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Abstract 

Uganda is known for its progressive refugee rights and policy framework towards South 

Sudanese refugees. The refugees are hosted in long term refugee settlements within host 

communities in northern Uganda. By using a rights and critical development perspective, this 

thesis aims to compare and critically review the legal protection of refugees and host 

communities’ the targeted area. The study identifies several challenges in realizing the aims of 

the strategic framework and discusses the legal protection of refugees and citizens. The 

discussion is based on theories from Hannah Arendt, Seyla Benhabib and Balakrishnan 

Rajagopal. The theories provide rights perspectives on citizenship and global human rights 

norms, as well as critical perspectives on development and how the human rights discourse can 

be exploited to the interests of the hegemonic world order. 

The study is based on a critical review of legislation, the policy framework, reports, and 

literature. The review has been supplemented with a limited field study in a refugee settlement 

in northern Uganda. Along with the field study, interviews were conducted with representatives 

from an aid organization that operates in the area. 

The results of this study show that refugees’ rights are generous and in line with global 

human rights norms. However, the review of the legal protection shows that all rights are not 

respected and the thesis highlight areas where duty bearers fail to maintain the protection. 

Interviews and field studies also show that integration between refugees and citizens is essential 

for the local legal protection. The thesis concludes that lack of local perspectives from rights 

holders in the refugee policy may prevent integration processes in northern Uganda. 

 

Keywords: Uganda, refugees, human rights, legal protection, critical perspective of 

development 
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Sammanfattning 

Uganda är känt för sitt generösa flyktingmottagande och omfattande rättighetsskydd för 

flyktingar. Den här studien syftar till att med ett rättighets- och utvecklingskritiskt perspektiv 

jämföra och kritiskt granska flyktingars och ugandiska medborgares rättighetsskydd i norra 

Uganda. För att göra det ställs frågan om hur rättighetsskyddet ser ut för flyktingar respektive 

medborgare, hur flyktingmottagandet påverkar medborgares rättighetsskydd samt identifierar 

utmaningar med flyktingmottagandet. Studien är avgränsad till att undersöka rättighetsskyddet 

i norra Uganda eftersom det är dessa områden som tar emot flest flyktingar i landet. Detta görs 

utifrån Hannah Arendt, Seyla Benhabib och Balakrishnan Rajagopals teoretiska resonemang. 

Dessa bidrar med rättighetsperspektiv om medborgarskap och globala människorättsnormer 

samt kritiska perspektiv på utveckling och hur människorättsdiskursen kan utnyttjas till den 

hegemoniska världsordningens intressen. 

 Studien bygger på kritisk granskning av lagstiftning, policyn för flyktingmottagande 

(ReHoPE) samt rapporter och litteratur. Granskningen har kompletterats med ett begränsat 

fältstudium i en av norra Ugandas flyktingbosättningar samt med intervjuer från personal som 

arbetar med flyktingmottagande. 

 Resultaten visar att Ugandas flyktinglagstiftning är generöst utformad och i linje med 

globala människorättsnormer. Granskningen av det effektiva rättighetsskyddet visar dock att 

samtliga rättigheter inte respekteras och jag belyser områden där skyldighetsbärare misslyckas 

att upprätthålla skyddet. Intervjuer och fältstudium visar att integration mellan flyktingar och 

medborgare är viktigt för båda grupperna och för rättighetsskyddet, men att den hindras av att 

riktlinjerna i flyktingpolicyn saknar lokala perspektiv från rättighetsbärare. 

 

Nyckelord: Uganda, flyktingar, mänskliga rättigheter, rättighetsskydd, utvecklingskritiskt 

perspektiv 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Afrikas horn hör till en av kontinentens mest konfliktdrabbade regioner, där både inbördeskrig 

och mellanstatliga konflikter pågått sedan mitten på 1900-talet. Brist på demokratiskt ledda 

regeringar, bristande livsmedelsförsörjning och undermålig ekonomisk tillväxt är några 

exempel på vad som ofta lyfts fram som bakomliggande orsaker till regionens konflikter.1 

Oroligheterna tvingar varje år miljontals människor i regionen att fly från våld, fattigdom och 

marginalisering. Sydsudan är ett av de länder i regionen där konflikter mellan regeringen och 

rebellgrupper har pågått sedan landets självständighet 2011. Den allvarliga situationen i landet 

har tvingat hundratusentals människor att fly från sina hem. I söder gränsar Sydsudan till 

Uganda, vilket innebär att majoriteten av de sydsudaneser som är på flykt tar sig till Ugandas 

norra delar. Amnesty International uppskattar att det idag finns drygt en miljon sydsudanesiska 

flyktingar i Uganda. Siffrorna varierar men ungefär 1000 flyktingar beräknas anlända över 

gränsen från Sydsudan till Uganda varje dag.2 Majoriteten av flyktingarna kommer från 

Sydsudan, andra flyktingar kommer från Demokratiska Republiken Kongo och Rwanda.3 De 

senaste åren har flyktingläger och bosättningar växt snabbt i takt med att Sydsudans konflikter 

trappats upp och lett till att den humanitära situationen blivit allt mer allvarlig. En av norra 

Ugandas flyktingförläggningar heter Bidibidi och räknas till världens största, ungefär 270 000 

flyktingar är idag bosatta här. Utmaningarna är stora, särskilt vad gäller de grundläggande 

behoven som mat och rent vatten.4 

Norra Uganda, även kallat Acholiland drabbades hårt av den tidigare väpnade konflikten 

mellan Ugandas regering och rebellgruppen Lord’s Resitsance Army (LRA). Trots att 

majoriteten av norra Ugandas invånare fortfarande lever i fattigdom efter kriget välkomnar den 

ugandiska regeringen flyktingar. Enligt FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi är Ugandas 

                                                
1 Bereketeab, Redie, The Horn of Africa, Intra-State and Inter-State Conflicts and Security Pluto Press, London 
(2013), p. 3-7 
2 Amnesty International,”Help has not reached me here” Donors must step up support for South Sudanese 
refugees in Uganda, Index number: AFR 59/6422/2017, London, Amnesty International Ltd, 
https://www.amnesty.org/en/documents/afr59/6422/2017/en/ hämtad 2018-02-22 
3 Sharpe, Marina & Namusobya, Salima, “Refugee Status Determination and the Rights of Recognized Refugees 
under Uganda’s Refugee Act 2006” International Journal of Refugee Law vol. 24 no. 3 2012 p. 561 
4 Swahn, Isabelle, Hårt tryck på världens största flyktingläger i Uganda, Sveriges Radio, publicerad 2017-09-03, 
tillgänglig online: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6768412 hämtad 2018-02-21 
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flyktingpolicy kanske världens mest progressiva.5 Flyktinglagstiftningen i landet garanterar de 

människor som beviljats flyktingstatus rätt till bland annat sjukvård, arbete, utbildning och fri 

rörlighet i landet. Syftet med det generösa rättighetsskyddet är att dessa människor på sikt ska 

bli självförsörjande i Uganda. Parallellt med rättighetsskyddet verkar nationella och 

internationella hjälpaktörer för flyktingarna via landets policy och strategi för 

flyktingmottagande som trädde i kraft sommaren 2017. Den heter Refugee and Host Population 

Empowerment (ReHoPE) och det övergripande syftet med policyn är att förse både flyktingar 

och värdsamhällen med akut hjälp och långsiktigt stöd. Värdsamhällen (eng. host communities) 

kallas de samhällen i Uganda som ligger intill flyktingbosättningarna. Målsättningen är att 

flyktingar ska kunna leva självförsörjande i Uganda inom loppet av 5 år. Bestämmelserna i 

ReHoPE bygger till stor del på New York-deklarationen från 2016.6 Enligt deklarationen är 

flyktingar ofta i behov av främmande staters skydd under flera år innan de har möjlighet att 

säkert kunna återvända till sitt ursprungsland. Deklarationen trycker därför på att stater som tar 

emot flyktingar bör inkludera dem i samhället i syfte att förse dem med långsiktigt skydd. 

Uganda strävar mot detta via bestämmelser i ReHoPE samt genom att inkludera flyktingar i 

landets nationella utvecklingsplan.7 

Ur ett europeiskt perspektiv kan vi idag se att det blivit svårare för människor på flykt att 

söka asyl och att de allt mer sällan beviljas uppehållstillstånd. Gränskontroller kring Schengen-

området har i takt med ökad migration blivit allt strängare och gränserna delvis stängda för 

asylsökande. Det får allvarliga konsekvenser för dessa människors rättighetsskydd.8 I kontrast 

till den hårdare flyktingpolitiken i Europa är det öppna och progressiva flyktingmottagandet i 

Uganda intressant att studera. ReHoPE-policyn bygger på ett komplext system där aktörer på 

olika nivåer bär ansvar för att upprätthålla respekten för flyktingars och medborgares mänskliga 

rättigheter. Hur de arbetar utifrån policyn har stor påverkan på rättighetsbärare som lever i norra 

Uganda. Det leder in på frågan hur stor möjlighet flyktingar och medborgare har att påverka de 

riktlinjer som styr skyldighetsbärares sätt att arbeta. Norra Ugandas tidigare inbördeskrig och 

oroligheter har gjort att gränsen mellan att vara flykting och medborgare är porös, vilket får 

                                                
5 Clayton Jonathan, “Grandi praises Uganda’s ‘model’ trea<tment of refugees, urges regional leaders to make 
pease” UNHCR 2018-01-31, http://www.unhcr.org/news/latest/2018/1/5a716d994/grandi-praises-ugandas-
model-treatment-refugees-urges-regional-leaders.html hämtad 2018-09-26 
6 New York Deklarationen, antogs av FN:s generalförsamling 2016-09-19. Dokumentets originaltitel: New York 
Declaration for Refugees and Migrants.  
7 The Republic of Uganda: Second National Development Plan 2015-2019 (NDP II), p. 244, http://npa.ug/wp-
content/uploads/NDPII-Final.pdf hämtad 2018-09-23 
8 Moreno-Lax, Violeta, Accessing Asylum in Europe: Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under 
EU Law First Edition, New York: Oxford University Press, 2017 p. 463 
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konsekvenser för dessa människors rättighetsskydd. Med ett rättighets- och utvecklingskritiskt 

perspektiv granskar den här studien det effektiva rättighetsskyddet för rättighetsbärare (både 

flyktingar och medborgare) och de internationella bestämmelser som format riktlinjerna i 

ReHoPE.  

1.2 Syfte 
Den ugandiska regeringen har på flera håll hyllats för sin progressiva policy och sitt generösa 

rättighetsskydd för flyktingar.9 ReHoPE-dokumentet som är riktat till både flyktingar och 

värdsamhällen publicerades i juni 2017 och är sedan dess en central del av styrningen av 

flyktingmottagandet.10 Hur strategin är formulerad har stor betydelse för respekten för 

flyktingars och ugandiska medborgares rättighetsskydd eftersom den beskriver hur 

skyldighetsbärare ska arbeta. Med skyldighetsbärare menas i de allra flesta fall staten men också 

företag och icke-statliga organisationer. Även om de två sistnämnda bär ansvar för människors 

rättighetsskydd, är det i slutändan staten som är den aktör som bär det yttersta ansvaret för att 

rättighetsskyddet upprätthålls.11 Då ReHoPE har utformats av Förenta Nationerna (FN) och 

Världsbanken tillsammans med Ugandas regering tar studien avstamp i ett utvecklingskritiskt 

perspektiv för att undersöka hur inflytande från stora aktörer som dessa kan påverka 

rättighetsbärare i den lokala kontexten. 

Syftet med undersökningen är att utifrån ett rättighets- och utvecklingskritiskt perspektiv 

jämföra och kritiskt granska rättighetsskyddet för flyktingar respektive ugandiska medborgare 

i norra Uganda. 

Flera tusen människor från Sydsudan har på kort tid tvingats fly till Ugandas norra delar. 

Det innebär en stor utmaning för de värdsamhällen som tar emot flyktingar. Invånare här var 

själva flyktingar under kriget mot LRA och samhällen återhämtar sig fortfarande efter LRA:s 

övergrepp. Det sätter skyldighetsbärare på prov när det gäller att leva upp till sitt åtagande att 

upprätthålla rättighetsskyddet för både sydsudanesiska flyktingar och ugandiska medborgare. 

                                                
9 Clayton “Grandi praises Uganda’s ‘model’ treatment of refugees” 
se även: Amnesty International, “8 things you need to know about refugees in Uganda”, 2017-07-19 
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/06/8-things-you-need-to-know-about-refugees-in-uganda/ 
2018-10-03, och Utrikesdepartementet, “Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Uganda 
2015-2016” https://www.regeringen.se/498cde/contentassets/dd60de008cdc4e429e948ff56f285cc6/uganda---
manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf hämtad 2018-10-03 
10 Reliefweb, ReHoPE – Refugee and host popultation empowerment trategic framework – Uganda (June 2017) 
2017-07-20 https://reliefweb.int/report/uganda/rehope-refugee-and-host-population-empowerment-strategic-
framework-uganda-june-2018-0 hämtad 2018-10-03 
11 Broberg, Morten & Sano, Hans-Otto, “Strengths and Weaknesses in a Human Rights-Based Approach to 
International Development – An Analysis of a Rights-Based Approach to Development Assistance Based on 
Practical Experiences” The International Journal of Human Rights, vol. 22 nr. 5, 2017 p. 667-668 
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Det utvecklingskritiska perspektivet kompletteras därför med ett rättighetsperspektiv för att 

analysera skillnader i rättighetsskyddet mellan flyktingar respektive ugandiska medborgare. 

Rättighetsperspektivet innebär i den här studien att analys och kritisk granskning fokuserar på 

att undersöka det effektiva rättighetsskyddet, vilket innebär de rättigheter som respekteras och 

upprätthålls av skyldighetsbärare. Med det utvecklingskritiska perspektivet analyseras hur 

flyktingmottagandet styrs av internationella aktörer som FN och Världsbanken och vilken 

betydelse det får för flyktingars och medborgares rättigheter. De båda perspektiven tar avstamp 

i teoretiska resonemang som presenteras i studiens teorikapitel.   

1.3 Frågeställning 

Den ugandiska flyktinglagstiftningen fastställer att människor som beviljats flyktingstatus är 

berättigade rättigheterna i Refugee Act 2006. Lagstiftningen skyddar bland annat flyktingars 

rätt till arbete, fri rörlighet, tillgång till utbildning, sjukvård och andra sociala rättigheter. Det 

innebär att skyldighetsbärare i Uganda är skyldiga att försäkra ett liknande rättighetsskydd för 

både flyktingar och medborgare. Enligt ReHoPE-strategin ska den ugandiska staten, 

organisationer och andra aktörer som verkar för flyktingar i norra Uganda ge stöd till både 

flyktingar och värdsamhällen. Det är viktigt för att stärka båda gruppernas resiliens12 och bidra 

till att människor som lever i norra Uganda får del av de mänskliga rättigheterna. För att kritiskt 

granska och jämföra rättighetsskyddet för flyktingar och medborgare i norra Ugandas 

världssamhällen ställs följande frågor: 

 

v Hur ser rättighetsskyddet ut för flyktingar i Uganda och hur skiljer det sig från ugandiska 

medborgares rättighetsskydd? 

v På vilka sätt påverkar flyktingmottagandet rättighetsskyddet för medborgare bosatta i 

värdsamhällen i norra Uganda? 

v Vilka utmaningar kan identifieras utifrån ett rättighets- och utvecklingskritiskt 

perspektiv i samband med flyktingmottagandet?  

