibility to prevent expulsion in very exceptional cases. It therefore held that 

humanitarian conditions would give rise to a breach of Article 3 of the Convention in very 

exceptional cases where the humanitarian grounds against removal were compelling.”134 

Domstolen har trots detta resonerat något olika från fall till fall gällande omfattningen av 

Artikel 3 i relation till en persons levnadsförhållanden. I Salah Sheekh v. the Netherlands 

anför den sökande att denne skulle riskera att utsättas för behandling förbjuden under Artikel 

3 med anledning av hans personliga utsatthet som minoritet samt den generella 

människorättssituationen i Somalia om han återsändes dit.135 Domstolen adresserade den 

svåra humanitära situation som den sökande skulle kunna befinna sig i vid ett återsändande 

med anledning av risken att hamna i flyktingläger vid ett återvändande, men menade att detta 

i sig inte omfattas av Artikel 3. I det aktuella fallet undersökte domstolen istället andra 

omständigheter. Att den humanitära situationen skulle kunna omfattas utesluts inte, men 

domstolen menade att dessa i sig inte nödvändigtvis utgör skyddsgrundande behandling: 

” Socio-economic and humanitarian conditions in a country of return did not necessarily have 

a bearing, and certainly not a decisive bearing, on the question whether the persons 

concerned would face a real risk of ill-treatment within the meaning of Article 3.”136  

                                                 

132 Bouyid v Belgium, para 81 

133 N. v. the United Kingdom (Application no. 26565/05) ECtHR Judgment 27 maj 2009 para 42 

134 Ibid. para 42 

135 Salah Sheekh v the Netherlands (Application no. 1948/04) ECtHR Judgment 11 januari 2007 para 6-15 

136 Ibid. para 141 
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I fallet M.S.S v. Greece and Belgium verkar domstolen ha ändrat inställning, och beaktade den 

humanitära situationen för sökande. Fallet rörde en asylsökande som satts i förvar i Grekland, 

och domstolen undersökte här om situationer av vad de kallar extrem materiell fattigdom kan 

omfattas av Artikel 3. Avgörande för bedömningen var att den sökande var helt beroende av 

statligt stöd, och att staten visat sig ovillig att erbjuda detta stöd i situationer av ”serious 

deprivation or want incompatible with human dignity”.137 Domstolen lade särskild vikt vid att 

det saknades möjlighet att förvärva mat och sköta sin hygien, samt att den sökande levde 

under ständig risk att bli rånad eller utsatt för våld138 och menade att det utgjorde en 

kränkning av Artikel 3.139 

Europadomstolen resonerar på ett liknande sätt i fallet Sufi and Elmi v. the United Kingdom. 

Då detta fall rörde ett fall med två somaliska medborgare som riskerade utvisning till Somalia 

är det av särskild relevans för denna undersökning. Domstolen avhandlade i detalj risken för 

att utsättas för urskillningslöst våld till följd av väpnad konflikt, men fallet avgjordes av 

risken för de sökande att hamna i en svår humanitär situation. Precis som i Salah Sheekh 

diskuterade domstolen situationen i flyktinglägren som uppstått till följd av omfattande 

internflykt, men i Sufi and Elmi valde domstolen att inkludera den humanitära situationen 

under Artikel 3 till skillnad från i Salah Sheekh. Domstolen använde sig av bedömningen i 

M.S.S vad gäller den sökandes förmåga att ta hand som sina grundläggande behov. Domstolen 

fann att situationen i flyktinglägren är av sådant allvar att det gav upphov till en kränkning av 

Artikel 3 då människor i lägren saknar tillgång till rent vatten, mat, tak över huvudet och 

möjlighet att sköta sin hygien.140 Domstolen lade ytterligare vikt vid rapporter om utspridd 

brottslighet, hot om våld och sexuellt våld samt risken för tvångsrekrytering i anslutning till 

flyktinglägren.141 

I fallen M.S.S och Sufi and Elmi har Europadomstolen till skillnad från i tidigare praxis 

inkluderat en generellt svår humanitär situation i sin bedömning under Artikel 3, och 

refererade uttryckligen till de sökandes mänskliga värdighet för att beskriva varför deras 

situation utgör en allvarlig kränkning. Domstolen har tidigare gjort en tydlig koppling till 

                                                 

137 M.S.S v Greece and Belgium, (Application no. 30696/09) ECtHR Judgment 21 januari 2011, para 252-253 

138 M.S.S, para 254 

139 M.S.S, para 367 

140 Sufi and Elmi para 283 
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mänsklig värdighet under Artikel 3 i sin praxis, men i de två nämnda fallen refereras till det 

existensminimum som kan utgöra en kränkning av en människas värdighet. Europadomstolens 

resonemang närmar sig Inter-Amerikanska domstolen i detta avseende, men har varit mer 

restriktiv. Där Inter-Amerikanska domstolens rätt till ett värdigt liv har potential att omfatta 

flera socio-ekonomiska rättigheter i sin framtida tillämpning kräver Europadomstolen att en 

situation ska vara ”exceptionell” för att omfattas av Artikel 3 av ECHR. Detta kan bero på att 

ohållbara levnadsförhållanden undersökts just under Artikel 3, som i allmänhet kräver att 

behandling ska överstiga en viss nivå av allvar för den ska omfattas. 

3.4 Kompletterande skydd i asylrätten för den som flyr väpnad konflikt 

Rätten att söka skydd undan förföljelse är huvudsakligen reglerad i 1951 års 

flyktingkonvention. Vem som anses vara flykting regleras i Artikel 1(2) och omfattar den som 

med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av antingen sin etnicitet, 

religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åsikt inte längre kan 

eller vill, med anledning av sådan fruktan, åtnjuta skydd från det land där denne är 

medborgare eller långvarigt bosatt.142 Flyktingkonventionen omfattar inte i sak den som flyr 

på grund av generellt våld. UNCHR har i sina riktlinjer för asylärenden som omfattar väpnad 

konflikt hänfört att våld i väpnade konflikter dock kan kopplas till en av konventionens 

flyktinggrunder i många fall.143 I fallet Afghanistan uppstår en problematik för att stater ofta 

har funnit att afghanska asylsökande inte kan erhålla flyktingstatus, trots pågående väpnad 

konflikt. Det är onekligen så att den som flyr från en krigssituation eller väpnad konflikt 

behöver skydd, varför kompletterande former av skydd har utformats nationellt och 

regionalt.144  

Uppsatsen kommer i detta avsnitt att redogöra för de kriterier som är uppställda i gällande rätt 

för att en sökande ska erhålla skyddsstatus på grund av väpnad konflikt, med utgångspunkt i 

                                                 

142 Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951 samt UN General Assembly, Protocol Relating 

to the Status of Refugees, 31 January 1967. Artikel 1A 

143 United Nations High Commissioner for Refugees. Guidelines on international protection no. 12: claims for 

refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention 

and/or Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions. UNCHR 2 december 

2016, HCR/GIP/16/12 

144 Ibid. samt McAdam, 2007 
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traktat och praxis från Europa och EU samt Amerika och det Inter-Amerikanska 

människorättssystemet. 