 

För att identifiera likheter, skillnader och utmaningar gällande säkerställandet av flyktingars 

                                                
12 Resiliens är ett begrepp som används i flera olika sammanhang, bl.a. inom bistånds- och utvecklingsfrågor. I 
den här studien syftar begreppet till arbete för att öka människors och samhällens motståndskraft mot kriser och 
katastrofer men även fattigdomsreducering och hållbar utveckling. Se mer i Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskaps publikation: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap “Resiliens. Begreppets olika betydelser 
och användningsområden” Publikationsnr. MSB569-2013, p. 12-13, tillgänglig online: 
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27199.pdf hämtad 2018-09-26 
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och medborgares rättighetsskydd utgår frågeställningen från flera dimensioner i 

rättighetsskyddet. Studien fokuserar på lagstiftning, policyramverk samt det som sker i 

flyktingbosättningar och värdsamhällen. Med rättighetsskydd menas i den här studien de 

stadgade rättigheter som skyldighetsbärare (statliga myndigheter och hjälpaktörer) har ansvar 

att skydda och respektera. Jag kommer i den här studien även prata om ett effektivt 

rättighetsskydd, vilket innebär det faktiska skyddet. Med det menar jag de åtaganden 

skyldighetsbärare agerar utifrån för att rättigheter och människorättsprinciper skyddas och 

upprätthålls. Utifrån begreppet vill jag visa på vilka delar av rättighetsskyddet som upprätthålls. 

Bestämmelser i ReHoPE-policyn ska gälla för samtliga aktörer som verkar för flyktingar i 

Uganda, både vad gäller humanitärt och utvecklingsarbete där även värdsamhällen involveras. 

Därför är policyns riktlinjer centrala för att förstå hur hjälpaktörer arbetar och hur det i sin tur 

påverkar rättighetsbärare, både flyktingar och medborgare. Det finns ingen ambition att jämföra 

flyktingar och medborgare för att på något sätt ställa grupperna mot varandra. Anledningen till 

att både flyktingar och medborgare inkluderas i granskningen av rättighetsskyddet är för att de 

lever under liknande förhållanden och är i behov av ekonomiskt och socialt stöd från 

hjälpaktörer. De utmaningar som frågeställningen avser identifiera behandlar den problematik 

som kan uppstå i arbetet med att upprätthålla ett likvärdigt rättighetsskydd för samtliga 

rättighetsbärare. På grund av de krig och oroligheter som präglat kontexten i norra Uganda är 

gränsen mellan att vara flykting eller medborgare porös vilket präglar hur rättighetsskyddet 

upprätthålls mellan de två grupperna. Med utmaningar menar jag också de problem som kan 

identifieras med ReHoPE-strategin i relation till rättighetsskyddet. 

I samband med rättighetsskyddet kommer begreppet utkrävande av rättigheter användas. 

Vanligen brukar utkrävande av rättigheter handla om att individer framför klagomål och kräver 

sin rätt i domstol och juridiska instanser. I den här studien pratar jag om utkrävande av 

rättigheter i samband med att rättighetsbärare på olika sätt kräver sina rättigheter i vardagliga 

situationer gentemot olika typer av lokala skyldighetsbärare och hjälporganisationer. 

1.4 Metod 

Undersökningen av rättighetsskyddet och flyktingmottagandet bygger på kritisk granskning av 

policyramverket ReHoPE, litteratur och tidigare forskning samt ett begränsat fältstudium i 

norra Uganda. Den kritiska granskningen har inneburit att aktuell forskning och litteratur har 

analyserats och diskuterats i relation till frågeställningen. Det innebär att jag med utgångspunkt 

i frågeställningen har formulerat teoretiska och kritiska perspektiv som bidrar till att analysera 

materialet. Det teoretiska ramverket presenteras närmare i nästa kapitel. För att få ett så 
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trovärdigt resultat som möjligt tar analysen avstamp i litteratur och forskning skriven av 

författare som både har teoretiska perspektiv och praktiska erfarenheter av kontexten i norra 

Uganda. Särskilt gällande frågor om utveckling samt hur sammanhanget påverkas av FN och 

andra stora aktörer som verkar i norra Uganda. På så sätt har utmaningar för rättighetsskyddet 

identifierats. Den kritiska granskningen lägger sedan grunden för diskussion utifrån 

frågeställningen. 

Fältstudiet har bestått av intervjuer och studiebesök i distriktet Lamwo i norra Uganda. 

Intervjuerna har skett med personal på organisationen Lutherska Världsförbundet (LVF) som 

är en av flera organisationer som arbetar med flyktingar och värdsamhällen utifrån 

bestämmelserna i ReHoPE-ramverket.  Studiebesöket ägde rum tillsammans med LVF i en av 

landets flyktingbosättningar Palabek. Under besöket i Palabek träffade jag människor som flytt 

från Sydsudan samt ugandiska medborgare som bor i värdsamhällena i anslutning till Palabek. 

Dessa möten ledde till samtal om de utmaningar både flyktingar och invånare i värdsamhällen 

möter. Samtalen genomfördes utan inspelning för att skydda individernas integritet. 

Studiebesöket och samtalen dokumenterades istället med anteckningar och fotografering av 

miljön, såsom trädgårdsland, hus och andra byggnader i flyktingbosättningen. Den information 

som samlades in vid besöket bidrar i undersökningen med perspektiv från flyktingar, 

medborgare och personal som arbetar med flyktingmottagandet. Sedan fältstudien genomfördes 

har situationen i flyktingbosättningen och värdsamhället förändrats i takt med att fler flyktingar 

anlänt. Som tidigare nämnts uppskattas i genomsnitt 1000 flyktingar anlända över gränsen från 

Sydsudan till Uganda varje dag. Det innebär att informationen som inhämtades under mitt besök 

inte kan tala för hur situationen ser ut idag. Informationen från fältstudien kan emellertid ge 

exempel på hur livet kan se ut i en flyktingbosättning. De erfarenheter och uppfattningar som 

lyftes fram av flyktingar och ugandiska medborgare i samband med besöket bidrar med 

information om hur rättighetsbärare där och då upplevde att deras rättigheter respekterades av 

skyldighetsbärande aktörer. 

De intervjuer som genomförts med personal på LVF har varit semistrukturerade och 

kvalitativa vilket innebär att frågorna är förutbestämda till viss del och att det finns möjlighet 

för intervjun att ta andra riktningar än vad som först var tänkt.13 Respondenterna har svarat på 

hur de ser på möjligheter och utmaningar med flyktingmottagandet i Uganda. Intervjuerna 

                                                
13 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 

2009 p. 18–19 
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tillsammans med samtalen med flyktingar och de boende i värdsamhället har framförallt 

bidragit med en djupare förståelse för kontexten. 

Sammanlagt har sex intervjuer genomförts med representanter från LVF. Frågorna som 

ställts har handlat om hur LVF arbetar med både humanitärt och långsiktigt utvecklingsarbete 

för flyktingar och medborgare i Uganda. Respondenternas personliga erfarenhet och 

uppfattningar om utmaningar de möter i sitt dagliga arbete har stått i centrum. De personer som 

intervjuats arbetar med olika projekt som LVF bedriver i Uganda. Projekten handlar om att 

förbättra människors tillgång till rent vatten, hygien, livsmedelsförsörjning och energifrågor, 

för att nämna några områden. Även om intervjusvaren är relevanta för undersökningen bör 

läsaren ha i åtanke att flyktingmottagandet i Uganda pågår i flera av landets distrikt. 

Flyktingbosättningen i Palabek är en av de mindre i landet. Det betyder att intervjumaterialet 

inte kan tala för hur situationen ser ut i resten av Uganda. Däremot kan informationen från 

intervjuerna bidra med respondenternas egna observationer och exempel på utmaningar 

angående rättighetsskyddet.  

Den information som intervjuerna producerar är oundvikligen påverkad av en mängd 

faktorer, framförallt av vem det är som ställer frågorna. Vilka som är närvarande under 

intervjun, intervjuarens/respondentens språk, kultur, ålder och etnicitet är andra centrala 

faktorer som påverkar intervjusvaren. Det kan vara särskilt problematiskt om intervjun sker 

med en individ som befinner sig i en sårbar situation, som flyktingar ofta är i.14 Intervjuer med 

personal på LVF har skett med en eller två respondenter samtidigt. Fördelen med att intervjua 

två personer samtidigt är att de kan fylla i och påminna varandra när de svarar på frågorna. 

Nackdelen är att intervjuerna med två respondenter har kunnat halka in på sidospår, vilket är 

enklare att undvika under intervjuer med endast en respondent. Sidospåren kan emellertid ge 

värdefull information som inte framkommit annars.  

 Med hänsyn till flyktingars svåra situation har jag valt att enbart genomföra intervjuer med 

personal på LVF. Deras erfarenheter och kunskap är minst sagt central i undersökningen 

eftersom de befinner sig på samma plats och i samma miljö som flyktingarna. Samtalen med 

flyktingar och boende i värdsamhället har arrangerats med hjälp av personalen från 

organisationen som har god lokalkännedom. Samtalen har skett i grupp och svaren har översatts 

med hjälp av tolk som de boende i flyktingbosättningen och värdsamhället kände till sedan 

                                                
14 Forskningsintervjuer kräver kritisk reflektion kring maktförhållandet mellan den som intervjuar och den 
intervjuade. Det som även är viktigt för undersökningens resultat är reflektion kring forskarens roll och hur 
dennes person påverkar intervjutillfället. Se: Kvale, S & Brinkmann, S, ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, p. 
90  
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innan. Det som skiljer samtal från intervjuer i den här undersökningen är att samtalen är mindre 

strukturerade. Utifrån några allmänna frågor har samtalen lett in på det som individerna själva 

önskat lyfta fram och berätta. Det har lett till avslappande samtal som bidragit till att någorlunda 

jämna ut det asymmetriska maktförhållandet. 

1.5 Material och avgränsningar 

Uganda är intressant att studera när det handlar om flyktingfrågor av flera anledningar. I landet 

lever flyktingar som kommer från flera olika länder i regionen. Deras liv som flyktingar i 

Uganda kan se mycket olika ut. En del av dem bor i flyktingbosättningar, andra i städer och på 

landsbygden. Vissa flyktingar har levt hela sina liv som flyktingar i landet medan andra är 

nyanlända. Det finns med andra ord många viktiga och intressanta områden att studera när det 

kommer till Ugandas flyktingmottagande och hur dessa människors rättigheter skyddas och 

respekteras. Studien är avgränsad till norra Uganda eftersom det är den plats som i skrivande 

stund tar emot flest flyktingar. Flyktingbosättningarna som upprättats på kort tid i anslutning 

till värdsamhällen påverkar även medborgare. I samband med flyktingmottagandet aktualiseras 

frågor som hur miljön påverkas, hur skola, sjukvård och energi- samt livsmedelsförsörjning ska 

räcka till. Alla dessa frågor knyter an till människors möjligheter att som rättighetsbärare 

påverka beslut och utkräva rättigheter. Därför fokuserar studien på att granska hur själva 

rättighetsskyddet upprätthålls för både flyktingar och medborgare i norra Uganda. 

Primärmaterialet består delvis av Ugandas flyktinglagstiftning Refugee Act 2006 och 

policy för flyktingmottagande ReHoPE. Det utgörs även av intervjusvar som inhämtats hos 

LVF i samband med fältstudien. Källorna används för att beskriva hur rättighetsskyddet ser ut 

för flyktingar i landet och hur flyktingmottagandet är tänkt att fungera. Dessa källor 

kompletteras med statistik från relevanta FN-organ som verkar i Uganda. Intervjusvaren ger 

ytterligare ett perspektiv på hur dessa bestämmelser implementeras och hur rättigheterna 

respekteras i norra Uganda. De kan dock endast bidra med exempel på hur just representanter 

från LVF ser på flyktingmottagandet och deras erfarenhet av hur rättigheterna respekteras. LVF 

är en av flera stora aktörer som arbetar både humanitärt och med utvecklingsarbete. En annan 

aktör som kanske enbart arbetar humanitärt eller med utvecklingsarbete skulle möjligen kunna 

ha en annan erfarenhet. Dock anser jag att intervjuerna från LVF har hög relevans då de är en 

aktör med lång erfarenhet som arbetar för både flyktingar och värdsamhällen i norra Uganda. 

Dessa primärkällor används till att beskriva hur flyktingars rättighetsskydd ser ut i Uganda och 

för att ta reda på hur flyktingmottagandet styrs och fungerar.  
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I sekundärmaterialet ingår forskningsrapporter och litteratur som behandlar frågor om 

lagstiftningen, flyktingar och värdsamhällen i Uganda utifrån ett rättighetsperspektiv. Det 

material som jag framförallt arbetar med är fältrapporten ”My Children Should Stand Strong to 

Make Sure We Get Our Land Back”: Host Community Perspectives of Uganda’s Lamwo 

Refugee Settlement (2018) av Tigranna Zakaryan som belyser hur flyktingmottagandet har satt 

frågan om landrättigheter på spel i Lamwo, ett av nordligaste Ugandas distrikt. En annan viktig 

artikel är Internal Displacement, the Camp and the Construction of Citizenship: Perspectives 

from Northern Uganda, av forskaren Marjoke A. Oosterom (2016) vars resonemang visar hur 

ugandier upplevde sitt medborgarskap urvattnas under inbördeskriget i norra Uganda.  För att 

ge perspektiv på flyktinglagstiftningen Refugee Act 2006 har jag använt mig av Marina Sharpes 

& Salima Namusobyas kritiska artikel Refugee Status Determination and the Rights of 

Recognized Refugees under Uganda’s Refugee Act 2006 (2012) som analyserar lagen och lyfter 

fram dess brister. Därtill har jag använt rapporter och informationsmaterial från FN-organ som 

verkar i Uganda samt artiklar skrivna av Refugee Law Project vid Makerere Universitetets 

juridiska institution i Kampala. 

 Dessa källor bidrar till den kritiska granskningen av rättighetsskyddet i norra Uganda 

genom att ge perspektiv på hur situationen ser ut i området. Med hjälp av sekundärkällorna 

behandlas de utmaningar och frågor som är aktuella inom ramen för flyktingmottagandet. 

Sekundärkällorna har även använts för att lyfta fram perspektiv och eventuella brister i 

rättighetsskyddet. De har dels tagits fram genom sökningar i universitetsbibliotek men också 

samlats in under fältstudien från personer som arbetar med flyktingmottagandet i Uganda. 

Sekundärmaterialet täcker flera aktuella frågor som landrättigheter, säkerhet, brister i 

flyktinglagstiftningen och medborgarskapets betydelse för rättighetsskyddet. 

1.6 Tidigare forskning 
Som tidigare nämnts har Uganda en lång historia av att ta emot flyktingar och därför finns det 

ett flertal studier som fokuserar på Ugandas flyktingmottagande. Några av dem koncentrerar 

sig på policyarbete om hur humanitärt- och utvecklingsarbete ska fungera som bäst, andra 

studier berör flyktingars rättigheter och integrationen med lokalbefolkningen. Lucy Hovil har 

bedrivit ett flertal studier som undersöker flyktingars situation i Uganda och andra länder i 

Östafrika från olika perspektiv. En av dem fokuserar på flyktingars rätt till fri rörlighet. 

Tillsammans med författaren Moses C. Okello pekar Hovil på att rättigheten idag är inskränkt 

i Uganda och belyser vilka konsekvenser det leder till för flyktingars skydd av andra 
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ekonomiska och sociala rättigheter.15 I en annan kritisk studie undersöker Hovil den rättsliga 

situationen för flyktingar som valt att bosätta sig utan för flyktingbosättningarna, utan stöd och 

skydd från regeringen och hjälpaktörer. Enligt Hovil har skyldighetsbärare misslyckats med att 

upprätthålla skyddet av de mänskliga rättigheterna i bosättningarna. Hovil lyfter fram att 

flyktingar som väljer att bosätta sig på egen hand i Uganda integrerar bättre i den lokala 

kontexten och bidrar till den ekonomiska utvecklingen i landet.16 

Det finns flera flyktinggrupper i Uganda som kommer från olika länder och som har levt i 

landet under olika lång tid. Förutom flyktingar från Sydsudan och Sudan, representeras 

flyktingar i Uganda av människor som flytt från DR Kongo. Christina R. Clark-Kazaks 

etnografiska studie fokuserar främst på unga kongolesiska flyktingar som lever i huvudstaden 

Kampala. Studien är kvalitativ och inriktad på flyktingarnas egna berättelser och erfarenheter 

av livet som ung flykting i Uganda. Författaren lyfter fram perspektiv inifrån flyktinggruppen 

och hur FN:s policy och regeringens beslut påverkar flyktingar på individnivå. Clark-Kazak 

belyser särskilt hur unga kongoleser i Uganda engagerar sig politiskt i vardagen vilket bidrar 

till att nyansera bilden av flyktingen som ”passiv” och ”offer”.17 

En annan studie av Tania Kaiser genomfördes innan Refugee Act 2006 antogs och belyser 

brister i flyktingars rättighetsskydd som tidigare varit aktuella i Uganda. I likhet med Hovil och 

Okello, lyfter Kaiser fram hur inskränkningen av rätten till rörlighet påverkade flyktingars 

rättighetsskydd negativt. Därtill redogör Kaiser för United Nations HCR:s dåtida policy för 

självförsörjning self-relience strategy, som dagens ReHoPE-dokument delvis bygger på. 

Författaren kritiserar strategin för att inte fungera på grund av att den underminerades av 

avsaknaden av flyktingars rätt till fri rörlighet.18 

 Som vi kan se finns det ett brett spektrum av studier med varierande perspektiv på Ugandas 

flyktingmottagande gällande policyfrågor och flyktingars rättighetsskydd. Till skillnad från 

tidigare forskning bidrar den här studien med perspektiv på hur landets aktuella policy och 

ramverk för flyktingmottagande ReHoPE påverkar rättighetsskyddet för både flyktingar och 

                                                
15 Hovil, Lucy & Okello, C. Moses, “The Right to Freedom of Movement for Refugees in Uganda”, i Refugee 
Rights: Ethics, Advocacy, and Africa, Hollenbach, David (red.) Washington D.C.: Georgetown University Press, 
2008 
16 Hovil, Lucy, “Self-settled Refugees in Uganda: An Alternative Approach to Displacement?” Journal of 
Refugee Studies, Vol. 20 Nr. 4 12/2007 pp. 599-620 
17 Clark-Kazak, Christina R., Recounting Migration: Political Narratives of Congolese Young People in Uganda. 
Montréal: McGill-Queen’s University Press, 2011 
18 Kaiser, Tania, “Between a Camp and a Hard Place: Rights, Livelihood and Experiences of the Local 
Settlement System for Long-Term Refugees in Uganda” The Journal of Modern African Studies Vol. 44 Nr. 4 
pp. 597-621 2006 
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ugandiska medborgare som lever i norra Uganda. Studiens rättighetsperspektiv visar hur den 

juridiska gränsen mellan att vara flykting och medborgare i norra Uganda är porös, samt vilka 

konsekvenser det får för rättighetsskyddet. Den kritiska granskningen av ReHoPE-policyn 

bidrar med politiska och filosofiska perspektiv på hur internationella bestämmelser om 

flyktingmottagande kan påverka rättighetsbärare lokalt i norra Uganda. 

1.7 Disposition 
Studien är indelad i fem kapitel, det första inledande kapitlet består av syfte, frågeställning följt 

av metod och forskningsetiska bedömningar samt ett avsnitt om studiens material och 

avgränsningar. Kapitlet fortsätter sedan med ett avsnitt om tidigare forskning som placerar 

undersökningen inom forskningsfältet och avslutas med disposition. I kapitel två presenteras 

studiens två teoretiska ramverk i varsitt avsnitt. Därefter följer kapitel tre som består av studiens 

kritiska granskning och analys. Det är uppdelat i sex avsnitt varav ett av avsnitten även 

innehåller två underrubriker. Detta kapitel behandlar flyktingars rättigheter, policyn för 

flyktingmottagande samt aktuell problematik och frågor. Varje avsnitt består av analys av 

uppsatsens frågeställningar utifrån det teoretiska ramverket. Resultatet av granskningen 

presenteras sedan i kapitel fyra och avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2 Teori 

För att kritiskt granska ReHoPE-ramverket och hur dess bestämmelser påverkar respekten för 

rättighetsskyddet för flyktingar och medborgare i norra Uganda används två olika teoretiska 

perspektiv. Det teoretiska ramverket för uppsatsen är därför uppdelat i två delar. Den första 

delen tar upp den paradox som Hannah Arendt menar finns i hjärtat av rättighetsidén samt 

hennes diskussion om rätten att ha rättigheter. Därtill används Seyla Benhabibs teori om hur 

det som hon benämner demokratiska iterationer kan förändra medborgarskapets betydelse och 

därigenom flyktingars rättighetsskydd. Både Arendts och Benhabibs resonemang är centrala för 

situationen i Uganda eftersom deras argument visar på vilka sätt medborgarskap och politiskt 

medlemskap har betydelse för rättighetsskyddet. Utifrån Benhabibs diskussion ser vi hur 

medborgarskapet är i förändring och vilken betydelse det kan få för människors rättighetsskydd. 

Kosmopolitiska normer och rättsprinciper präglar i allt större utsträckning rättighetsskyddet på 

både nationell, regional och internationell nivå. Normer och principer formas av 

människorättsdiskursen som enligt Benhabib till stor del påverkas av globaliseringen. 

 Den andra delen behandlar människorättsdiskursen och utvecklingsbegreppet utifrån 

Balakrishnan Rajagopals teori om den hegemoniska världsordningen utifrån ett postkolonialt 

perspektiv. Författarens resonemang och kritiska perspektiv på utveckling och mänskliga 

rättigheter bidrar i den här undersökningen med viktiga aspekter för att granska hur ReHoPE-

policyn påverkar rättighetsskyddet för flyktingar och medborgare i Uganda. Eftersom policyn 

till stor del är formulerad av FN och Världsbanken är det relevant att undersöka hur 

rättighetsdiskursen används av dessa aktörer och andra organisationer som är knutna till 

policyn. Rajagopals teoretiska perspektiv är således centrala för att studera hur den 

hegemoniska maktordningen tar sig uttryck i Ugandas flyktingbosättningar och på vilka sätt 

den har inverkan på flyktingars rättighetsskydd.  

2.1 Hannah Arendt och Seyla Benhabib om medborgarskapet och 
rätten att ha rättigheter 

Hannah Arendts diskussion förs utifrån perspektivet av de miljontals människor som tvingades 

fly och migrera inom Europa på grund av strider och förföljelser under första och andra 

världskriget. Författaren koncentrerar sitt resonemang kring stats- och rättslösa människor i den 

europeiska kontexten. De befann sig enligt Arendt i ett hopplöst tillstånd som inte kunde 

jämföras med hur någon annan grupp hade det vid den här tiden.  Arendt pekar främst på att det 

var judar som drabbades av stats- och rättslöshet, de sågs som “the scum of the earth” som hon 
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uttrycker det.19 De hade berövats sina hem och därmed sin sociala trygghet och status. Därtill 

hade de förlorat sin statstillhörighet och rättsliga status som gjorde att de inte hade möjlighet 

att söka nytt medborgarskap i främmande länder. De föll utanför det europeiska nationssystemet 

och hade inte längre tillträde till någon form av politisk samhörighet. 

”The new refugees were persecuted not because of what they had done or thought, but 

because of what they unchangeably were – born into wrong kind of race the wrong kind of class 

or drafted by the wrong kind of government...”.20  

Det är det här dilemmat som Arendt belyser i avsnittet The Decline of the Nation State and 

the End of the Rights of Man (1973). Faktumet att skydd för mänskliga rättigheter inte kan 

garanteras de människor som behöver dem mest är den paradox som blivit känd hos Arendt. I 

författarens resonemang är medborgarskapet och den politiska dimensionen central för 

människors rättighetsskydd. Medborgarskapet skapar en gräns mellan vi och dem, d.v.s. ett 

utanförskap för dem som av olika anledningar inte beviljas tillträde till gruppen. Arendt skiljer 

mellan nationen och staten och menar att den sistnämnda korrumperas av nationen. Det betyder 

att de individer som redan är medborgare (medlemmar i gruppen) gör anspråk på staten och på 

att vara de rätta medborgarna. De har makten att avgöra vilka som har rätt att beviljas 

medborgarskap. 

På så vis kan andra främmande grupper uteslutas från medborgarskap eller medlemskap i 

någon form av organiserad samhällsgemenskap. Förlusten av mänskliga rättigheter visar sig 

först i den stund som individer inte har tillgång och möjlighet att delta politiskt.21 Då visar sig 

Arendts paradox eftersom de universella mänskliga rättigheternas existens enligt författaren 

kräver medlemskap i en avgränsad gemenskap. ”The fundamental deprivation of human rights 

is manifested first and above all in the deprivation of a place in the world which makes opinions 

significant and actions effective”.22 För Arendt är just möjligheter att agera politiskt och att fritt 

kunna uttrycka sin åsikt det mest grundläggande för att leva ett värdigt och humant liv. 

Författaren hävdar att en plats i världen är fundamentalt för rättighetsskyddet. De människor 

som berövats sin plats i världen (statslöshet) och därmed sitt rättighetsskydd hade enligt Arendt 

förlorat sin rätt att ha rättigheter.23 Här kan en tvetydighet hos Arendt urskiljas där hon menar 

att statssuveräniteten är ett hinder för rättighetsprinciperna. Staten är emellertid den enda 

                                                
19 Arendt, Hannah, The origins of totalitarianism, New ed. with added prefaces, Harcourt Brace Jovanovich, 
New York, 1973 p. 267 
20 ibid., p. 293-294 
21 ibid., p. 275 
22 ibid., p. 296 
23 ibid., p. 296-297 
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möjliga institutionen (platsen) där rättighetsskyddet kan respekteras enligt författaren. 

Medborgarskapet är enligt Arendt den typ av medlemskap som kan garantera rättighetsskydd. 

Utifrån Hannah Arendts resonemang har flera författare fört diskussioner om 

medborgarskapets betydelse för mänskliga rättigheter. Seyla Benhabib är en av de teoretiker 

vars resonemang grundar sig i Arendts diskussion om medborgarskap och rättigheter. I boken 

The Rights of Others (2004) diskuterar Benhabib förhållandet mellan människorättsprinciper 

och staters suveränitet. I författarens resonemang liksom i Arendts, är medborgarskapet centralt 

för rättighetsskyddet. Benhabib hävdar att medborgarskapet är i förändring och dess 

konventionella innebörd håller på att lösas upp, vilket till stor del beror på att den traditionella 

västerländska statsmodellen utmanas av globaliseringen. Transnationell migration har ökat de 

senaste årtiondena vilket innebär en utmaning för både statssuveräniteten och de mänskliga 

rättigheterna. Eftersom skyddet av de mänskliga rättigheterna gäller utan åtskillnad, ställer de 

krav på världens stater att respektera rättighetsskyddet oavsett vilken status individer erhåller 

inom dess territorium. 

 Till skillnad från Arendt som har en annan historisk utgångspunkt menar Benhabib att 

rättighetsanspråken för mänskliga rättigheter har skapat globala normer och institutioner som 

skyddar dessa principer. Författaren pekar bland annat på FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) 

och Genèvekonventionerna vars syfte är att upprätthålla skydd för flyktingar och människor 

som av olika skäl drabbas av förföljelse. Dessa institutioner och bestämmelser bidrar enligt 

Benhabib till att öka respekten för rättighetsskyddet för flyktingar och statslösa människor 

världen över.24 Det ska dock tilläggas att Benhabibs resonemang utgår från hur världsläget såg 

ut för snart 15 år sedan. Som tidigare nämndes i problemformuleringen har en allt hårdare 

flyktingpolitik förts i europeiska länder vilket går emot Benhabibs diskussion.  

Arendt hävdar att det mest grundläggande för att kunna säkerställa människors 

rättighetsskydd är deras place in the world d.v.s. utrymme för människor att politiskt organisera 

sig. Benhabib anser emellertid att detta utrymme inte behöver ta sig uttryck i en nationsstat. Det 

förnyas och utvecklas ständigt genom vad hon kallar demokratiska iterationer, vilket innebär 

att det politiska klimatet är i ständig förändring. Därför bör vi se på statssuveränitet och 

mänskliga rättigheter utifrån dagens multipolitiska och multikulturella perspektiv.25 

Demokratiska iterationer sker inom demokratiskt organiserade grupper som hela tiden 

                                                
24 Benhabib, Seyla, The Rights of Others: Aliens, Residents and Citizens. Cambridge New York: Cambridge 
University Press, 2004, p. 67 
25 ibid., p. 64-65 
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omförhandlar medborgarskapets betydelse och innebörd. ”Democratic iterations are such 

linguistic, legal, cultural, and political repetitions-in-transformation, invocations which are 

also revocations”.26 Iterationerna äger rum i relation till universella rättighetsanspråk som har 

inverkan på den lokala kontexten och dess rättsliga och politiska institutioner. På så vis menar 

Benhabib att människor har möjlighet att påverka och förändra lagar som styr beslut kring 

medborgarskap. Det innebär att bestämmelser om vem som kan beviljas medborgarskap 

förändras i takt med att de demokratiska iterationerna pågår både nationellt och internationellt.27 

Benhabib hävdar att gränser mellan vi (medborgare/medlemmar) och dem (flyktingar, 

migranter) blir allt mer suddiga och flytande idag. Det beror bland annat på att människor 

ständigt migrerar vilket leder till att olika nationaliteter och etniciteter lever inom samma 

politiska institutioner och stater. Benhabib hävdar även att migranter tar allt större politisk plats 

i de nya länder de bosätter sig i.28 På så vis, genom dessa demokratiska iterationer som debatten 

genererar har människor oavsett medlemskapsstatus möjlighet att tillsammans omförhandla 

lagar och rättighetsskydd. 

2.2 Balakrishnan Rajagopal och utvecklingsbegreppet 
I artikeln Counter-hegemonic International Law: rethinking human rights and development as 

a Third World strategy (2006) diskuterar Rajagopal världssamfundets hegemoniska 

maktordning där de västerländska staterna sedan kolonialismen har styrt över utvecklingen och 

tillämpningen av den internationella rätten. Författaren undersöker frågan om det är möjligt att 

bekämpa den hegemoniska maktordningen och skapa en s.k. mot-hegemonisk internationell 

rätt. Med hegemoni menar Rajagopal en särskild världsordning som styrs av vissa dominerande 

makter, t.ex. USA. Den hegemoniska världsordningen fortsätter existera på grund av att den 

upprätthålls av världens stater tillsammans. Den kan bara förändras om den omprövas och 

ifrågasätts. I sitt resonemang lyfter han fram mänskliga rättigheter och utveckling som centrala 

begrepp som kan avgöra hegemonins framtid. Förståelsen och användningen av dessa kan vara 

viktiga för att skapa en mot-hegemonisk rätt som är till fördel för stater oavsett dess politiska 

och ekonomiska status. Rajagopal utgår från historiska perspektiv som visar att kolonialismen 

och Kalla kriget har haft stor inverkan på hur den hegemoniska maktordningen har formats.  

I samband med Kalla kriget kom uppfattningen om att världens länder kunde delas upp i 

första världen (den demokratiska, västerländska), andra världen (den kommunistiska) och tredje 

                                                
26 ibid., p. 180 
27 ibid., p. 180–181 
28 ibid., p. 209-210 
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världen (den som ännu inte tillhörde någon av kategorierna). Begreppet tredje världen har sedan 

dess även gått under benämningen utvecklingsländer.29 I den här uppsatsen används termen 

tredje världen i samband med Rajagopals teori. Begreppet syftar främst till länder i Afrika och 

Asien som enligt västvärlden var i behov av ekonomisk och demokratisk utveckling. Den 

västerländska idén om att tredje världens länder bör utvecklas i en bestämd riktning och sträva 

efter första världens värderingar är centralt inom Rajagopals resonemang och kommer tas upp 

senare i avsnittet. 