3.5 Europa 

I den europeiska kontexten finns framförallt två former av regionalt skydd för flyktingar 

utöver det skydd som härrör från internationella konventioner. Europeiska Unionen har i en 

strävan att harmonisera flyktingpolitiken antagit ett antal direktiv för att reglera 

flyktingmottagandet. Asylprövning och skyddsgrunder regleras i skyddsgrundsdirektivet.145 

Europakonventionen för mänskliga rättigheter har även den blivit aktuell som 

skyddsmekanism för asylsökande, även om rätten att söka asyl saknas i konventionen. 

Europadomstolen har framförallt undersökt huruvida ett återsändande av en asylsökande 

skulle innebära en kränkning av förbudet mot tortyr under Artikel 3 av konventionen. I vissa 

av dessa fall har Europadomstolen resonerat kring situationer av väpnad konflikt. Detta 

avsnitt kommer därför först att redogöra för EU:s skyddsgrundsdirektiv och det skydd som 

däri erhålls för den som flyr situationer av väpnad konflikt. Därefter kommer 

Europakonventionen och motsvarande skydd under Artikel 3 av konventionen att undersökas. 

3.5.1 Europeiska Unionen och skyddsgrundsdirektivet 

Europeiska Unionen antagit en rad direktiv i en strävan att harmonisera medlemsstaternas 

asyllagar, och det inkluderar former av kompletterande skydd. I skyddsgrundsdirektivet 

regleras på vilka grunder en sökande skall beviljas skyddsstatus i EU:s medlemsstater. 

Direktivet utgår från flyktingkonventionen i sin formulering av vem som ska förklaras vara 

flykting, och den som flyr väpnad konflikt omfattas av det som EU kallar subsidiärt skydd. 

Detta regleras under Artikel 15(c) av direktivet, där en person som vid ett återvändande skulle 

riskera  

”Allvarligt och personligt hot mot en civilpersons liv eller lem på grund av urskillningslöst 

våld i situationer av internationell eller intern väpnad konflikt.” 

Från Artikel 15(c) framgår att det krävs att det förekommer urskillningslöst våld i en i 

situation av väpnad konflikt för att en person ska omfattas av dess skydd. Detta våld ska 

utgöra ett ”allvarligt och personligt” hot mot en civilpersons ”liv och lem”. En tvistefråga är 
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huruvida internationell humanitär rätt är nödvändig för att avgöra huruvida en situation kan 

karaktäriseras som en intern väpnad konflikt, och delvis vilka situationer som ska betraktas 

som urskillningslöst våld.  

Definitionen av inre väpnad konflikt i internationell humanitär rätt utgår från 

Genèvekonventionerna. I fallet Prosecutor v Tadic i internationella krigsförbrytartribunalen 

för det forna Jugoslavien (ICTY) definierar domstolen väpnad konflikt på följande sätt: 

” We find that an armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between 

States or protracted armed violence between governmental authorities and organized groups 

or between such groups within a State.”146 

EU-domstolen har diskuterat kopplingen till den humanitära rätten och hur väpnad konflikt 

bör definieras i fallet Diakité v Commissaire générale aux refugiés et aux aprides.147 EU-

domstolen menade att internationell humanitär rätt till sin natur är oförenlig med asylrätten, 

då denna är avsedd att reglera beteendet hos stridande parter i en konflikt för att skydda 

civilbefolkningen.148 Den är inte avsedd för att erbjuda skydd för den som befinner sig utanför 

det territorium där en väpnad konflikt pågår.149 EU-domstolen menade att eftersom 

internationell humanitär rätt inte är utformad för att identifiera situationer av väpnad konflikt 

som kan ge upphov till ett behov av internationellt skydd bör detta istället göras av nationella 

myndigheter.150 EU-domstolen avgjorde vidare att det skydd som regleras i direktivet för den 

som flyr väpnad konflikt inte kan vara avhängigt att rekvisiten i internationell humanitär rätt 

är uppfyllda. EU-domstolen uttryckte detta på följande vis: 

” Consequently, since Directive 2004/83 does not define ‘internal armed conflict’, the 

meaning and scope of that phrase must, as the Court has consistently held, be determined by 

considering its usual meaning in everyday language, while also taking into account the 

context in which it occurs and the purposes of the rules of which it is part.”151 
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“The usual meaning in everyday language of ‘internal armed conflict’ is a situation in which 

a State’s armed forces confront one or more armed groups or in which two or more armed 

groups confront each other.”152 

EU-domstolen menade alltså att väpnad konflikt ska definieras utifrån dess betydelse i 

’vardagligt tal’ och antar en vid tolkning i den mening att det enda som krävs är att två parter 

strider mot varandra, utan hänsyn till om detta är statliga eller icke-statliga aktörer. Utöver att 

en situation först ska klassificeras som en väpnad konflikt i asylrättslig mening måste en 

situation anses vara präglad av ’urskillningslöst våld’. Vad detta innebär har varit upp till 

medlemsstaterna att avgöra och har givit upphov till vittskilda tolkningar.  

I fallet Elgafaji mot Staatssecretaris van Justitie153 försöker EU-domstolen få klarhet i 

formuleringen ’allvarligt och personligt hot mot liv och lem” samt innebörden av 

urskillningslöst våld. Flyktingkonventionen utgår från individualiserade hotbilder med 

anledning av den sökandes identitet, även om kravet på en individuell hotbild inte ska 

överdrivas eller tolkas i för snäv mening.154 Syftet med skyddsgrundsdirektivets Artikel 15(c)  

är att erbjuda skydd för personer som flyr väpnad konflikt, en situation där det inte sällan 

saknas individuella hotbilder utöver sannolikheten att civilbefolkningen drabbas av pågående 

våld.155 EU-domstolen svarade i Elgafaji på denna fråga med att slå fast att det som avses i 

Direktivets formulering är våld riktat mot civilpersoner utan hänsyn till deras identitet.  