Författaren lyfter fram att USA:s överlägsna maktpositionering tillsammans med 

globaliseringen gynnar världsmaktsordningen. Det har skapat globala normer och institutioner 

som påverkar hur den internationella rätten tillämpas. Rajagopal menar även att händelser som 

9/11 och ”the war on terror” samt policyfrågor om säkerhet har bidragit till att sätta en 

imperialistisk prägel på den internationella rätten.30 De mänskliga rättigheterna har sedan de 

formulerades efter andra världskriget visat sig vara till både för- och nackdel för den 

hegemoniska ordningen. Det är dock genom dess institutionalisering i FN som 

människorättsdiskursens hegemoniska drag kan bli synliga menar Rajagopal. Den anti-

kolonialistiska kampen i flera afrikanska länder pågick samtidigt som de mänskliga 

rättigheterna formulerades i Europa. I Kenya förlitade sig befrielserörelsen på att respekten för 

de mänskliga rättigheterna skulle öka möjligheten för landet att bli självständigt. Med 

Storbritanniens inflytande i FN hindrades Kenyas kamp för självständighet. Upproren i landet 

ansågs bero på brist på lag och ordning, inte Storbritanniens koloniala grepp och brist på respekt 

för mänskliga rättigheter.31 

Å ena sidan visar Rajagopal att mänskliga rättigheters syfte att skydda varje människas 

värdighet kan undermineras av hegemonin och västvärldens politiska och ekonomiska 

intressen.  Å andra sidan menar författaren att principer inom människorättsdiskursen har 

potential att hindra hegemonin inom den internationella rätten. Skyddet av mänskliga 

rättigheter kan hävdas i frågor som rör alltifrån anti-krigsföring till fattiga länders tillgång till 

jordbruksmarknaden anser Rajagopal.32 Människorättsdiskursen är kluven på så sätt att den 

både kan utnyttjas för att fortsätta legitimera västvärldens intressen eller stärka respekten och 

skyddet för mänsklig värdighet. 

                                                
29 Nationalencyklopedin, tredje världen  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tredje-världen hämtad 
2018-02-16 
30 Rajagopal, Balakrishnan, “Counter-hegemonic International Law: rethinking human rights and development as 
a Third World strategy” Third World Quarterly, Vol. 27, No. 5, 2006 p. 768 
31 ibid., p. 769 
32 ibid., p. 771-772 
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Rajagopals diskussion om utvecklingsbegreppet tar avstamp i västvärldens övertygelse om 

att tredje världen bör efterlikna dess egna ”moderna” samhälle. Författaren menar att utveckling 

i västvärldens uppfattning kan ses som en form av hegemoni som tydligt illustrerar vilka stater 

som behöver utvecklas, hur det ska ske och av vilken aktör.33 Rajagopal hävdar att: 

”…development comes to include everything that is seen by the ruling classes as desirable or 

necessary for the catching up of the Third World with the West…”.34  

Idén om att komma ikapp (catching up) har haft stor betydelse för hur utveckling har 

uppfattats och använts. Utvecklingsbegreppet har främst handlat om ekonomisk utveckling 

samt utveckling från ett traditionellt samhälle till ett modernt. Med andra ord har idén om 

utveckling haft stor påverkan på hur de unga staterna främst i Afrika skulle styras och utvecklas 

efter att de blivit självständiga. Rajagopal menar att utvecklingsbegreppet efter kolonialtiden 

har varit ett verktyg för väst att använda för att försäkra sig om att de före detta kolonierna inte 

skulle utvecklas till populistiska eller kommunistiska stater.35 Rajagopals diskussion visar 

därmed på tydliga kopplingar mellan kolonialismen och utvecklingsbegreppet. 

Idén om utveckling har med andra ord vuxit fram till att verka likt en ideologi menar 

Rajagopal, där dess innehåll har präglat aktörer inom flera olika fält. Internationella företag, 

hjälporganisationer, humanitära aktörer och domstolar är några exempel på institutioner och 

aktörer som formats med anledning av den omfattande utvecklingsdiskursen.36 Med det 

konstaterat, hävdar Rajagopal att utvecklingsbegreppet har fungerat som ett verktyg för att 

upprätthålla den hegemoniska ordningen inom internationell rätt.37 För att främja en mot-

hegemonisk användning av både utvecklingsbegreppet och internationell rätt, menar Rajagopal 

att det krävs djupare analys för att förstå lokala kontexter. Framförallt förståelse för hur det 

koloniala förtrycket lever kvar i dagens internationella och mellanstatliga relationer. Det är först 

med ett kritiskt angreppssätt av utveckling som internationell rätt kan vara till fördel för stater 

i tredje världen menar Rajagopal.38 Han anser att utmaningarna med den hegemoniska 

internationella rätten kan övervinnas i samband med att dessa kritiska perspektiv lyfts fram. 

Den postkoloniala kritiken är viktig för att den har möjlighet att påverka maktordningen bland 

de stora institutionerna som FN och Världsbanken. Det kan också synliggöra hur de som ansetts 

tillhöra tredje världens stater påverkats av den hegemoniska maktordningen. 

                                                
33 ibid., p. 775 
34 ibid., p. 776 
35 ibid, p. 775-776 
36 ibid, p. 779 
37 ibid, p. 776 
38 ibid, p. 780 
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I studien används Rajagopals perspektiv för att undersöka och kritiskt granska hur 

åtaganden för mänskliga rättigheter manifesteras i norra Ugandas flyktingbosättningar och 

värdsamhällen. Författarens resonemang om människorättsdiskursen är relevant för att 

analysera hur flyktingar och medborgare i värdsamhällen upplever att deras rättigheter skyddas 

och respekteras av skyldighetsbärare. De utvecklingskritiska perspektiven används för att 

undersöka hur bestämmelser i ReHoPE-policyn kan påverka skyddet för mänskliga rättigheter 

i norra Uganda. Rajagopals resonemang bidrar till att synliggöra hur den dominerande 

västerländska hegemonin genom FN och Världsbanken styr och påverkar rättighetsbärares 

möjligheter att förändra sin situation på lokal nivå. Det innebär att den lokala kontexten i norra 

Uganda undersöks utifrån flyktingars och medborgares perspektiv för att identifiera utmaningar 

som de upplever i relation till rättighetsskyddet och flyktingmottagandet. 
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3 Undersökning av rättighetsskyddet i norra Uganda 

I det här kapitlet genomförs den kritiska granskningen av medborgares och flyktingars 

rättighetsskydd i norra Uganda. Utifrån frågeställningen diskuteras här frågor som jämför och 

granskar rättighetsskyddet, samt identifierar utmaningar för det effektiva rättighetsskyddet. 

Varje avsnitt beskriver olika aspekter av flyktingmottagandet som sedan analyseras med hjälp 

av studiens teoretiska ramverk.  

3.1 Ugandas flyktinglagstiftning 
Det här avsnittet tar upp de internationella och regionala konventioner som Uganda har 

ratificerat, samt redogör för hur den nationella lagstiftningen för flyktingar är formulerad. Här 

belyser jag även brister i det nationella rättsskyddet. Med hjälp av Benhabibs teori granskas 

huruvida de globala normerna om människorättsprinciper syns i den ugandiska 

flyktinglagstiftningen. Avslutningsvis granskas flyktingars möjligheter att bli medborgare i 

Uganda utifrån Arendts resonemang om medborgarskapets betydelse för skydd av mänskliga 

rättigheter. 

 

1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning med tilläggsprotokoll från 1967 (fr.o.m. 

nu kallad FN:s flyktingkonvention) definierar vem som är flykting och redogör vilka rättigheter 

denne har. Flyktingdefinitionen i dessa dokument är den som är mest använd i modern tid.39 

Dess bestämmelser ligger till grund för hur det nationella rättighetsskyddet för flyktingar är 

formulerat i Uganda. Artikel 1 i flyktingkonventionen deklarerar att flyktingstatus beviljas den 

individ som upplever välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning. Denne ska även befinna sig utanför 

det land denne är medborgare/född i och inte kunna återvända på grund av den fruktade 

förföljelsen eller vara ovillig att begagna sig ursprungslandets skydd. Den individ som beviljats 

flyktingstatus har rätt att ansöka om asyl enligt artikel 14 i den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna från 1948.40  

 1951 års konvention antogs efter andra världskriget, då var dess skydd enbart riktat till 

Europas flyktingar i samband med världskrigen. Senare antogs dess tilläggsprotokoll i New 

York i syftet att göra skyddet bredare och låta det innefatta flyktingar i hela världen oavsett 

                                                
39 Maley, William, What is a refugee? London: C. Hurst & Co., 2016, p. 20 
40 Deklarationens egentliga titel är: Universal Declaration of Human Rights, den antogs av FN:s 
generalförsamling1948, Paris 
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händelser innan eller efter 1951.41 I korta drag kan rättighetsskyddet i flyktingkonventionen 

sammanfattas i fyra kategorier: 

1. Rättigheter som garanterar flyktingar samma förmåner som medborgare i värdlandet. 
T.ex. Rätt till utbildning och sjukvård samt religionsfrihet. 

2. Rättigheter som förpliktar värdlandet att behandla flyktingar och medborgare från andra 
länder lika. 
T.ex. Rätt till arbete. 

3. Rättigheter som ska ge flyktingar bästa möjliga behandling, det ska inte vara sämre än 
hur värdlandet behandlar andra icke-medborgare. 
T.ex. Rätt till bostad och äganderätt. 

4. Rättigheter som ger samma skydd till flyktingar som till andra icke-medborgare i 
värdlandet. 
T.ex. Rätt till fri rörlighet, samt skydd av den internationella principen om non-
refoulement.42 
 

Ugandas nationella flyktinglagstiftning Uganda Refugee Act (fr.o.m. nu kallad Ugandas 

flyktinglag) antogs 2006 och trädde i kraft 2008. Sedan dess har föreskrifter tillkommit i 

Refugee Regulations 2010. Ugandas flyktinglag från 2006 ersatte den gamla 

flyktinglagstiftningen Control of Alien Refugees Act (CARA) från 1964. CARA utmärkte sig 

för att ha stora brister vad gällde skyddet av flyktingars rättigheter.43 Rätten till fri rörlighet var 

en av de mest centrala rättigheter som inte skyddades i CARA. Det inskränkte därmed också på 

flyktingars ekonomiska rättigheter och möjligheter att bli självförsörjande.44 Den nya 

flyktinglagen medförde en hel del förbättringar vad gäller respekten för mänskliga rättigheter, 

vilka diskuteras nedan i avsnittet. 

Uganda har ratificerat följande regionala och internationella konventioner för mänskliga 

rättigheter: 

• 1951 års Konvention om flyktingars rättsliga ställning med tillhörande 

tilläggsprotokoll från 1967 – ratificerades 1976 

• Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter45 – ratificerades 1986, 

utan reservation 

• Afrikanska Unionens flyktingkonvention46 – ratificerades 1987 

                                                
41 Maley, William, What is a refugee? London: C. Hurst & Co., 2016 p. 25 
42 Weissbrodt, David, The Human Rights of Non-citizens. New York: Oxford University Press, 2008 p. 161-162 
43 Sharpe & Namusobya “Refugee Status Determination” p. 564 
44 Hovil, Lucy, “Self-settled Refugees in Uganda” p. 609 
45 Stadgans egentliga titel är The African Charter on Human and People’s Rights (ACHPR), den antogs av 
Afrikanska enhetsorganisationen (idag Afrikanska Unionen) 1981 och trädde i kraft 1986 
46 Konventionens egentliga titel är Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 
den antogs av Afrikanska enhetsorganisationen (idag Afrikanska Unionen) 1969 och trädde i kraft 1974 
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• Internationell konvention om ekonomiska, sociala and kulturella rättigheter47 – 

ratificerades 1987, utan reservation 

• Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter48 – 

ratificerades 1995, utan reservation 

 
Ugandas flyktinglag kan anses progressiv i flera anseenden, särskilt vad gäller kvinnors och 

barns skydd. Den efterföljer bland annat FN:s Barnkonvention samt Konventionen om 

avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW).49 Därtill deklarerar flyktinglagen i 

Uganda till skillnad från FN:s flyktingkonvention klart och tydligt att människor som beviljats 

flyktingstatus har rätt att förbli i landet.50 Det finns dock några formuleringar i lagen som 

begränsar rättighetsskyddet. Marina Sharpe och Salima Namusobya (2012) lyfter fram tre 

rättigheter i Ugandas flyktinglagstiftning som är inskränkta. Det handlar om rätten till fri 

rörlighet, yttrande- och föreningsfrihet samt rätten att arbeta. När det gäller den förstnämnda 

rätten till fri rörlighet, fastställer flyktinglagen i artikel 30 (1) att alla flyktingar har rätt till 

rörelsefrihet i Uganda. Sektion 30 (2) inskränker dock rörelsefriheten genom att slå fast att den 

ska vara i linje med den ugandiska rätten eller enligt direktiv från landets flyktingkommissariat. 

Därutöver visar Sharpe och Namusobya att sektion 44(1)(b) innebär ytterligare inskränkningar 

då det är landets flyktingminister som utser landområden där flyktingarna får bosätta sig. Om 

de vill bo någon annanstans i Uganda måste de ansöka om tillstånd hos flyktingkommissariatet. 

Sharpe och Namusobya observerar även att flyktingar endast har tillgång till humanitär hjälp 

vid flyktingbosättningarna vilket i sig utgör en begränsning. Den inskränkta rörelsefriheten 

strider mot ACHPR artikel 12 och ICCPR artikel 12.51 

 Yttrande- och föreningsfriheten för flyktingar i Uganda präglas till stor del av 

bestämmelserna i Flyktingkonventionens artikel 15 som slår fast att flyktingar inte skyddas av 

rätten att engagera sig politiskt eller i vinstsyfte. Sektion 35 i Refugee Act reglerar flyktingars 

yttrande- och föreningsfrihet samt stipulerar bland annat att de inte har rätt att engagera sig 

politiskt, och då i synnerhet inte mot andra medlemsländer i Afrikanska Unionen (AU). Sharpe 

                                                
47 Koventionens egentliga titel är International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESC), den 
antogs av FN:s Generalförsamling 1966 och trädde i kraft 1976 
48 Konventionens egentliga titel är International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), den antogs av 
FN:s Generalförsamling 1966 och trädde i kraft 1976  
49 Sharpe and Namusbya “Refugee Status Determination” p. 568 
50 ibid., p. 567-568 (se även 2006 Refugee Act, artikel 29) 
51 ibid., p. 573-575 
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och Namusobya belyser att anledningen till inskränkningen av dessa rättigheter främst ligger 

till grund för oro för den nationella säkerheten.52 

Författarna hävdar även att rätten till arbete är inskränkt för flyktingar på grund av hur 

rätten formuleras. Det faktum att flyktingar placeras i avlägsna områden och därför har svårt att 

söka arbete är också en anledning till att denna rätt är begränsad. Enligt lagens sektion 29 har 

flyktingar rätt till arbete i samma utsträckning som ”aliens generally in simular circumstances”. 

Sharpe och Namusobya menar att denna formulering bör tydliggöras eftersom det är oklart 

vilken grupp den syftar till. Om den syftar till andra icke-medborgare bör flyktingar på förhand 

ansöka om och betala för arbetstillstånd. Tolkningen stärks av artikel 64 i Refugee Regulations 

som slår fast att flyktingar i de flesta fall ska betala en avgift för att få tillstånd att arbeta. Det 

bryter mot artikel 17 i Flyktingkonventionen om att flyktingars rätt att arbeta ska avgöras av 

andra icke-medborgare i landet. Eftersom människor på flykt omöjligt kan hantera en ansökan 

om arbete på förhand argumenterar författarna för att formuleringen bör tydliggöras så att den 

deklarerar att flyktingar inte behöver tillstånd för att få arbeta i Uganda.53 

Flyktingars rättighetsskydd i Uganda är till största del utformat och formulerat enligt 

regionala och internationella konventioner. Dessa bestämmelser har sedan dagens flyktinglag 

trädde i kraft implementerats väl i den nationella lagstiftningen vilket stärker flyktingars 

rättighetsskydd och status. Ugandas flyktinglag har bemötts med både positiv och negativ kritik. 