”I detta sammanhang ska uttrycket ”personligt” förstås så, att det avser angrepp som riktas 

mot civilpersoner utan hänsyn till deras identitet när det urskillningslösa våld som 

kännetecknar den pågående väpnade konflikten /.../ är så allvarligt att det finns grundad 

anledning att förmoda att en civilperson om han eller hon återsändes till det aktuella landet 

eller, i förekommande fall, till den aktuella regionen, genom sin blotta närvaro där, skulle 

löpa verklig risk att utsättas för sådana allvarliga hot som avses i Artikel 15(c)  i 

direktivet”.156  

                                                 

152 Ibid. para 28 

153 CJEU C-465/07 Meki Elgafaji, Noor Elgafaji v Staatssecretatis van Justititie [2009] 

154 UNHCR, 2012 
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Domstolen menade i Elgafaji att skyddet i Artikel 15(c) inte kräver att våldet är kopplat till 

sökandes identitet, men menade samtidigt att risker hela grupper av befolkningen är utsatta 

för överlag inte utgör ett personligt hot, och att det inte är tillräckligt att den generella 

situationen i ett land utgör en risk. Domstolen menade att detta endast kan utgöra en 

skyddsgrundande situation i ”exceptionella situationer”, då Artikel 15(a) och (b) i direktivet 

kräver individualisering. I bedömningen av en sökandes skyddsbehov i situationer av väpnad 

konflikt måste alltså risken för att den berörda personen drabbas av urskillningslöst våld 

bedömas på individuell basis, men att våldet inte behöver vara riktigt mot denna specifika 

individ. Domstolen anförde samtidigt att  

” Ju lättare den sökande har för att visa att hoten är specifikt riktade mot honom på grund av 

omständigheter som är hänförliga till hans situation desto lägre krav ställs på det 

urskillningslösa våldet för att vederbörande ska komma i åtnjutande av alternativt skydd.”157 

EU-domstolen specificerade inte hur bedömningen av våldet i en konflikt ska göras, annat än 

att våld kan karaktäriseras som urskillningslöst om ”civilpersoner genom sin blotta närvaro” 

riskerar att drabbas.158 Bedömningen av vilket våld och vilka situationer som ska klassificeras 

som urskillningslöst hänskjuts till nationella myndigheter och domstolar.159  

Afghanistan illustrerar tydligt vilken problematik detta ger upphov till. Sverige har gjort 

bedömningen att det pågår en väpnad konflikt i landet, men att olika delar av landet är 

präglade av olika nivåer av våld. Sverige bedömer att Kabul bland andra utgör ett rimligt 

internflyktsalternativ. Franska asylrättsdomstolen har i ett nytt avgörande avgjort att det i 

Kabul pågår en väpnad konflikt som karaktäriseras av urskillningslöst våld. I några 

avgöranden i fransk förvaltningsdomstol har denna stoppat Dublinöverföringar av afghanska 

asylsökande till Sverige, Norge och Finland då den franska domstolen menade att det är stor 

sannolikhet att denne utvisas till Afghanistan, och att Frankrike därmed bryter mot principen 

om non-refoulement.160  
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Frankrikes bedömning av situationen i Kabul är baserad på samma underlag som Sveriges 

rättsliga ställningstagande som menar att Kabul är tillräckligt säkert att återvända till. Båda 

utgår från European Asylum Support Office (EASO) rapport och United Nations Assistance 

Mission to Afghanistans (UNAMA) rapport om våld mot civila.161 Den franska domstolens 

resonemang lägger även vikt vid en säkerhetsincident i Kabul i januari 2018, där en ambulans 

exploderade mitt i staden och dödade 103 personer och skadade ytterligare 235. Svenska 

Migrationsverket reagerade på samma incident och menade att det var allvarligt, och 

övervakar situationen.162 Migrationsverket ändrade i övrigt inte sitt rättsliga ställningstagande 

och tog inte ställning till huruvida utvisningar till Kabul borde upphöra.163  

Trots EU-domstolens avgöranden är det alltså möjligt att tolka en situation och dess allvar 

mycket olika. Anmärkningsvärt i det här fallet är att både Sverige och Frankrike har baserat 

sina beslut på huvudsakligen samma underlag. Detta illustrerar hur det saknas enhetliga 

bedömningar och tydliga kriterier för vilka situationer som utgör urskillningslöst våld i 

väpnad konflikt i Europa. Nästa avsnitt kommer att avhandla Europakonventionen för 

mänskliga rättigheter, och hur Europadomstolens tolkningar av allvarlig skada i relation till 

Artikel 3 om förbud mot tortyr kan bidra till vår förståelse av vad som utgör allvarlig skada i 

relation till väpnade konflikter.  

3.5.2 Europakonventionen för mänskliga rättigheter 

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har gjort bedömningar av asylsökandes fall 

relaterat till väpnad konflikt. Rätten att söka asyl är inte en del av Europakonventionen för 

mänskliga rättigheter, men utvisningsärenden har blivit aktuella under Artikel 2 om rätten till 

liv och Artikel 3 om förbud mot tortyr av konventionen och principen om non-refoulement. 

                                                 

European Database of Asylum Law. France: Adminstrative Court of Appeal of Lyon upholds decision against 

transfer of Afghan nationals to Finland where their asylum application was rejected and a return order issued. 

13 mars 2018. Tillgänglig på: http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/france-administrative-court-appeal-

lyon-upholds-decision-against-transfer-afghan-nationals [hämtad 2018-05-18] 

161 Cour Nationale du Droit d’asile, 9 mars 2018, Case no. N° 17045561. Återgivelsen i uppsatsen är baserad 

författarens på egna översättning samt ett referat hämtat från European Database of Asylum Law. France: 

National Court of Asylum finds that situation in Kabul is of indiscriminate violence and justifies the granting of 

subsidiary protection status. 9 mars 2018 tillgänglig på http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/france-

national-court-asylum-finds-situation-kabul-indiscriminate-violence-and-justifies [hämtad 2018-05-19]  

162 Migrationsverket, Rättslig kommentar angående säkerhetssituationen i Afghanistan, särskilt Kabul - SR 

03/2018, 2018-01-31 

163 Ibid. 
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Detta kapitel kommer redogöra för hur Europadomstolen gör sina bedömningar av 

utvisningsärenden och medlemsstaternas ansvar för en asylsökandes rättigheter.  

Europadomstolen har i sin praxis slagit fast att även om stater har en rätt att kontrollera sina 

gränser och vilka som uppehåller sig i deras territorium kan en utvisning av en medlemsstat 

ge upphov till en kränkning av konventionsrättigheter.164 Utvisningsärenden undersöks 

generellt under Artikel 3 av konventionen, där det finns välgrundad anledning att tro att det 

föreligger en verklig risk för att den sökande kan bli utsatt för tortyr, omänsklig eller 

förnedrande behandling vid en utvisning.165 För att avgöra om det finns välgrundad anledning 

bedömer Europadomstolen situationen i hemlandet, och har vid upprepade tillfällen slagit fast 

att alla omständigheter i ett fall måste vägas in i bedömningen.166 Detta speciellt med 

anledning av att Artikel 3 utgör en absolut rättighet, där all form av derogation är förbjuden, 

även i krigstid.167 Sökande måste dock kunna visa att det föreligger en verklig risk för att 

denne vid ett återvändande riskerar att utsättas för behandling som strider mot Artikel 3. Hotet 

om illabehandling måste inte nödvändigtvis kunna kopplas till staten eller statligt utsända, 

men det måste kunna visas att den sökande inte kan begagna sig av statens skydd.168  

Europadomstolen har vid ett flertal tillfällen slagit fast att enkom en situation av generellt våld 

inte innebär en kränkning av Artikel 3 vid en utvisning.169 Domstolen har funnit att möjlig 

illa-behandling på grund av säkerhetsläget vid en given tidpunkt i sig inte ger upphov till en 

kränkning av Artikel 3, och att generellt våld inte alltid ger upphov till sådan risk som avses i 

Artikel 3 av konventionen.170 I N.A v the United Kingdom resonerade domstolen på följande 

vis: 

” The Court has never excluded the possibility that a general situation of violence in a 

country of destination will be of sufficient level of intensity as to entail that any removal to it 

would breach Article 3 of the Convention. Nevertheless, the Court would adopt such an 

                                                 

164 Soering v the United Kingdom, para 91 

165 Saadi v Italy  

166 F.G v Sweden (Application no. 43611/11) ECtHR Judgment 23 mars 2016  

167 Soering v the UK, vidhålls i alla efterföljande utvisningsfall under art 3, men framförallt Saadi v Italy 

168 H.L.R v France (Application no. 24573/94) ECtHR Judgment 29 april 1997, para 40 

169 Vilvarajah and Others v the United Kingdom (Application nos. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 12447/87, 

13448/87) ECtHR Judgment of 30 Oktober 1991, para 10 

170 Müslim v Turkey (Application no. 53566/99) ECtHR Judgment 26 april 2005 para 70, F.G v Sweden, para 

112, 116 
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approach only in the most extreme cases of general violence, where there was a real risk of 

ill-treatment simply by virtue of an individual being exposed to such violence on return.”171 

Det krävs alltså en hög nivå av våld för att en väpnad konflikt ska omfattas av Artikel 3, och 

Europadomstolens kriterium utarbetat i N.A påminner om skyddsgrundsdirektivet formulering 

om urskillningslöst våld. Europadomstolen har även slagit fast att den personliga risken för en 

kränkning av Artikel 3 inte endast kan utgöras av att det föreligger en allmän risk, utan det 

krävs personliga omständigheter som innebär att det föreligger en verklig risk för den 

sökande.172  

Europadomstolen har generellt sett inte tagit ställning till vad utgör en väpnad konflikt i sin 

bedömning under Artikel 3, men använder en definition av urskillningslöst våld från den 

brittiska migrationsdomstolen i sitt avgörande i Sufi and Elmi v the United Kingdom. I detta 

fall krävdes att domstolen avgjorde om den sökande vid ett återsändande till Mogadishu i 

Somalia skulle riskera hot mot livet eller sin person till följd av urskillningslöst våld. 

Europadomstolen kommer fram till följande kriterium, som domstolen hämtat från ett brittiskt 

domstolsavgörande:  

” First, whether the parties to the conflict where either employing methods and tactics of 

warfare which increased the risk of civilian casualties or directly targeting civilians; 

secondly, whether the use of such methods and/or tactics was widespread among the parties 

to the conflict; thirdly, whether the fighting was localised or widespread; and finally, the 

number of civilians killed, injured and displaced as a result of the fighting.”173 

Europadomstolen valde här är att lägga stor vikt vid de metoder som använts av stridande 

aktörer, och vilka effekter dessa sannolikt kan ha på civila som befinner sig i närheten av 

stridigheterna. För att skyddas av Artikel 2 eller 3 av konventionen skall det föreligga en 

verklig risk för skada. Generellt våld omfattas inte av Artikel 3 i sak, varför tröskeln för att 

denna ska aktiveras är hög i domstolens praxis. Europadomstolen valde som bekant att 

undersöka den humanitära situationen i somaliska flyktingläger i fallet Sufi and Elmi¸ och 

menade att denna karaktäriserades sådant allvar att de sökande skulle utsättas för behandling 

                                                 

171 N.A v the United Kingdom, para 115 

172 Vilvarajah ang Others v. the United Kingdom, para 162 

173 Sufi and Elmi, para 241 



38 

 

förbjuden av Artikel 3. Domstolen ansåg att internflykt och resulterande flyktingläger kunde 

kopplas till det väpnade våldet och statens oförmåga att underlätta den svåra humanitära 

situationen. Orsakssambandet mellan det väpnade våldet och den humanitära situationen som 

uppstått ansåg domstolen var tillräckligt starkt för att Artikel 3 skulle vara applicerbar.174  

Europadomstolen har generellt sett inte ansett att situationer av generellt våld såsom i väpnade 

konflikter kan omfattas under Artikel 3, men gör en ny bedömning i Sufi and Elmi. 

Avgörandet i Sufi and Elmi innebär en öppning i Europadomstolens praxis för att stärka 

skyddet för människor som flyr väpnade konflikter. Hur stor denna öppning kan bli är svårt 

att säga utan ytterligare praxis, speciellt med anledning av Europadomstolens konsekventa 

krav på att generellt våld och svåra humanitära situationer ska vara ”exceptionella” för att 

omfattas av Artikel 3.  

3.6 Amerika 

Detta avsnitt kommer att undersöka gällande rätt för den som flyr väpnad konflikt i det Inter-

Amerikanska människorättssystemet specifikt, samt i Latinamerika generellt, detta med 

bakgrund i Cartagenadeklarationen för flyktingar. Organization of American States (OAS) har 

stöttat Cartagenadeklarationen som inte är bindande, men rätten att söka skyddas även i den 

Amerikanska konventionen för mänskliga rättigheter. Denna konvention skyddas av OAS 

organ, främst den Inter-Amerikanska kommissionen och den Inter-Amerikanska domstolen 

för mänskliga rättigheter. Dessa rättskällor är de mest centrala i det regionala skyddet för 

flyktingar i Latinamerika, och dessa är därför utgångspunkterna för undersökningen av 

gällande rätt i regionen. 

3.6.1 Cartagenadeklarationen  

Cartagenadeklarationen för flyktingar (hädanefter endast Cartagenadeklarationen) antogs 

1984 av en rad latinamerikanska stater. Definitionen i Cartagenadeklarationen av vem som är 

att betrakta som flykting är känd som en av de vidaste i världen, tillsammans med 

motsvarande definition i Organisation of African Unitys (OAU) flyktkonvention från 1969, 

som i stora drag inspirerat Cartagenadeklarationen. Detta avsnitt kommer att redogöra för 

Cartagenadeklarationens flyktingdefinition och så långt det är möjligt även hur den tillämpats. 
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För att undersöka tillämpningen inkluderas exempel från individuella stater som återgivits i 

doktrin. 

Cartagenadeklarationen definierar en flykting på följande vis: 

” The definition or concept of a refugee to be recommended for use in the region is one which, 

in addition to containing the elements of the 1951 Convention and the 1967 Protocol, 

includes among refugees persons who have fled their country because their lives, safety or 

freedom have been threatened by generalized violence, foreign aggression, internal conflicts, 

massive violation of human rights or other circumstances which have seriously disturbed 

public order.” 