Refugee Law Project (RLP) drivs av den juridiska institutionen vid Makerere Universitetet i 

Kampala och syftar till att arbeta för att stärka skyddet för asylsökandes och internflyktingars 

rättigheter i Uganda. De menar att flyktinglagen i Uganda är progressiv och människorätts- och 

skyddsorienterad.54 RLP lyfter emellertid fram brister kring flyktinglagen som de anser kan ha 

negativ inverkan på rättighetsskyddet. En av dessa berör hur landets kommitté för flyktingar 

Refugee Eligibility Committee (REC) är sammansatt. Den består av tio representanter från 

varsitt regeringsdepartement där UNHCR har en rådgivande roll men ingen rösträtt. Kommittén 

har mandat att reglera bestämmelser gällande beviljande av flyktingstatus i Uganda. RLP menar 

att kommitténs representation av enbart regeringsrepresentanter tenderar att ta beslut som i 

första hand tillgodoser statens intressen framför asylsökandes rättighetsskydd.  Därför 

rekommenderar RLP att kommittén bör tillåta NGO:s att ha en observerande roll vid 

beslutsfattande processer. Därutöver tillägger RLP att kommittén bör bestå av medlemmar med 

                                                
52 ibid., p. 576 
53 ibid., p. 577-578 
54 Buwa, Mindrea Godwin, Critique of the Refugees Act (2006), Legal Aid Clinic, The Refugee Law Project, 
Kampala, p. 3 tillgänglig online 
https://www.refugeelawproject.org/files/legal_resources/RefugeesActRLPCritique.pdf hämtad 2018-09-23 
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juridisk kompetens och särskild kunskap om flyktingars rättigheter. På så sätt kan respekten för 

asylsökandes rättigheter och behov stärkas.55 

En annan kritik som RLP lyfter fram angående Ugandas flyktinglag handlar om att 

ansökningstiden för flyktingar att söka asyl är för kort. Från det att flyktingar anländer till 

Uganda har de 30 dagar på sig att ansöka om asyl. Människor på flykt är ofta sjuka, 

traumatiserade och har en lång väg att ta sig till UNHCR:s kontor eller annat flyktingkontor. 

Dessutom förutsätter ansökningsprocessen i Uganda att flyktingar kan läsa och skriva vilket 

många flyktingar i Uganda inte kan enligt RLP. Mot bakgrund av dessa observationer belyser 

RLP att ansökningstiden för flyktingar är för kort.56 Flyktingar från Sydsudan, Demokratiska 

Republiken Kongo och Burundi tilldelas dock prima facie flyktingstatus, vilket innebär att de 

inte behöver genomgå den långa asylprocessen. De räknas som flyktingar direkt, utan 

individuell bedömning.57 

Bestämmelserna i internationella och regionala konventioner och stadgar genomsyras i sin 

helhet väl i Ugandas nationella flyktinglag enligt min bedömning. Rättighetsskyddet för 

flyktingar har de senaste åren förbättrats betydligt sedan CARA-lagstiftningen upphävdes. 

Enligt Benhabib har internationella institutioner som FN:s flyktingorgan UNHCR bidragit till 

att stärka skyddet för flyktingar i världen. Olika typer av migration mellan nationsgränsen håller 

på att avkriminaliseras i takt med att den internationella rätten förändras och utvecklas hävdar 

Benhabib.58 I Uganda kan vi se att de kosmopolitiska människorättsnormer som Benhabib 

belyser syns tydligt i landets flyktinglagstiftning. Exempelvis genomsyrar de internationella 

konventionerna för kvinnors och barns rättigheter den nationella lagstiftningen vilket bekräftar 

Benhabibs resonemang. 

Det finns dock brister i rättighetsskyddet som kritiserats för att underminera de mänskliga 

rättigheterna. Några av de mest uppmärksammade bristerna är som tidigare nämnts rätten till 

fri rörlighet, yttrande- och föreningsfrihet samt rätten till arbete. RLP:s observationer angående 

landets flyktingkommitté REC samt kritik gällande den korta ansökningstiden för asylsökande 

är också centrala när det kommer till hur väl flyktingars rättighetsskydd faktiskt respekteras i 

Uganda. Dessa brister visar att även om de globala människorättsnormerna stadgas i den 

nationella lagstiftningen lever en del bestämmelser kvar som kan försvåra för flyktingar att 

åtnjuta ett fullgott rättighetsskydd i Uganda. Även om Benhabib lyfter fram att människors 
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rättighetsskydd har stor potential att stärkas via globala institutioner tolkar jag det som att 

skyldighetsbärare d.v.s. den ugandiska staten i det här fallet, behöver ta ett större ansvar för att 

flyktingars rättigheter ska respekteras till fullo.  

Benhabib hävdar att mänskliga rättigheter kan skyddas och respekteras genom ett globalt 

kosmopolitiskt närverk där inte staters demokratiska självständighet kompromissas av de 

mänskliga rättighetsprinciperna.59 Till skillnad från Arendts diskussion behöver inte själva 

medlemskapet vara centralt för skyddet av de mänskliga rättigheterna menar Benhabib. Snarare 

har globala normer och principer för mänskliga rättigheter förmåga att kringgå kravet om 

medlemskap, d.v.s. medborgarskap. I norra Uganda ser vi att utvecklingen har gått i denna 

riktning. Flyktinglagstiftningen i landet bidrar till att gränsen till Sydsudan hålls relativt öppen 

för sydsudanesiska flyktingar att passera. 

Den generösa flyktinglagstiftningen leder oss in på frågan om flyktingar också kan bli 

medborgare. Den lag som reglerar frågan om vem som kan bli medborgare är Uganda 

Citizenship and Immigration Control Act (UCICA). I UCICA artikel 16(5) statueras de kriterier 

som måste uppfyllas för att medborgarskap ska beviljas. Där finns inget som pekar på att 

flyktingar inte skulle kunna beviljas medborgarskap i Uganda.60 Det som hindrar flyktingar från 

att bli medborgare (även kallat naturalisering) är att det inte upprättats några institutioner som 

hanterar dessa typer av ärenden.61 Detta strider mot FN:s flyktingkonvention artikel 34 som 

stadgar att varje stat ska se till att i möjligaste mån ”underlätta flyktingars införlivande med 

samhället och deras naturalisation [...]”.62 Det visar således på att det saknas en politisk vilja i 

Uganda att bevilja flyktingar medborgarskap, däremot tillåter den ugandiska staten flyktingar 

landet att stanna på obestämd tid. 

Enligt Arendts resonemang är medlemskap i någon form av politisk gemenskap nödvändigt 

för att skyddas av mänskliga rättigheter. I det här fallet kan det tolkas som att flyktingar kan 

skyddas av flera rättigheter trots att de inte är medlemmar i den politiska gemenskapen. De 

tillhör en ny typ av gruppering som i sig har ett eget medlemskap som istället existerar vid sidan 

av den politiska gemenskapen. Det som framförallt skiljer flyktingar från medborgare i det här 

fallet är att de som tidigare nämndes, inte har rätt att engagera sig politiskt. Det innebär att 

oavsett hur länge flyktingar väljer att stanna i landet kommer de aldrig kunna utkräva sina 

rättigheter på en politisk nivå med samma förutsättningar som medborgare. Deras ”externa” 

                                                
59 Benhabib, The Rights of Others p. 67 
60 Walker Sam, ”Can Refugees Become Citizens of Uganda?”, Refugee Law Project, 2018-07, p. 2 
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medlemskap förblir så länge som staten väljer att inte inrätta institutioner för att bevilja 

flyktingar medborgarskap. Enligt min tolkning visar detta på att statens öppenhet mot flyktingar 

är generös men samtidigt begränsad. Även om migration över gränserna är tillåten vill inte 

staten ge flyktingar utrymme att som rättighetsbärare utkräva politiska rättigheter. Vi ska 

däremot se i senare avsnitt att flyktingar i Palabeks flyktingbosättning vid flera tillfällen 

organiserat sig och krävt bättre tillgång till mat och sociala rättigheter.  

3.2 Ugandas flyktingpolicy 
Följande avsnitt behandlar flyktingpolicyn i Uganda som parallellt med rättighetsskyddet styr 

flyktingmottagandet i landet. I den här delen undersöks syftet med flyktingpolicyn samt hur den 

är uppbyggd och verkar. Avslutningsvis följer analys utifrån Rajagopals kritiska resonemang 

om hur förståelse för den lokala kontexten i norra Uganda inte inkluderas tillräckligt i de beslut 

som tas på global nivå om flyktingmottagandet. 

 

Ugandas flyktingpolicy heter Refugee and Host Population Empowerment Strategic 

Framework (ReHoPE). Dokumentet har formulerats av UNHCR, Världsbanken och den 

ugandiska regeringen. Policyn syftar till att ge flyktingar i Uganda humanitärt skydd samt bidra 

till deras socio-ekonomiska utveckling med självförsörjning som målsättning. Bestämmelserna 

i ReHoPE är centrala för hur flyktingmottagandet i Uganda går till och därför är policyn högst 

relevant för att undersöka rättighetsskyddet för flyktingar. ReHoPE riktar sig även till 

människor som lever i värdsamhällen i anslutning till flyktingbosättningarna. Enligt beslut ska 

hjälpaktörer rikta 70% av sitt stöd till flyktingar och resterande 30% till värdsamhällen. 

Anledningen till att stöd ges även till värdsamhällen i norra Uganda är för att de hör till landets 

mest fattiga och avlägsna områden. Det gör att flyktingmottagandet blir en ekonomisk och 

social utmaning för dessa samhällen. För att minska risken för rivalitet mellan flyktingar och 

värdsamhällen om resurser ska därför hjälpaktörer se till att fördela sitt stöd mellan båda 

grupperna.63 

ReHoPE-policyn vilar på nio grundläggande principer, där den första principen slår fast att 

den ugandiska regeringen är den aktör som ska leda flyktingmottagandet i landet. Styrningen 

av ReHoPE-policyn ska ske via departementet för flyktingar inom regeringens kansli Office of 

the Prime Minister (OPM). Det är härifrån som all styrning och kommunikation mellan 
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regeringen, lokala regeringar i respektive distrikt, samt olika hjälpaktörer ska ske.64 Den andra 

grundläggande principen stipulerar att flyktingpolicyn ska genomsyras av ett rättighetsbaserat 

arbetssätt (MRBA) där kvinnors egenmakt och rättigheter särskilt ska stå i fokus. Inom ramen 

för utvecklingsarbete formulerades gemensamma principer för MRBA av FN år 2003. Med 

hjälp av principerna har ett metodiskt ramverk utvecklats för hur utvecklingsaktörer ska 

implementera mänskliga rättigheter i den kontext de verkar i.65 Övriga principer i ReHoPE 

berör bland annat hur program inom ramen för ReHoPE ska implementeras samt att de 

strukturer och den erfarenhet som redan finns ska ligga till grund för hur nya program inom 

ReHoPE utformas.  

Det som utmärker ReHoPE är dess fokus på att sammanlänka humanitärt arbete och 

långsiktigt utvecklingsarbete, vilket inte bara är en fråga specifikt för kontexten i Uganda utan 

en pågående diskussion på global nivå. FN:s före detta generalsekreterare Ban Ki-moon 

förespråkade ett tydligare fokus på att integrera de två insatstyperna med varandra under det 

internationella stormötet The World Humanitarian Summit 2016. Då togs även beslut om 

ekonomiska reformer som ska underlätta den ekonomiska koordineringen mellan humanitära 

hjälpaktörer, denna reform kallas idag för Grand Bargain.66 Arbetet med att sammanlänka 

humanitärt och utvecklingsarbete i Uganda ska genomföras utifrån modellen Delivering as One 

(DAO). Det är från början ett initiativ inom FN med syftet att samordna och koordinera dess 

olika institutioner och organ. ReHoPE tar avstamp i de grunder som lagts inom DAO för att 

skapa ett enat tillvägagångssätt mellan humanitära aktörer och utvecklingsaktörer.67 Kortfattat 

innebär denna nya metod att alla olika aktörer som verkar inom ramen för flyktingmottagandet 

(Ugandas regering, regeringar i distrikt, icke-statliga organisationer (NGO:s) och 

civilsamhällesorganisationer (CSO:s)) arbetar mot gemensamma mål och utifrån ett och samma 

analytiska ramverk. Därutöver är det meningen att insatser och projekt ska genomgå 

gemensamma utvärderingar.68 DAO och sammanlänkningen handlar med andra ord om ökad 

kommunikation och gemensam strategi mellan ett brett spektrum av aktörer. 

Enligt uppgifter från UNHCR är flyktingar vanligen i behov av ett långvarigt stöd i upp till 

20–30 år, oavsett vilket land de kommer till.69 En av de främsta målsättningarna med ReHoPE 

                                                
64 ibid., p. 15 
65 Broberg & Sano, Strengths and Weaknesses in Human Rights-Based Approach, p. 666-667 
66 ReHoPE Strategic Framework, p. 20 
67 ibid., p. 12 
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är därför att skapa ett långsiktigt och hållbart skydd för flyktingar under hela den tidsperiod de 

behöver och vill stanna i landet. Många av flyktingarna som kommer till Uganda från Sydsudan 

är barn under 18 år.  Syftet med den långa tidsperioden för ReHoPE är därför också att se till 

att bidra till att barnen får en trygg uppväxt som flyktingar i Uganda. 

ReHoPE är formulerat i enlighet med FN:s New York-deklaration för flyktingar och 

migranter från 2016. Policyn slår bland annat fast att FN:s medlemsländer har ett gemensamt 

ansvar att agera för att skydda människor på flykt. Punkt fem i deklarationen bekräftar att alla 

människor är rättighetsbärare och att medlemsländerna bär ansvar att skydda migranter och 

flyktingar oavsett status i enlighet med de mänskliga rättigheterna. Deklarationen föreskriver 

även Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF) som av UNHCR anses vara en 

milstolpe i arbetet för flyktingar världen över.70 Det som utmärker CRRF är att samtliga av 

FN:s medlemsländer kommit överens om att flyktingar inte bara behöver skydd för att överleva 

utan att de även bör inkluderas i samhället och få möjligheten att fortsätta leva i värdlandet. 

ReHoPE med dess fokus på att främja flyktingars självförsörjning i flyktingbosättningar är en 

viktig komponent i implementeringen av CRRF i Uganda. Bestämmelserna i ReHoPE utgör 

också en del av Ugandas nationella utvecklingsplan National Development Plan II. Det betyder 

att flyktingar inkluderas i landets strategi för den ekonomiska utvecklingen i landet. ReHoPE 

bygger även på den nationella flyktinglagstiftningen Refugee Act 2006 och Refugee 

Regulations 2010. 

Flyktingmottagandet i norra Uganda styrs av flera ramverk och bestämmelser på både 

nationell och internationell nivå. Deklarationer, modeller, planer och policys är sammanlänkade 

och bildar ett holistiskt system för hur aktörer ska rikta sitt stöd till flyktingar och medborgare 

i Uganda. I flyktingbosättningar och värdsamhällen finns alltså flera aktörer som på olika sätt 

arbetar för att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna. FN och Världsbanken är de 

institutioner som är centrala för hur ReHoPE har utvecklats, även om det är bestämt att Ugandas 

regering ska styra flyktingmottagandet. Således visar också landets flyktinglagstiftning att FN:s 

konventioner är de som präglar bestämmelser gällande flyktingars rättigheter. I lagstiftning och 

i ReHoPE är syftet att stärka flyktingars status som rättighetsbärare och att skapa långsiktiga 

lösningar på flyktingkriser tydligt. Det som utifrån Rajagopals teori kan lyftas fram som kritik 

mot policyn är att den helt och hållet bygger på internationella dokument som DAO och CRRF 

och därmed saknar inkludering av kontexten i norra Uganda. Just förståelse för varje kontexts 
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egen historia och förutsättningar är för Rajagopal centralt för att skapa förutsättningar för en 

mot-hegemonisk världsordning, detta är något jag återkommer till i nästa avsnitt. 