Intressant att notera är att Cartagenadeklarationen inkluderar formuleringen ”massive 

violations of human rights” som en skyddsgrundade situation. När EU arbetade fram 

Skyddsgrundsdirektivet hade EU-kommissionen föreslagit en liknande formulering som en 

grund för kompletterande skydd, men detta exkluderades i det färdiga direktivet.175  

Cartagenadeklarationen är som sagt inte ett juridiskt bindande dokument, men har influerat 

nationell lagstiftning i flera central -och latinamerikanska stater. Mexiko var det första landet i 

regionen som inkorporerade Cartagenadeklarationens flyktingdefinition i sin helhet i nationell 

rätt. Det är svårt att få översikt av Cartagenadeklarationens faktiska genomslag och hur den 

tolkats i rättstillämpningen då det i hög utsträckning saknas forskning, och material från 

nationella domstolar sällan är översatt till engelska.176 Eftersom Cartagenadeklarationen inte 

är ett bindande dokument eller en officiell överenskommelse mellan stater är dess status i 

regionen med bakgrund i ovanstående till något oklar. OAS har dock stått bakom 

deklarationen sedan dess tillblivelse,177 och eftersom dess flyktingdefinition fått genomslag i 

nationell rätt hos OAS medlemsstater kan det ändå påstås att den är inflytelserik och spelar en 

viss roll för flyktingstatusbedömningar i regionen.  

                                                 

175 Diakité para 29 

176 Hurtado-Reed, Michael. 2017. The Cartagena Declaration on Refugees and the Protection of People Fleeing 

Armed Conflict and Other Situations of Violence in Latin America. I Türk, Edwards och Wouters (red) 2017. In 

Flight from Conflict and Violence: UNHCR’s Consultations on Refugee Status and Other Forms of International 

Protection. Cambridge: Cambridge University Press. s. 143 

177 Inter-American Court of Human Rights. Advisory Opinion OC-21/14, 19 augusti 2014. Rights and 

Guarantees of Children in the Context of Migration and/or in Need of International Protection 
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Utgångspunkten för nationell tolkning av flyktingdefinitionen är riktlinjer antagna 1988 under 

’the International Conference on Central American Refugees’ (CIREFCA) som hänvisas till 

som CIREFCA Legal Document.178 Under konferensen som bestod av en grupp juridiska 

experter, bland annat dåvarande domare i Inter-Amerikanska domstolen för mänskliga 

rättigheter, skrevs riktlinjer för hur Cartagenadeklarationen skulle tolkas, där de förklarade 

deklarationens betydelse på följande sätt:  

” Although not a legally binding instrument for States, it is nevertheless of fundamental 

importance as it reflects consensus on particular principles and criteria and has guided 

States in their treatment for refugees for the past five years.”179 

CIREFCA mynnade ut i riktlinjer för tolkning av de begrepp som används i den regionala 

flyktingdefinitionen, och har kommit att bli det mest centrala för nationella myndigheter i 

deras prövning av asylsökandes skyddsbehov.180 Riktlinjerna utgår från internationell 

humanitär rätt för att definiera både internationell och inre väpnad konflikt, såsom dessa 

definieras i Genèvekonventionerna, se föregående kapitel. Samma gäller för formuleringen 

”generellt våld” i flyktingdefinitionen, även här görs hänvisningar till den internationella 

humanitära rättens förståelse av väpnad konflikt. Formuleringen ”other circumstances that 

seriously disturb public order” utgår också från den humanitära rätten och avser ”man-made 

acts” och inte naturkatastrofer.  

En studie av 17 latinamerikanska länder, varav 13 inkorporerat Cartagenadeklarationens 

flyktingdefinition har funnit att den appliceras väldigt sällan, även i fall där den hade varit 

aktuell. De flesta länderna i studien hade föredragit att applicera nationella former av 

kompletterande skydd utan att överväga den regionala definitionen i 

Cartagenadeklarationen.181 Studien är delvis baserad på enkäter riktade till asylhandläggare 

och andra inblandade tjänstemän, och mexikanska respondenter anger att det finns politiska 

                                                 

178 CIREFCA, Principles and Criteria for the Protection of and Assistance to Central American Refugees, 

Returnees and Displaced Persons in Latin America, January 1990, tillgänglig på: 

http://www.refworld.org/docid/4370ca8b4.html [hämtad 28 April 2018] 
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skäl för att inte applicera Cartagenadeklarationens definition. En mexikansk tjänsteman 

citeras som följer: 

” The definition requires us to qualify a particular situation as one of generalized violence or 

manifest that a particular country is a gross human-rights violator. There are some political 

considerations. The Ministry of Foreign Affairs is vigilant.”182  

Andra länder utgår alltid från 1951 års flyktingkonvention, även om Cartagenadeklarationens 

kriterier inkluderas kortfattat i juridiska resonemang.183 Den regionala flyktingdefinitionen 

har enligt studien hittills mycket sällan utgjort egen grund för skyddsstatus, och därför är det 

svårt avgöra i vilken mån humanitära situationer till följd av väpnad konflikt skulle kunna 

utgöra skyddsgrundande behandling.184 Den tydliga kopplingen till mänskliga rättigheter i 

flyktingdefinitionen tyder dock på att en sådan utveckling är möjlig. Cartagenadeklarationen 

utesluter inte att denna typ av allvarlig skada kan vara resultat av även av situationer som inte 

karaktäriseras som väpnad konflikt, utan även generellt när staten inte länge kan trygga sina 

medborgares säkerhet.  

Det har alltså gått långsamt för den regionala definitionen att få genomslag även i de länder 

där den inkorporerats i nationell lagstiftning, trots att det gått 30 år sedan dess tillblivelse. Den 

Inter-Amerikanska domstolen för mänskliga rättigheter har refererat till Cartagenadefinitionen 

vid ett fåtal tillfällen trots att deklarationen inte är bindande, vilket kommer att redogöras för 

nedan.  

3.6.2 Amerikanska konventionen för mänskliga rättigheter 

Rätten att söka asyl är till skillnad från Europakonventionen för mänskliga rättigheter 

inkluderad i den amerikanska under Artikel 22(7). Denna lyder som följer: 

” Every person has the right so seek and be granted asylum in a foreign territory, in 

accordance with the legislation of the state and international conventions, in the event he is 

being pursued for political offenses or related common crimes.” 
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Artikel 22(8) förbjuder även refoulement: 

” In no case may an alien be deported or returned to a country, regardless of whether or not 

it is his country of origin, if in that country his life or personal freedom is in danger of being 

violated because of his race, nationality, religion, social status, or political opinions.” 

Inter-Amerikanska domstolen har fram till nyligen inte hanterat frågor om asylprocessen och 

när ett skyddsbehov uppstår i någon högre utsträckning. I fallet Pacheco Tineo Family v 

Bolivia från 2013 avgör domstolen för första gången utförligt för vad som krävs av 

medlemsstaternas asylprocedur för att dessa ska vara i enlighet med konventionen.185 Det 

saknas domstolsavgöranden när det gäller skyddsbehov på grund av väpnad konflikt och 

domstolsresonemang kring när person ska anses vara skyddsbehövande till följd av generellt 

våld. Inter-Amerikanska domstolen har istället resonerat kring rätten till asyl i en ”advisory 

opinion” där omständigheterna för refoulement i relation till den latinamerikanska synen på 

flyktingstatus och skyddsbehövande. Domstolen resonerade som följer: 

“ States are bound not to return (“refouler”) or expel a person – asylum seeker or refugee – 

to a State where her or his life or liberty may be threatened as a result of persecution for 

specific reasons or due to generalized violence, foreign aggression, internal conflicts, massive 

violations of human rights or other circumstances which have seriously disturbed public 

order, nor to a third State from which she or he may later be returned to the State where she 

or he suffered this risk – a situation that has been called “indirect refoulement.”186 

Denna syn på skyddsbehov är starkt kopplad till Cartagenadeklarationens flyktingdefinition 

och hänvisar inte endast till den behandling som vanligtvis omfattas av principen om non-

refoulement -hot till liv, frihet och tortyr eller annan illabehandling- utan räknar även upp 

källor till denna illabehandling. Inter-Amerikanska domstolen refererar inte till detta 

uttryckligen som en flyktingdefinition, men reflekterar vilka situationer som anses ge upphov 

till skyddsbehov. ”Massive violations of human rights”, ”generalized violence” samt 

”circumstances which have seriously disturbed public order” är formuleringar som alla 

innebär en omfattande definition av vilka situationer som ger upphov till skyddsbehov. 

                                                 

185 IACtHR (Judgment) 25 november 2013. The Case of Pacheco Tineo Family v. Bolivia. 
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Då Inter-Amerikanska domstolen ännu inte tagit ställning till asylrelaterade frågor i samma 

utsträckning som Europadomstolen är det svårt att dra ytterligare slutsatser om exakt vilka 

situationer som omfattas av ACHR när den tillämpas i praxis. Det som framgår efter en 

genomgång av tillgängliga rättskällor är att ACHR och Inter-Amerikanska domstolen 

influerats av de tankegångar som återfinns i Cartagenadeklarationen. Inter-Amerikanska 

domstolens tolkning av non-refoulement citerar nästan ordagrant Cartagenadeklarationens 

flyktingdefinition. De aktuella formuleringarna öppnar för en tolkning som inkluderar även 

svåra humanitära situationer som kränker de mänskliga rättigheterna som en form av allvarlig 

skada som kan ge upphov till refoulement. Det är dock fortfarande svårt att avgöra hur 

allvarliga dessa kränkningar bör vara för att omfattas av asylrätten utan ytterligare avgöranden 

från Inter-Amerikanska domstolen.  

4 Rätten till ett värdigt liv för den som flyr väpnad konflikt  

Föregående kapitel har diskuterat mänsklig värdighet och hur detta ligger till grund för rätten 

till värdigt liv, samt hur denna rättighet kan förstås utifrån gällande rätt. Uppsatsen har särskilt 

fokuserat på vilken behandling som utgör en kränkning av rätten till ett värdigt liv, och funnit 

likheter såväl som skillnader i dess tillämpning i olika människorättssystem. Därefter 

undersöktes hur skyddet ser ut idag för den som flyr väpnad konflikt i samma 

människorättssystem. Detta avsnitt kommer att analysera huruvida rätten till ett värdigt liv 

kan komplettera detta skydd utifrån de identifierade asylrättsliga principerna på området.  

Kärnan i frågan är, kan allvarlig skada även innefatta skador som uppstått till följd av den 

humanitära situationen för civila i en konfliktsituation? Närmare bestämt, kan kränkande 

behandling under rätten till ett värdigt liv komplettera asylrätten och erbjuda kriterier för när 

allvarlig skada uppstår som en indirekt följd av väpnad konflikt? 

Från genomgången av nuvarande kompletterande skydd för den som flyr väpnad konflikt har 

några avgörande faktorer identifierats. För att omfattas av det kompletterande skydd som 

uttryckligen skapats för situationer av väpnad konflikt måste först en bedömning av 

situationen i den aktuella staten göras. Denna måste klassificeras som en väpnad konflikt. Det 

konstateras att kriterierna för att avgöra huruvida en situation kan klassificeras som en väpnad 

konflikt är relativt tydliga i gällande rätt. Den mest spridda definitionen är den som återfinns i 
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internationell humanitär rätt, även om EU-domstolen valt en definition som inte ställer lika 

höga krav på inblandade gruppers organisering som den humanitära rätten.187  

För att en väpnad konflikt och det våld pågår till följd av den ska karaktäriseras som 

skyddsgrundande måste detta våld vara av en viss intensitet och allvar. Både EU-domstolen 

och Europadomstolen har i sina bedömningar av skyddsbehov kopplat till generellt våld i 

väpnade konflikter anfört att detta måste gå att karaktärisera som ”urskillningslöst”. Detta 

innebär att civila endast genom sin blotta närvaro ska löpa en personlig och verklig risk att 

utsättas för allvarlig skada till följd det pågående våldet. Vad som krävs för att en situation 

ska klassificeras som urskillningslöst våld har varit svårare att bedöma. Detta exemplifieras 

tydligt av skillnaderna i Sveriges och Frankrikes bedömning av säkerhetssituationen i 

Afghanistan och Kabul.  

I ett fåtal avgöranden har Europadomstolen avgjort att den humanitära situationen till följd av 

väpnad konflikt utgjort skyddsgrundande behandling under Artikel 3 av ECHR.  Med 

anledning av Europadomstolens bedömningar samt Inter-Amerikanska domstolens vida 

definition av skyddsgrundande behandling finns ett visst rättsligt utrymme för att diskutera 

allvarlig skada till följd av en svår humanitär situation. Europadomstolen har dock konsekvent 

vidhållit att varken generellt våld eller en generellt svår socio-ekonomisk eller humanitär 

situation når upp till den ”minimum level of severity” som krävs för att aktivera Artikel 3 av 

ECHR.  

I Sufi and Elmi gör domstolen en distinktion mellan en svår humanitär situation som uppstått 

till följd av fattigdom eller avsaknad av tillräckliga resurser hos staten och en humanitär 

situation som uppstått till följd av väpnat våld.188 Även situationer som den i fallet Sufi and 

Elmi omfattas dock enligt domstolen fortfarande endast i exceptionella fall. Dessa krav utgör 

en hög tröskel, precis som kraven på urskillningslöst våld. Inter-Amerikanska domstolen har 

undersökt rätten till ett värdigt liv i relation till väpnade konflikter i framförallt i fallet Ituango 

Massacres, där den humanitära situationen till följd av internflykt ansågs utgöra en kränkning 

av rätten till ett värdigt liv under Artikel 4 av ACHR, så även här finns en koppling i praxis, 
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men det är svårt att dra större slutsatser än så då det saknas praxis som gör en sådan koppling 

även i asylsammanhang.  