På så vis kan man tolka det som att en hegemonisk världsordning upprätthålls, där FN har 

inflytande och makt att avgöra hur flyktingmottagandet ska fungera på lokal nivå i norra 

Uganda. Det kan emellertid tilläggas att flyktingars rättighetsskydd har stärkts sedan den nya 

flyktinglagstiftningen trädde i kraft i Uganda.71 Dess bestämmelser gynnar 

människorättsprinciper och har potential att förbättra situationen för flyktingar. Det är inte 

enbart staten i Uganda som hanterar flyktingmottagandet, det sköts till stor del UNHCR och 

andra aktörer som på olika sätt arbetar för mänskliga rättigheter. Det visar likt Benhabibs 

resonemang att ansvaret för skyddet av mänskliga rättigheter har både nationella och 

internationella dimensioner. De har bidragit till att människorättskränkningar uppmärksammas 

i allt större utsträckning på internationell nivå. Flyktingar från Sydsudan kan tack vare dessa 

internationella åtaganden erhålla skydd som inte skulle vara möjligt på Arendts tid. 

Det ska dock tilläggas att det finns ekonomiska utmaningar i Ugandas flyktingmottagande. 

I juli 2018 gick 26 icke-statliga organisationer ut med ett gemensamt uttalande där de 

appellerade till internationella samfundet att utöka sitt långsiktiga stöd till flyktingar i Uganda. 

De menade att för lite medel riktas till Uganda och att det hindrar dem från att implementera 

det långsiktiga perspektivet enligt CRRF. Uttalandet belyste att de knappa resurserna i 

flyktingbosättningarna leder till konflikter om land och sätter flyktingar i fara på olika sätt. Ett 

exempel som de lyfter fram är att tillgången till grundläggande behov som sjukvård och till rent 

vatten är alldeles för liten vilket bland annat ökar risken för kolerautbrott. Flyktingar riskerar 

övergrepp när de tvingas sova vid vattenpumparna för att få tag i vatten. De varnar för att 

situationen kan bli ännu mer alarmerande om oroligheter intensifieras i Sydsudan och fler 

flyktingar anländer till Uganda.72 

Uttalandet belyser inte bara den allvarliga, humanitära situationen bland 

flyktingbosättningar i norra Uganda, utan visar också att möjligheter att etablera ett långsiktigt 

stöd är beroende av finansiering från omvärlden. Det kan ses som motsägelsefullt när det är 

bestämmelser på global nivå som avgör hur flyktingmottagandet ska fungera och att det sedan 

saknas intresse och finansiering till att utföra planerna. En artikel från Amnesty belyser samma 

problem angående situationen i norra Ugandas flyktingbosättningar: ”The world’s wealthiest 

countries are not doing enough to support these refugees.” Denna situation kan innebära att 
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Ugandas flyktingmottagande förvandlas till en flyktingkris menar författaren.73 Uganda är ett 

fattigt land som redan har begränsade resurser vilket gör dess generösa flyktingmottagande 

beroende av att omvärlden ska gå in och finansiera det. Rajagopal menar att mänskliga 

rättigheter har blivit en tvetydig diskurs där den å ena sidan bidrar till att stärka 

människorättsprinciper. Å andra sidan anser författaren att mänskliga rättigheter kan utnyttjas 

för att rättfärdiga västvärldens intressen. I det här fallet utnyttjas inte människorättsdiskursen 

på det vis Rajagopal belyser, däremot visar det sig att det inte finns ett tillräckligt stort 

engagemang från omvärlden för att upprätthålla rättighetsskyddet och agera. Samtidigt som 

Uganda hyllas för sin öppenhet mot flyktingar saknas intresse för att bidra i 

flyktingmottagandet, trots att policyn och riktlinjerna i ReHoPE bygger på finansiering 

”utifrån”. 

 För att få en tydligare bild av hur flyktingmottagandet ser ut och går till presenteras i nästa 

avsnitt en dags fältbesök i området Palabek. 
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3.3 Berättelser från Palabek 
Det här avsnittet visar exempel på hur livet i en flyktingbosättning i norra Uganda ser ut och 

fungerar. Observationer och berättelser är inhämtade från en dags studiebesök i Palabek 

ungefär 5 mil söder om den sydsudanesiska gränsen. Här finns nyligen upprättade 

flyktingbosättningar och de byar som gränsar till bosättningarna kallas vanligen för 

värdsamhällen. I maj 2017 beräknade UNHCR att ungefär 7115 flyktingar bodde i Palabek.74 

Knappt ett år senare i januari 2018 hade antalet flyktingar ökat till 27 313, majoriteten av dem 

kommer från Sydsudan.75 Avsnittet är uppdelat i två delar där den första innehåller perspektiv 

från flyktingar och den andra lyfter fram perspektiv från medborgare i värdsamhället. 

Avslutningsvis analyseras fältstudiens resultat utifrån Rajagopals utvecklingskritiska 

perspektiv. 

3.3.1 Flyktingars perspektiv på flyktingmottagandet i Uganda 
Flyktingbosättningen i Palabek är uppdelad i zoner som i sin tur är uppdelade i block. Flyktingar 

tilldelas en bit land på 30 m2 inom blocken där de får hjälp att börja odla, bygga hus och latriner. 

Palabeks flyktingbosättning skulle kunna liknas vid en mindre, mycket enkel stad, där det finns 

ett centrum med små butiker och affärer. De flyktingar jag träffade berättade att de kom till 

Palabeks flyktingbosättning från Sydsudan för ungefär ett år sedan. De bodde till en början i 

enklare ”tälthus” och fick senare material och verktyg till att bygga och mura hus på egen 

hand.76 Intill sina hus odlade de grönsaker såsom tomater, kål, aubergine och lök, några hushåll 

hade även höns. De äldre berättade att de fått hjälp av bosättningens ungdomar att bygga sina 

hus. Flyktingarna är indelade i grupper efter vilket block de bor i, med en ordförande som 

gruppmedlemmarna väljer. Ordföranden ser bland annat till att ta vidare gruppens ärenden till 

hjälpaktörers projektledande representanter. 

Det som flera flyktingar uttryckte som en stor utmaning är bristen på tillgång till land att 

odla på. En av grupperna jag träffade firade emellertid att de precis lyckats förhandla sig till 

mer mark från invånare i värdsamhället. De menade att de nu äntligen hade tillräckligt med 

mark som de kunde odla på tillsammans. De planerade att sälja överskottet från skörden på 

marknaden i Palabek. Medlemmar ur gruppen förklarade att de lyckats med förhandlingen 

genom att lära känna invånare i värdsamhället. 
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Integration mellan flyktingar och invånare i värdsamhället lyftes fram som mycket viktig 

för både den individuella försörjningen och den ekonomiska utvecklingen. I ReHoPE lyfts 

Världsbankens uppfattning om flyktingar som en ekonomisk tillgång för värdlandet: ”If the 

displaced are able to develop skills and coping mechanisms in place, then they can contribute 

to economic growth”.77 Enligt observationer under studiebesöket i Palabek visade det sig att 

flyktingarnas möjligheter att delta på marknaden och andra aktiviteter i samhället berodde på 

hur väl de integrerat med värdsamhället. Några flyktinggrupper hade valt att bosätta sig med 

människor som tillhörde deras egen folkgrupp. De bodde vid utkanten av bosättningen och 

enligt personalen på LVF träffade de sällan andra flyktingar eller ugandier och hade därför 

också svårare att klara av försörjningen. 

Det är just jordbruket som är det främsta sättet för flyktingar i Palabek att försörja sig på. 

En annan typ av sysselsättning och möjlighet till inkomst är att öppna mindre kiosker i 

flyktingbosättningen. Det är dock inte lika vanligt eftersom det är svårt att få 

affärsverksamheten att gå runt. Brist på kommunikation mellan Palabek och större byar och 

städer i norra Uganda är också en orsak till att det är svårt att bedriva affärer i bosättningen. Det 

vittnar även rapportering från UNHCR om.78 

 De personer jag samtalade med i Palabeks flyktingbosättning var lättade över att ha kommit 

till Uganda och de planerade att stanna länge i landet. De menade att konflikten i Sydsudan var 

så pass komplex och svår att det skulle ta flera år innan det var säkert att återvända. Under tiden 

kunde deras barn gå i skolan tillsammans med de ugandiska barnen. Ett problem som de pratade 

om var dock att skolklasserna hade blivit väldigt stora på kort tid i takt med att 

flyktingströmmen ökat. Skolpersonalen hade försökt lösa problemet genom att dela upp 

skoldagen i två delar. Några klasser började dagen tidigt på morgonen och slutade när 

resterande klasser började efter lunch. Föräldrar till barnen var bekymrade över att barnen skulle 

sakna utbildning och att de hade långtråkigt när de inte fick vara i skolan. Flyktingbarnen går i 

samma klasser som de ugandiska barnen, vilket de vuxna menade var bra för integrationen och 

för att barnen från Sydsudan lärde sig prata det lokala språket i Lamwo. 

                                                
77 ReHoPE Strategic Framework, p. 21 
78 Finns att hämta på: Reliefweb, Uganda Refugee and Response Monitoring Settlement Fact Sheet: Palabek 
January 2018 https://reliefweb.int/report/uganda/uganda-refugee-response-monitoring-settlement-fact-sheet-
palabek-january-2018 hämtad 2018-10-03 
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3.3.2 Flyktingmottagandet ur värdsamhällets perspektiv 
I samband med besöket i flyktingbosättningen genomfördes även ett kortare besök i 

värdsamhället intill Palabek. Där träffade jag en grupp män och kvinnor som arbetade med 

biodling. Vi pratade om hur de upplevde flyktingmottagandet i Lamwo. Till en början nickade 

de flesta och sa att integrationen mellan dem och flyktingarna gått bra. Efter en stund in i 

samtalet kom det dock upp viktiga frågor om hur integrationen skulle kunna förbättras. En i 

gruppen berättade att flyktingar från Sydsudan inte är vana att lyda lagar och regler eftersom 

landet saknar fungerande rättssystem. De hade sett flyktingar ta lagen i egna händer, vilket vid 

vissa tillfällen lett till våld och osäkerhet i området. En annan i gruppen fyllde i och sa att det 

här problemet mestadels gäller de flyktingar som precis har anlänt. Enligt honom är det viktigt 

att de lär sydsudaneser att de kan lita på att lokala ledare kan lösa problem åt dem. Annars ansåg 

de flesta i gruppen att relationen mellan flyktingar och ugandier fungerade bra. De uppskattade 

att många flyktingar odlade grönsaker som sedan säljs på den lokala marknaden. 

En annan fråga som gruppen i värdsamhället lyfte var integration. De menade att de hade 

idéer om hur flyktingar och ugandier bland annat skulle kunna samarbeta med jordbruk och 

biodling. Ett hinder för integration var nämligen miljöproblem som uppstod i samband med att 

flyktingbosättningen blev större. För att få energi till spisar behövs ved vilket innebär att 

flyktingar huggit ned en stor mängd träd i området. Invånare i gruppen var bekymrade eftersom 

träden är viktiga för miljön och för biodlarnas bin. Gruppen från värdsamhället menade att om 

flyktingar också började med biodling skulle de dels få sysselsättning och dels kanske få en 

bättre förståelse för hur viktigt det är att plantera nya träd och låta dem växa. En av invånarna i 

värdsamhället var noga med att framföra att de lyft den här idén flera gånger till personal på 

organisationer. De var frustrerade då de kände att ingen lyssnade och trodde på deras idé. De 

lyfte fram att organisationer som verkar i området är så fokuserade på att hjälpa flyktingar att 

de glömmer att värdsamhällen i norra Uganda också är i behov av stöd. De kände till ReHoPE-

policyns beslut att 30 % av organisationers resurser och arbete ska gå till värdsamhällen men 

enligt dem hade för lite stöd riktats till deras by. 

Beskrivningen av fältbesöket i Palabeks flyktingbosättning och värdsamhälle som 

presenterades ovan visar exempel på utmaningar men även möjligheter för att stärka 

rättighetsskyddet för både flyktingar och medborgare. Integration mellan flyktingar och 

medborgare visade sig vara något som båda grupperna själva strävar efter. Frustrationen över 

att egna, lokala idéer om integration inte har genomslagskraft hos de aktörer som verkar i 

området kan ses i ljuset av Rajagopals resonemang. Strategier och riktlinjer i ReHoPE bygger 
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på internationella och västerländska idéer om utveckling. Utifrån det jag kan se har de inte 

lämnat utrymme för rättighetsbärares egna idéer och åsikter i frågan.  

 Rajagopal belyser att västvärlden har makten att bestämma vad utveckling innebär och vad 

den ska leda till. Det är även genom bland annat utvecklingsbegreppet som en hegemonisk 

världsordning upprätthålls anser författaren. De institutioner som bildats för att främja 

respekten för mänskliga rättigheter har formats utifrån den västerländska, hegemoniska 

maktordningen där den s.k. tredje världen har uteslutits från diskussionen om vad utveckling 

är. Det krävs enligt Rajagopal att en kritisk ansats appliceras på utvecklingsbegreppet för att se 

hur det formats genom historien av post-kolonialt inflytande, sedan stater i tredje världen blev 

självständiga. Ett kritiskt perspektiv på utveckling i norra Uganda och Palabek skulle i det här 

fallet kunna innebära att den lokala kontexten tydligare räknas in i de riktlinjer som aktörer 

följer via ReHoPE. Enligt policyn ska aktörer fokusera på att i större utsträckning än innan, 

arbeta närmare lokala regeringar i samband med flyktingmottagandet.79 

Således saknas ytterligare en nivå, som inkluderar själva rättighetsbärares perspektiv och 

utrymme att utkräva sina mänskliga rättigheter. Ett sådant tydligare fokus på lokala strukturer 

skulle kunna bidra med en bättre förståelse för kontexten. I vissa delar av ReHoPE snuddar 

policyn vid detta: ”It is important to be responsive to variations in the demographic, cultural, 

and economic context of the refugee and host populations while ensuring a consistent overall 

approach.”80  

Frågan om hur aktörer ska vara mottagliga för dessa variationer förklaras inte i ReHoPE. 

Här finns det enligt min mening en utmaning i att dessa gruppers perspektiv inte tas tillvara i 

tillräckligt stor utsträckning. Det får konsekvenser för relationen mellan flyktingar och 

medborgare och i synnerhet när det gäller integration av flyktingar i lokala samhällen. Enligt 

Rajagopal saknar den hegemoniska världsordningen intresse av tredje världens perspektiv om 

hur utveckling ska gå till och vad det innebär. Rajagopal menar att det redan finns en etablerad 

idé om utveckling och hur länder i tredje världen är i behov av ”catching up”. Det kan i det här 

fallet bli problematiskt eftersom det exkluderar perspektiv från den kontext som ReHoPE 

implementeras i.  

                                                
79 ReHoPE Strategic Framework, p. 15 
80 ReHoPE Strategic Framework, p. 14 
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3.4 Land – frågan som skapar lokala konflikter i Lamwo 
I det här avsnittet belyser jag ett av de mest centrala problemen i samband med 

flyktingmottagandet i norra Uganda, nämligen frågan om landrättigheter. Tillgången till 

odlingsbar mark är en av de viktigaste tillgångarna för försörjningen i området, både för 

flyktingar och medborgare. Utifrån Tigranna Zakaryans fältrapport om hur 

flyktingmottagandet sätter landrättigheterna på spel för medborgare visar jag här på det 

mycket begränsade inflytande medborgare har i flyktingmottagandet. 