Baserat på rätten till ett värdigt liv utgör följande situation kränkande behandling när staten är 

oförmögen eller ovillig att skapa förutsättningarna för: mat och vatten, en dräglig sovplats 

eller boplats, möjlighet att sköta sin hygien, samt möjlighet att uppsöka sjukvård. Utöver detta 

har särskild vikt även lagts vid människors möjlighet till grundläggande trygghet. 

Grundläggande trygghet används i bemärkelsen avsaknad av våld och hot om våld, men mer 

allmänt än direkt våld härlett till väpnad konflikt. Exempel på faktorer som har ansetts 

förstärka en persons otrygghet är utsatthet för kriminellt och sexuellt våld, samt hot från polis. 

Både Inter-Amerikanska domstolen och Europadomstolen har identifierat att dessa faktorer 

gemensamt utgör en kränkning av människors värdighet. Det finns här en kumulativ effekt, 

där varje enskild faktor i sig inte utgör skyddsgrundande behandling, men gemensamt skapar 

de ohållbara levnadsförhållanden utgör en kränkning av rätten till ett värdigt liv.  

Med anledning av befintlig praxis finns en rättslig grund för att inkludera rätten till ett värdigt 

liv som en måttstock för skyddsgrundande behandling till följd av väpnad konflikt i 

asylrättslig mening. Rätten till ett värdigt liv har i denna undersökning hittat stöd under 

artiklar i ACHR och ECHR som i sin tillämpning ses som fundamentala och med inga eller 

mycket strikta regler för derogation. De levnadsförhållanden som omfattas anses vara av 

sådant allvar att de utgör en allvarlig kränkning av mänsklig värdighet.  

För att rätten till ett värdigt liv ska kunna passas in i asylrättens kompletterande skydd för den 

som flyr väpnad konflikt krävs som beskrivet ovan dock att vissa kriterier uppfylls. Den 

humanitära situationen måste vara direkt kopplad till den väpnade konflikten, och 

myndigheterna ska vara ovilliga eller oförmögna att avvärja den. I Europa ställs även ett 

generellt krav på att hot om allvarlig skada ska vara personligt och gå att koppla till den 

sökande. Den aktuella personen måste också kunna visa att denne löper en verklig risk för 

allvarlig skada.189 Att stärka skyddet för den som flyr väpnad konflikt med hjälp av rätten till 

ett värdigt liv kan göras, med vissa begränsningar med anledning av ovanstående i en 

tillämpning av rätten till ett värdigt liv i europeisk kontext. 

                                                 

189 Se CJEU i Elgafaji och Diakité  
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De fall där människor tvingas till internflykt till följd av väpnat våld är ett tydligt exempel på 

situationer som i högre utsträckning skulle omfattas om asylrätten vidgades utifrån de krav 

som ställs av rätten till ett värdigt liv. Situationen i Afghanistan för de människor som 

befinner sig på flykt inom landet skulle kunna betecknas som allvarlig skada under rätten till 

ett värdigt liv. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

(UNOCHA) kallar Afghanistan för en av världens mest komplexa humanitära kriser.190 

Landet har nyligen klassificerats som ett pågående krig istället för ’lågintensiv konflikt’ av 

FN.191 Enligt UNAMA:s siffror skedde i snitt åttio säkerhetsincidenter kopplat till den 

väpnade konflikten varje dag förra året.192 Andra rapporter visar att pågående våld har 

eskalerat och medvetet riktas mot civila.193 Det pågående våldet karaktäriseras i hög 

utsträckning som ”urskillningslöst” med anledning av utbredd användning av ”Improvised 

Exlosive Devices” (IEDs) som är mycket instabila och riskerar att skada civila som befinner 

sig i närheten av explosionen.194 Ett stort antal människor har flytt inte bara en gång, utan 

även en andra och tredje gång på grund av förnyat våld från väpnade grupper.195 I en sådan 

föränderlig situation som den nuvarande I Afghanistan finns rimligen en ständig rädsla för att 

utsättas för våld som innebär konstant otrygghet.  

Enligt tillgängliga uppskattningar fördrevs över en miljon människor på flykt inom landet 

under 2017 och första kvartalet av 2018. 900 000 personer uppskattas leva i tillfälliga, 

informella bosättningar som karaktäriseras av avsaknad av vatten och sanitära faciliteteter.196 

Situationen generellt för människor på flykt inom landet är en brist på matsäkerhet.197 40 

procent av landets totala befolkning beräknas sakna fysisk tillgång till sjukvård inom rimligt 

räckhåll.198 Alla dessa faktorer gemensamt utgör en kränkning av rätten till ett värdigt liv, och 

skyddsgrundande behandling både under ACHR och ECHR. Vad som kvarstår är att visa ett 

                                                 

190 UNOCHA. Humanitarian Needs Overview 2018: Afghanistan.  UNOCHA: December 2017 

191 Ibid. 

192 Siffrorna från UNAMA inkluderas i rapporten från UNOCHA, 2018 

193 Human Rights Watch.” No safe place” Insurgent Attacks on Civilians in Afghanistan. New York: Human 

Rights Watch. 2018 

194 UNAMA, 2018 

195 Hall, 2018 samt Human Rights Watch, 2018 
196 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). Country Profiles: Afghanistan. Tillgänglig på: 

http://internal-displacement.org/countries/afghanistan [hämtad 2018-05-21] 

197 IDMC 2018, UNOCHA 2017 

198 Hall, 2018 

http://internal-displacement.org/countries/afghanistan
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orsakssamband mellan det väpnade våldet och den humanitära situationen. UNOCHA 

bedömer är att 3, 3 miljoner människor är i akut behov av humanitär hjälp på grund av väpnad 

konflikt.199 FN:s humanitära insats i landet har valt att försöka särskilja vilka personer som är 

i behov av humanitär hjälp till följ av väpnad konflikt och vilka som är i behov av hjälp med 

anledning av mer långgående problem, såsom utbredd fattigdom.200  

UNOCHA illustrerar i sin rapport hur svårt det är att urskilja vad som är vad i det aktuella 

fallet, eftersom Afghanistan befunnit sig i en väpnad konflikt i nästan 30 år.201 Människor kan 

befinna sig i lika stor utsatthet vad gäller brist på mat, vatten och dräglig bostad, men inte alla 

anses ha hamnat i en sådan situation till följd av den väpnade konflikten.202 Detta illustrerar 

hur det skulle vara komplicerat att etablera detta orsakssamband även i asylrättsliga 

bedömningar av skyddsbehov på grund den humanitära situationen i väpnade konflikter. 

Utbrett fattigdom i sig har inte ansetts vara tillräckligt för att ett skyddsbehov ska uppstå i 

asylrättslig mening. I Sufi and Elmi, där den humanitära situationen för de sökande vid ett 

återvändande utgjorde skyddsgrundande behandling fanns en överhängande risk för att de 

skulle befinna sig i ett flyktingläger vid ett återvändande. Avgörande för bedömningen var att 

Storbritannien inte kunde garantera ett rimligt internflyktsalternativ.  

I fallet Afghanistan är det svårare att hävda att den sökande inte skulle kunna hitta en bostad 

eller försörjningsmöjlighet någonstans i landet. Ännu svårare är det är urskilja vem som 

befinner sig i en ohållbar livssituation på grund av landets generella svårigheter och vem som 

gör det på grund av den pågående konflikten. Även om den sökande kan visa att denne 

riskerar allvarlig skada på grund av en humanitär situation som skapats av den pågående 

väpnad konflikten, så blir det märkligt att erbjuda skydd i det fallet, men inte till den som är 

”generellt fattig” från Afghanistan. Hela landet anses idag befinna sig i en väpnad konflikt, så 

borde då inte en bedömning av skyddsbehov utgå från att alla från Afghanistan riskerar att 

utsättas för behandling som kränker rätten till ett värdigt liv? Med anledning av asylrättens 

krav på att det ska finnas ett orsakssamband till statens handlingar och att risken för allvarlig 

                                                 

199 UNOCHA, 2017 

200 Ibid. 

201 Ibid. 

202 Ibid. 
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skada ska vara personlig så ter det sig svårt att erhålla skydd under rätten till ett värdigt liv i 

asylrättsliga bedömningar av skyddsbehov i fall som liknar det i Afghanistan.  

5 Slutsatser och avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida rätten till ett värdigt liv kan agera 

vägledande för hur allvarlig skada till följd av indirekt våld i en väpnad konflikt bör tolkas i 

en asylrättslig mening. Den primära frågeställningen var om definitionen av vem som är 

skyddsbehövande till följd av väpnad konflikt kan förstås utifrån rätten till ett värdigt liv. 

Undersökningen av gällande rätt har visat att rätten till ett värdigt liv kan adressera de svåra 

humanitära situationer som uppstår i relation till väpnade konflikter, och tydligt koppla dessa 

till de mänskliga rättigheterna. Den praxis som finns under ACHR Artikel 4 samt ECHR 

Artikel 3 är tillräckligt tydlig för att kunna användas för att identifiera allvarlig skada och 

därmed skyddsgrundande behandling med anledning av rätten till ett värdigt liv. Idag finns 

inte rätten till ett värdigt liv annat än i Inter-Amerikanska domstolens praxis. Även om 

Europadomstolen adresserar liknande levnadsförhållanden i sin praxis så kräver domstolen 

konsekvent att det ska gälla exceptionella omständigheter för att en persons 

levnadsförhållanden ska omfattas av Artikel 3. En rätt till ett värdigt liv såsom som detta 

definieras av teoretiska perspektiv och i Inter-Amerikanska domstolen är alltså inte lika 

tydligt i Europadomstolens praxis. Den utveckling som skett i Europadomstolen med 

anledning av Sufi and Elmi och M.S.S skulle kanske snarare kunna kallas en försiktig 

utvidgning av non-refoulement, med anledning av dess tydliga koppling till behandling som 

kränker mänsklig värdighet.  

Inter-Amerikanska domstolen saknar fortfarande praxis på asylområdet, och har hittills inte 

utvecklat vad som skulle utgöra non-refoulement i enskilda fall. Med anledning av Inter-

Amerikanska domstolens resonemang om rätten till ett värdigt liv generellt och specifikt i 

fallet Ituango Massacres finns viss anledning att tro att non-refoulement skulle kunna 

inbegripas av rätten till ett värdigt liv under Artikel 4. I Ituango Massacres läste domstolen 

Artikel 4 om rätten till liv tillsammans med Artikel 22 om rörelsefrihet, som ju också reglerar 

rätten att söka asyl. Framtida bedömningar i domstolen skulle kunna ta samma väg även i fall 

som rör utvisning och asyl. Detta är dock fortfarande bara spekulationer utan praxis att tillgå.   

Det största hindret för att inkludera rätten till ett värdigt liv som allvarlig skada i en väpnad 

konflikt är svårigheten att etablera ett orsakssamband mellan pågående våld och den 
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humanitära situationen. I en situation som den i Afghanistan där det länge pågått en väpnad 

konflikt som allvarligt har påverkat ekonomin, arbetslöshet och statliga resurser är det svårt 

att göra skillnad på vad som kan härledas från en generellt svår ekonomisk situation och vad 

som kan härledas till väpnad konflikt. Att nyttja rätten till ett värdigt liv i asylrättslig mening 

framstår alltså som komplicerat i enskilda fall. Rätten till ett värdigt liv har genom praxis satt 

upp tillräckligt tydliga kriterier för att vara ett användbart koncept, men asylrättens krav på 

exceptionella och särskilt svåra situationer gör att rättigheten riskerar att begränsas till 

omisskännlighet när den appliceras. Rätten till ett värdigt liv hämtar sin kraft i människans 

okränkbara värdighet, och har potential att skydda människors integritet uttryckt i 

grundläggande socio-ekonomiska rättigheter. I restriktiva tolkningar riskerar detta att 

urholkas. Hur använt och användbart konceptet kan bli i asylrättslig mening kräver mer 

praxis, i båda de människorättssystem som varit föremål för undersökning i denna uppsats.  

Det kan tyckas naivt att i ett politiskt klimat som kräver hårdare tag, strängare regler och brist 

på resurser hävda att asylrätten ska inkludera ännu fler människor eftersom deras rätt till ett 

värdigt liv står på spel. Även om asylrätten i stort varit skild från mänskliga rättigheter så är 

dess huvudsakliga syfte också att skydda människor. Asylrätten omfattar den behandling 

innebär de allra grövsta kränkningarna mot en människas värdighet. Detta inkluderar att bli 

utsatt för hot om livet, frihetsberövning eller tortyr på grund av dem vi är och vad vi tycker 

och tänker. Rätten till värdigt liv försöker adressera lika allvarliga kränkningar av en 

människas värdighet. En människas värdighet kränks när denne befinner sig i en så svår 

humanitär situation att det är omöjligt att leva något som liknar ett värdigt människoliv. Det är 

en sak att vara vid liv, fysiskt, och en annan att faktiskt ha förutsättningarna för att kunna leva 

det. Förhoppningarna för att rätten till ett värdigt liv skulle övervägas i asylrättsliga 

sammanhang är dock fortfarande små. Rätten att söka asyl balanseras alltid mot statens rätt att 

reglera invandring. I en samtid där asylrätten begränsas i sin nuvarande form finns lite 

anledning att tro att försök att utvidga den skulle lyckas utan en kraftigt förändrad politisk 

vilja. 
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