 

För majoriteten av norra Ugandas invånare är brukbar mark en av de viktigaste resurserna för 

att kunna försörja sig. Marken går i arv inom familjer och säkrar därför även kommande 

generationers livsmedelsförsörjning samt den ekonomiska försörjningen.81 Landrättigheter som 

skyddar landägares tillgång till sin egen mark är därför av stor betydelse för skyddet av andra 

rättigheter. I samband med att stora flyktingströmmar anländer till norra Uganda sätts tillgången 

till land på spel. Bosättningarna kräver nämligen att stora landytor avsätts till de tusentals 

flyktingar som anländer. Majoriteten av de sydsudanesiska flyktingarna i norra Uganda är sen 

tidigare boskapsskötande nomader som delvis livnärt sig på jordbruk i Sydsudan. Tillgång till 

mark får även ett högt värde för flyktingar då strategin i ReHoPE bygger på att den på sikt ska 

möjliggöra deras självförsörjning. Inom flyktingbosättningarna delas landområden upp och 

varje hushåll får en bit mark på 30 m2 som ska räcka till att odla det mest nödvändiga grödor 

på.82 

I Lamwo aktualiserades denna problematik nyligen i samband med att den lokala 

regeringen beslutade att öppna en ny flyktingbosättning. Frågan om landrättigheter blev i 

samband med detta en viktig fråga för lokalbefolkningen som bor i värdsamhället i anslutning 

till den nya flyktingbosättningen. I rapporten ”My Children Should Stand Strong to Make Sure 

We Get Our Land Back”: Host Community Perspectives of Uganda’s Lamwo Refugee 

Settlement redogör Tigranna Zakaryan för de utmaningar som lokalbefolkningen stöter på när 

det gäller landrättigheter i samband med den nya flyktingbosättningen.  

                                                
81 Zakaryan Tigranna, ““My Children Should Stand Strong to Make Sure We Get Our Land Back”: Host 
Community Perspectives of Uganda’s Lamwo Refugee Settlement”, Rights in Exile Policy Paper, International 
Refugee Rights Initiative, 2018-03-28, p. 6 https://reliefweb.int/report/uganda/my-children-should-stand-strong-
make-sure-we-get-our-land-back-host-community hämtad 2018-10-03 
82 Summers, Hannah, “Tensions rise as Uganda neighbourly refugee policy starts to feel the strain” The 
Guardian, 2017-05-21 https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/21/uganda-refugee-
policy-breaking-point hämtad: 2018-10-03 
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Efter att en attack skedde i den sydsudanesiska staden Pajok 15 km från den ugandiska 

gränsen, flydde flera tusen flyktingar till Lamwo. Den lokala regeringen beslutade därmed att 

öppna en ny flyktingbosättning, utan att ha fått lokalbefolkningens fulla samtycke. Anledningen 

till att en stor del av lokalbefolkningen var emot beslutet var för att en flyktingbosättning kräver 

stora markytor. De ansåg att flyktingarna borde integreras direkt tillsammans med dem 

istället.83 I samband med beslutet att öppna flyktingbosättningen signerades ett 

samförståndsavtal mellan den lokala regeringen i Lamwo och utvalda landägare utan vidare 

konsultation med övriga landägare i området. Avtalet gav den lokala regeringen rätt att avsätta 

mark från lokalbefolkningen för flyktingbosättningen och specificerar inte när marken ska 

återlämnas. Idag uttrycker landägare stor oro över att de inte vet när de ska få tillbaka sin mark. 

Samförståndsavtalet finns dessutom inte tillgängligt för markägarna vilket hindrar dem från att 

ta del av vad som faktiskt har beslutats. Det innebär emellertid att värdsamhällen för närvarande 

står utan makt att få tillbaka sin mark. För flyktingarna i bosättningen räcker inte alltid marken 

de får tilldelade för att försörja en hel familj. Ett alternativ är då att förhandla sig till mer mark 

av invånare i värdsamhället genom att sälja matransoner som de får av hjälpaktörer.84 

Några av invånarna i värdsamhället menar att de känner sig pressade att skänka bort sin 

mark till flyktingar. De har förhoppningar om att de i utbyte mot marken ska få stöd inom ramen 

för ReHoPE-policyn. Invånarna hoppas bland annat på att deras barn ska få bättre tillgång till 

skola och utbildning och att den lokala sjukvården ska förbättras. För många människor i 

värdsamhället är dessa förhoppningar ännu inte verklighet. En av värdsamhällets representanter 

uttryckte djup besvikelse över att ingen specificerat vilket typ av utveckling värdsamhällena 

skulle få ta del av. Ett citat från en av Zakaryans respondenter lyder: ”The approach is not right. 

If you want to bring development into my community, I want to know what kind”.85 

 Rapporten visar precis som presentationen av fältbesöket i avsnittet ovan att människor 

som lever i Lamwos värdsamhällen inte har tillräckligt med inflytande och möjligheter att 

påverka situationen. Deras idéer och åsikter om flyktingmottagandet förbises av beslut som tas 

på högre nivåer, antingen av FN:s institutioner eller lokala regeringar. Utifrån detta kan det 

tolkas som att medborgares rättighetsskydd skulle kunna stärkas om representanter från 

värdsamhällen hade ett större utrymme att påverka sin egen situation och de beslut som rör 

flyktingmottagandet. Citatet ovan visar dessutom tydligt, likt Rajagopals diskussion att 

utveckling är ett ”färdigt paket” som implementeras ”ovanifrån” samtidigt som det saknar 

                                                
83 Zakaryan, “My children should stand strong”, p. 11 
84 ibid., p. 5 
85 ibid., p. 10 
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perspektiv från den lokala nivån och från de rättighetsbärare som faktiskt påverkas av 

utvecklingsarbetet.  

 Förlusten av mark betyder att medborgares förutsättningar till den egna försörjningen sätts 

på spel. Det hindrar en effektiv integration mellan flyktingar och medborgare eftersom det 

skapar konkurrens om mark mellan dem. Som vi såg i avsnittet ovan är integrationen central 

för både flyktingar och medborgare. Enligt samtalen under fältbesöket skulle ett större fokus på 

integration gynna båda grupperna, både vad gäller tillgången till mark, jordbruk och arbete. 

Enligt min tolkning bidrar avsaknaden av dessa perspektiv till att rättighetsskyddet försämras 

både för flyktingar och medborgare i norra Uganda. 

3.5 Medborgares rättighetsskydd i Uganda  
I det här avsnittet diskuteras medborgarskapets betydelse för rättighetsskyddet i Uganda 

utifrån Arendts teori. Här går jag in på hur inbördeskriget i norra Uganda påverkade 

medborgare och hur de under kriget levde som internflyktingar i flyktingläger. Därtill tar jag 

upp exempel som visar att det demokratiska utrymmet i Uganda krymper och vad det får 

konsekvenser för medborgares rättighetsskydd. 

 

Enligt Arendt är medborgarskapet centralt för att skyddet av de mänskliga rättigheterna ska 

kunna garanteras. Arendt menade att medborgarskapet möjliggör skydd för vissa individer men 

hindrar skydd för andra, d.v.s. de som inte är medborgare. Hon hävdade att det finns en 

ofrånkomlig gränsdragning mellan ett vi och ett dem som orsakas av medborgarskapet. Arendts 

resonemang är sprunget ur en tid innan de mänskliga rättigheterna i deklarationen fått effektivt 

skydd i form av internationellt bindande konventioner och organ för implementering och 

efterlevnad. Det är också viktigt att tillägga att Arendts slutsatser bygger på den europeiska 

kontexten under första och andra världskriget. De människor som inte ansågs vara de ”rätta 

medborgarna” stängdes utanför systemet av nationsstater. Det är alltså staten som är den enda 

institutionen för att säkerställa de medborgerliga rättigheterna enligt Arendt. Frågan om vad 

medborgarskapet kan ha för betydelse för rättighetsbärare i norra Uganda ska vi titta närmre på 

nedan. 

 Det har sedan länge funnits en social, politisk och ekonomisk klyfta mellan södra och norra 

Uganda. Den växte under kolonialtiden då Uganda kontrollerades av Storbritannien. Den södra 

delen av landet kom att bli centrum för industrier, företag och jordbruk. Människor från norra 

Uganda tvingades gå med i kolonialstyrets armé och polisstyrka eller arbeta i de jordbruk och 
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industrier som växte i södra Uganda.86 Efter Ugandas självständighet 1962 pågick oroligheter 

mellan folkgrupper som fortsatte att dela landet.87 Det har således inte funnits en förenad 

nationalstat i den bemärkelsen som Arendt utgår ifrån i sitt resonemang. Precis som många 

andra afrikanska länder är Uganda splittrat när det kommer till nationalitet och medborgarskap. 

Under kolonialtiden ritades landsgränser som inte tog hänsyn till olika folkgruppers identitet.88 

I Uganda har sedan diktatorer som Idi Amin och Milton Obote spelat på den etniska 

tillhörigheten för att behålla sin makt.89 

Sedan 1986 har Uganda styrts av Yoweri Museveni. Presidenten och hans regeringsparti 

National Resistance Movement (NRM) kommer från södra Uganda.90 Efter mer än 30 år sitter 

Museveni fortfarande kvar vid makten och hans grepp om den blir allt hårdare. Ett aktuellt 

exempel är hur det demokratiska utrymmet i landet krymper. Regeringen har nyligen infört en 

skatt för de som använder sociala medier. Enligt Museveni är skatten till för att hindra vad han 

kallar för ”skvaller”. Kritiker menar emellertid att skatten snarare har införts för att tysta kritiska 

röster mot presidenten. Skatten på de populära sociala medierna försvårar för de fattiga i landet 

att ta del av nyheter och att utöva sin yttrandefrihet och grundläggande demokratiska rättigheter. 

En av de större oppositionsrösterna i Uganda är den folkkära politikern och artisten Robert 

Kyagulanyi Ssentamu. Han fängslades och misstänks ha misshandlats efter att ha fällt en rad 

kritiska uttalanden mot Museveni, bland annat om medieskatten.91 

                                                
86 United Nations Development Programme (UNDP), Uganda Human Development Report 2015 Unlocking the 
Development Potential of Northern Uganda, p. 21 
http://www.ug.undp.org/content/dam/uganda/docs/UNDPUg2015_UgandaHDR2015.pdf hämtad 2018-10-03 
87 Finnström, Sverker, Living with bad surroundings: war, history, and everyday moments in northern Uganda, 
Duke University Press, Durham, 2008 p. 64-65 
88 Herbst, J. “The creation and maintenance of national boundaries in Africa” International Organization, Vol. 
43, Nr. 4, 1989, p. 673-692. 
Jackson, R. H., & Rosberg, C. G. “Why Africa’s weak states persist: The empirical and the juridical in 
statehood”, World Politics, Vol. 35, Nr. 1, 1982, p. 1-24. 
Asiwaju, Anthony Ijaola (red.), Partitioned Africans: ethnic relations across Africa's international boundaries, 
1884-1984, Hurst, London, 1984 
Englebert, P., Tarango, S., & Carter, M. “Dismemberment and suffocation”, Comparative Political Studies, Vol. 
35, 2002, p. 1093-1118. 
Gellner, E., Nations and nationalism. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983 
Horowitz, D. L., Ethnic groups in conflict. Berkeley: University of California Press, 1985 
Dessa källor är citerade i Robinson L. Amanda, “Nationalism and ethnic-based trust: Evidence from an 
African border region” Comparative Political Studies, Vol. 49, Nr. 10, 2016, p. 823 
 
89 Merkx Jozef, Refugee identities and relief n an African Borderland: A study of northern Uganda and southern 
Sudan, UNHCR Research, Working Paper No. 19, 2000-07 ISSN: 1020-7473, p. 9 
http://www.unhcr.org/research/RESEARCH/3ae6a0c80.pdf  hämtad 2018-10-03 
90 Oosterom, A. Marjoke, “Internal Displacement, the Camp and the Construction of Citizenship: Perspectives 
from Northern Uganda”. Journal of Refugee Studies vol. 29, no. 3, Oxford University Press, 2016 p. 368 
91 Oppositionsledaren Ssentamu är mer känd under sitt artistnamn Bobi Wine och har under senare tid fått ett allt 
större väljarstöd, särskilt i den centralt belägna regionen Kyadondo East. Se mer här: Olewe Dickens, Bobi 
Wine: The popstar seeking ‘people power’ BBC 2018-09-06  https://www.bbc.com/news/world-africa-45195664  
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Det finns således ett politiskt klimat i Uganda som inskränker på de mänskliga 

rättigheterna. När det demokratiska utrymmet inte värnas och skyddas av staten ser vi att 

medborgarskapet i sig inte fungerar som garant för rättighetsskyddet. I Arendts diskussion är 

inte bara medborgarskapet centralt för de mänskliga rättighetsprinciperna. Med uttrycket a 

place in the world hävdar Arendt att människor måste ha tillgång till en plats för att kunna utöva 

de politiska rättigheterna. I Uganda utgör sociala medier en stor del av det demokratiska 

utrymmet. Fattiga människor kunde uttrycka sin åsikt någorlunda fritt på internet innan 

regeringen införde skatten. Man skulle kunna tolka regeringens medieskatt som ett berövande 

av fattiga människors demokratiska utrymme och som Arendt uttrycker det a place in the world, 

i en digitaliserad form. Begränsningen av medborgares politiska utrymme visar enligt min 

mening att medborgarskapet i Uganda inte kan ses som en garant för människor att medverka i 

den politiska gemenskapen. Möjligheter att delta politiskt bygger snarare på medlemskap i en 

särskild folkgrupp och inte på ens ugandiska medborgarskap. 

Med dessa kortfattade men viktiga historiska och politiska perspektiv ska vi fortsätta 

granskningen av medborgarskapets innebörd i norra Uganda. Norra Uganda eller Acholiland 

som det även brukar kallas, är ett stort landområde där majoriteten av befolkningen tillhör 

folkgruppen Acholi. De talar ett eget språk och befolkar fyra av Ugandas nordliga distrikt.92 

Mellan åren 1986–2006 pågick här en våldsam konflikt mellan den ugandiska regeringen och 

Herrens motståndsarmé (eng. Lord’s Resistance Army, LRA). Rebellgruppen LRA leddes av 

Joseph Kony som sedan 2005 efterlysts av Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag för 

brott mot mänskligheten.93 Kriget mot LRA ledde till att den ugandiska regeringen tvingade 

över en miljon ugandiska medborgare att leva som internflyktingar i flyktingläger.94 År 2003 

hade ungefär 150 läger för internflyktingar upprättats runt om i norra Uganda.95  

I artikeln Internal Displacement, the Camp and the Construction of Citizenship: 

Perspectives from Northern Uganda, belyser forskaren Marjoke A. Oosterom hur 

internflyktingar fann sitt medborgarskap värdelöst på grund av statens svala intresse att skydda 

dem under kriget. Artikeln bygger på en kvalitativ fältstudie genomförd i distriktet Lamwo 

                                                
92 Finnström, Living with bad sorroundings p. 32-33 
93 Kony et al. Case The Prosecutor v. Joseph Kony and Vincent Otti, FORMERLY, The Prosecutor v. Joseph 
Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/05  https://www.icc-
cpi.int/uganda/kony hämtad 2018-10-03 
94 Oosterom, ”Internal Displacement.” p. 369 
95 ibid., p. 365 
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mellan 2010–2012.96 Oosterom använder begreppet ”sense of citizenship” med vilket hon 

ämnar beskriva människors upplevda medborgarskap i relation till staten.97  

 Situationen i internflyktinglägren var mycket svår, knappa resurser tillsammans med dålig 

tillgång till mat ledde snart till en humanitär kris.98 Om kvällar och nätter var det vanligt att 

LRA attackerade lägren för att stjäla mat, begå övergrepp och mörda som en del av sin 

krigsföring mot regeringen. Internflyktingarna hotades på dagtid av regeringens egen 

militärstyrka Uganda People’s Defence Force (UPDF). Denna hade formellt i uppdrag att 

skydda från LRA:s attacker. Informanter i Oosteroms studie vittnar dock om att UPDF:s 

närvaro i lägren präglades av våld och förtryck mot internflyktingarna. De som försökte fly 

LRA och den humanitära krisen i lägren riskerades att skjutas till döds av UPDF:s militärer.99 

Det som juridiskt skiljer internflyktingar från andra flyktingar är att de fortfarande lyder 

under den egna statens beskydd eftersom de inte har korsat någon landsgräns.100 Den svåra 

situationen i internflyktinglägren ledde till omfattande inskränkningar av de mänskliga 

rättigheterna. Oosteroms studie visar att människor som bodde i lägren upplevde sig som andra 

klassens medborgare.101 Internflyktingarnas medborgarskap urvattnades på grund av att de inte 

längre skyddades av mänskliga rättigheter som exempelvis rätten till personlig säkerhet, fri 

rörlighet och mat.102 Oosterom hävdar att de statliga vålds- och maktstrukturer som omgav 

internflyktinglägren bidrog till att försvaga internflyktingarnas upplevda medborgarskap. Rent 

juridiskt var medborgarskapet detsamma som innan kriget. Trots det hindrades internflyktingar 

från att åtnjuta de mest grundläggande mänskliga rättigheter. Enligt Oosteroms studie kan vi se 

att medborgarskapet i det här fallet inte hade någon större betydelse för medborgares 

rättighetsskydd.103 För att åtnjuta rättighetsskydd från staten krävs i det här fallet att 

medborgaren tillhör en folkgrupp i landet som staten anser viktig att skydda. 

 När Ugandas regering tillslut besegrade LRA och drev ut dem ur landet 2006, började 

internflyktinglägren läggas ned. Internflyktingar flyttade till tillfälliga läger där de bodde medan 

de arbetade med att bygga upp sina byar. Sedan 2012 bor de flesta av de före detta 

                                                
96 ibid., p. 370 
97 ibid., p. 366 
98 ibid., p. 369 
99 ibid., p. 374 
100 OHCHR, Questons and answers about IDPs https://www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/issues.aspx 
hämtad 2018-10-03 
101 Oosterom, ”Internal Displacement.” p. 366 
102 Dessa rättigheter stadgas i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Universal Declaration of 
Human Rights, i artikel 3, 18 och 25. 
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventions
texter_pdfversion.pdf hämtad 2018-10-03 
103 Oosterom, ”Internal Displacement.” p. 382 
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internflyktingarna i sina hembyar igen.104 År 2008 lanserade den ugandiska regeringen planen 

The Peace, Recovery and Development Plan vars syfte var att stötta krigsdrabbade samhällen 

och hjälpa människor att återhämta sig socialt och ekonomiskt efter kriget.105  Enligt FN har 

planen bidragit till en fredlig utveckling men det finns flera utmaningar som återstår. Det som 

lyfts fram som särskilt oroande är att den ekonomiska tillväxten är ojämlik och har gått sakta.106 

Även om det skett en fredlig utveckling i norra Uganda de senaste 10 åren är området 

fortfarande fattigt och den sociala och ekonomiska kontexten i norra Uganda fortfarande är 

sårbar.107 För att stärka medborgares rättighetsskydd krävs att den ugandiska staten behandlar 

samtliga medborgare lika utan åtskillnad beroende på folkgrupp.  I den bemärkelsen anser jag 

att det är viktigt att medborgare inkluderas i ReHoPE-ramverket eftersom värdsamhällen 

liksom flyktingbosättningar behöver ekonomiskt stöd. Som jag har varit inne på tidigare kräver 

det dock att medborgare har inflytande och utrymme att ge sina perspektiv på vilken utveckling 

de vill ha.  Tidigare belystes att hjälpaktörer ska ge 30 % av sitt stöd till medborgare i 

värdsamhällen. Med tanke på att flyktingar och medborgare i Uganda delar en liknande 

bakgrund och erfarenhet av att inte skyddas av den egna staten anser jag att stödet borde fördelas 

mer jämlikt mellan grupperna. Det skulle kunna bidra till att stärka rättighetsskyddet för både 

flyktingar och medborgare vilket i sin tur skulle förbättra förutsättningar de båda grupperna att 

utkräva sina rättigheter gentemot den ugandiska staten. 

 
 
 
 
 
 

                                                
104 ibid., p. 370 
105 Norwegian Agency for Development Cooperation, Appraisal of the Peace, Recovery and Development Plan 
for Northern Uganda, Norad Report 25/2008 Discussion, ISBN 978-82-7548-352-0, ISSN 1502-2528, p. 17 
https://www.norad.no/globalassets/import-2162015-80434-am/www.norad.no-ny/filarkiv/vedlegg-til-
publikasjoner/appraisal-of-the-peace-recovery-and-development-plan-for-northern-uganda.pdf hämtad 2018-10-
03 
106 United Nations Development Programme, “Uganda Human Development Report”,  p.21 
107 The World Bank, Uganda Poverty Assessment 2016: Fact Sheet 2016-09-20 
http://www.worldbank.org/en/country/uganda/brief/uganda-poverty-assessment-2016-fact-sheet hämtad 2018-
10-06 
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3.6 Flyktingmottagandet ur en hjälporganisations perspektiv 
Här i undersökningskapitlets sista del behandlas information som inhämtades vid intervjuer i 

samband med fältbesöket i norra Uganda. Med Benhabibs teori om demokratiska iterationer 

analyseras flyktingars rättighetsskydd utifrån perspektiv om flyktingars organisering som lyftes 

fram under intervjuer med en av hjälporganisationerna som arbetar utifrån riktlinjerna i 

ReHoPE. 

 

Lutherska världsförbundet (LVF) är en internationell organisation som består av 145 lutherska 

kyrkor i sammanlagt 98 länder. Organisationen arbetar med humanitärt arbete och 

utvecklingsarbete världen över. LVF finns i Uganda sedan 1979 och verkar där i flera olika 

distrikt. Ett av dem är Lamwo där jag med hjälp av personal på organisationen genomförde 

studiebesöket som presenterades ovan. LVF är en av alla de organisationer som arbetar med 

flyktingar utifrån ReHoPE-ramverket. Organisationens insatser i Lamwo startade i mars 2017 

i samband med att flyktingströmmen från Sydsudan ökade. Deras arbete sker främst i 

flyktingbosättningen och värdsamhället Palabek. 108  Där arbetar de bland annat med frågor som 

rör tillgång till rent vatten och hygien. Dessutom drivs projekt som handlar om att öka säkerhet 

och trygghet i flyktingbosättningen, där arbetet med att motverka sexuellt- och genusbaserat 

våld i flyktingbosättningen står i fokus.109  

 I samband med studiebesöket i Palabek fick jag tillfälle att intervjua personal som arbetar 

på LVF:s kontor i staden Kitgum med de projekt som genomförs i flyktingbosättningen och 

värdsamhället. Under intervjuerna berättade de om vilka projekt de arbetar med och om deras 

erfarenhet och egna observationer vad gäller relationen mellan flyktingar och medborgare i 

värdsamhället intill Palabek. En av intervjuerna gav perspektiv på hur flyktingar i Palabek 

utkräver sina rättigheter från skyldighetsbärare, d.v.s. UNHCR, OPM och andra verksamma 

aktörer i området. Vid några tillfällen då flyktingar lidit brist på mat i bosättningarna har de 

gemensamt författat brev och uttalanden där de krävt mat och förnödenheter som fattats dem. 

”… if you haven't been in a refugee setting, you would otherwise think that these people are 

vulnerable, [and that] they don't know their rights, but I'm telling you, they are very organized.” 

Enligt respondentens uppfattning var flyktingarna bättre på att organisera sig och ställa krav än 

medborgare i värdsamhället.110  

                                                
108 The Lutheran World Federation Uganda, Where We Work,  https://uganda.lutheranworld.org/content/where-
we-work-15 2018-10-03 
109 Intervju 5 
110 Intervju 1  
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 Anledningen till utkrävande av mänskliga rättigheter är vanligare i flyktingbosättningen 

kan delvis vara att många organisationer verkar i området och arbetar människorättsbaserat med 

både flyktingar och invånare i värdsamhällen. Det som dock får just flyktingar att utkräva sina 

rättigheter i större utsträckning än medborgare i Lamwo beror enligt respondenten på hur 

flyktingbosättningarna är organiserade. De block och zoner som utgör flyktingbosättningen 

delar upp flyktingarna i mindre grupper där en person väljs ut till ledare för gruppen. Ledaren 

för en zon kan föra vidare gruppens ärenden till ledare för respektive block. På så sätt har 

flyktingbosättningen ett välfungerande system vad gäller kommunikation och organisering som 

värdsamhället inte har. Detta lyfts även fram i en rapport från UNHCR som förklarar att 

flyktingbosättningen representeras av en särskild arbetsgrupp kallad Refugee Welfare 

Committee som har ständig kommunikation med både hjälpaktörer och värdsamhällen.111 

 En annan respondent belyste att flyktingar från Sydsudan är ”vana” att vara flyktingar, de 

känner till hur UNHCR arbetar och hur de kan organisera sig för att få det de behöver.”…this 

is not the first time that they are leaving their country […] so I think it is by experience, they 

know if we are organized, they can reach far.”112 

 Flyktingar som respondenten syftade på är de som bor i flyktingbosättningarna. 

Reflektionen över deras förmåga att samlas och organisera sig som båda respondenterna lyfte 

fram under intervjuerna kan liknas vid demokratiska iterationer utifrån Benhabibs teori. Det 

finns flera exempel som visar likheter mellan begreppet och hur flyktingar i Uganda organiserar 

sig.  För det första sker flyktingarnas organisering utanför den egna nationsstaten, i ett 

främmande land som antagit en generös flyktinglagstiftning vilket ger utrymme för flyktingar 

att verka någorlunda fritt inom statens gränser. Som citatet ovan visade, handlar flyktingarnas 

organisering om att göra anspråk på de universella mänskliga rättigheterna. De demokratiska 

iterationerna sker alltså på plats inom flyktingbosättningarna och riktas ”utåt” mot de aktörer 

som verkar där, d.v.s. UNHCR, OPM och andra mindre aktörer som LVF.  

Det som skiljer de demokratiska iterationerna i norra Uganda mot Benhabibs diskussion är 

att flyktingarna inte omförhandlar själva medborgarskapet utan sin status som rättighetsbärare. 

De är först och främst engagerade för att få tillgång till skydd i form av tillräckligt med mat, 

rent vatten och säkerhet. En förklaring till att dessa sydsudanesiska flyktingar inte engagerar 

sig för medborgerliga och politiska rättigheter i första hand skulle kunna förklaras av 

                                                
111 Reliefweb, Uganda Refugee and Response Monitoring Settlement Fact Sheet: Palabek January 2018 
https://reliefweb.int/report/uganda/uganda-refugee-response-monitoring-settlement-fact-sheet-palabek-january-
2018 hämtad 2018-10-03  
112 Intervju 1 
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situationen i Sydsudan. Landet har sedan självständigheten 2011 mycket svaga rättsliga och 

politiska institutioner som aldrig haft tillräcklig kapacitet att skydda sina medborgare. Detta 

beror på de mycket våldsamma inbördeskrigen som rasat på grund av maktkampen mellan de 

två stora folkgrupperna dinka och nuer.113 Det har därmed inte funnits en ordentlig och 

väletablerad stat att hålla ansvarig för människorättskränkningar.  

Det splittrade politiska systemet har bidragit till att medborgare i Sydsudan har fått klara 

sig på egen hand utan möjligheter att utkräva sina politiska och medborgerliga rättigheter. Som 

det senaste citatet berättar, har medborgare i Sydsudan tvingats fly från landet i flera omgångar. 

Gränsen mellan Sydsudan och Uganda är porös menar en av respondenterna.114 Den har blivit 

det i takt med att både sydsudaneser och ugandier tvingats fly över den för att söka skydd genom 

åren. Den porösa gränsen har med tiden även bidragit till att medborgarskapet och staten inte 

setts som de institutioner som garanterar skydd av mänskliga rättigheter. Det har snarare 

kommit att handla om vart andra skyldighetsbärare har kunnat slå sig ner och arbeta för skydd 

av flyktingar. Dessa aktörer som UNHCR exempelvis, verkar enligt människorättsprinciper och 

gör inte skillnad på individer utifrån tillhörighet, d.v.s. medlemskap i form av medborgarskap.  

”We are at a point in political evolution when the unitary model of citizenship, which bundled 

together residency upon a single territory with the subjection to a single administration of a 

people perceived to be a more or less cohesive entity, is at end.”115 

 Benhabib menar att medborgarskapets betydelse för skydd av mänskliga rättigheter är i 

förändring. Enligt henne går vi mot en tid då nationsgränser kan suddas ut samtidigt som globala 

institutioner institutionaliseras för att skydda människorättsprinciper. Gränsen mellan Sydsudan 

och Uganda kan ur rättighetsperspektivet visserligen ses som porös, den har dock inte blivit det 

på grund av demokratiska iterationer i första hand. Snarare har konflikter drivit människor 

mellan å ena sidan medborgarskap och å andra sidan flyktingskap. För sydsudanesiska 

flyktingar i norra Ugandas flyktingbosättningar börjar de demokratiska iterationerna inom 

flyktingbosättningarna och inte i en politisk gemenskap inramad av nationsgränser. 

Problematiken ligger i att omförhandlingen av statusen som rättighetsbärare bromsas upp när 

det kommer till de politiska och medborgerliga rättigheterna. Som jag tidigare visade, kan 

flyktingar inte bli medborgare i Uganda. En av respondenterna på LVF lyfte fram sin egen syn 

angående detta. Hen ansåg att det är orättvist att flyktingar inte kan få medborgarskap i Uganda. 

                                                
113 Landguiden, Sydsudan, Aktuell Politik,  https://www.ui.se/landguiden/lander-och-
omraden/afrika/sydsudan/aktuell-politik/ hämtad 2018-10-03 
114 Intervju 2 
115 Benhabib, The Rights of Others p. 178 
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Enligt respondenten är flyktingar som levt i Uganda under större delen av sina liv en del av 

samhället, precis som ugandiska medborgare. Även om de levt i landet i över 30 år finns ingen 

möjlighet att påverka politiska processer i landet.116  

 Det jag ser här utmanar Benhabibs resonemang eftersom det saknar en demokratisk 

gemenskap som tar vid när hjälpaktörers arbete tar slut. De sydsudanesiska flyktingarna har 

bara möjlighet att utkräva de ekonomiska och sociala rättigheterna. Deras rättighetsskydd 

saknar upprätthållande av de medborgerliga och politiska rättigheterna så länge som de inte har 

tillgång till en demokratisk samhörighet. För att återknyta till resonemanget som fördes tidigare 

i det första avsnittet (se kap. 3.1) utifrån Arendts teori, visar även dessa resultat att det skapas 

en typ av externt medlemskap vid sidan av den medborgerliga gemenskapen, vars 

rättighetsskydd är begränsat. 
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4 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

I detta kapitel besvarar jag frågeställningarna som ställdes i inledningen genom att dra 

slutsatser om vad jag kommit fram till. Svaren och slutsatserna som presenteras här baseras 

på den kritiska granskningen och analysen som genomfördes i kapitlet ovan. Avslutningsvis 

presenteras förslag till vidare forskning. 

 

Låt oss börja med den första frågeställningen som lyder: Hur ser rättighetsskyddet ut för 

flyktingar i Uganda och hur skiljer det sig från ugandiska medborgares rättighetsskydd? 

 Jag har kommit fram till att rättighetsskyddet för flyktingar i Uganda är generöst men 

samtidigt begränsat. Utifrån Benhabibs teori kan vi se att rättighetsskyddet vilar på globala 

människorättsprinciper som bidragit till att stärka flyktingars rättighetsskydd i Uganda. Det är 

stadgat i flyktinglagstiftningen Refugee Act 2006 som är grundat på bestämmelserna i FN:s 

flyktingkonvention, CEDAW och Barnkonventionen. Den kan därmed anses vara generös och 

öppen mot flyktingar. Parallellt med lagstiftningen verkar dessutom policyramverket ReHoPE 

för att samordna olika hjälpaktörers arbete med flyktingmottagande i norra Uganda.  

Det finns dock begränsningar och brister som visar sig när vi tittar på det effektiva 

rättighetsskyddet för flyktingar, d.v.s. det skydd som faktiskt upprätthålls. Gällande 

lagstiftningen har vi sett att flyktingars rätt till arbete, rörlighet och yttrandefrihet är begränsade. 

Dock visade fältarbetet att flyktingar i Palabeks flyktingbosättning är bra på att organisera sig 

och utkräva sina sociala och ekonomiska rättigheter, vilket enligt LVF fått genomslagskraft 

bland hjälpaktörer som verkar i området. Granskningen synliggjorde dock att flyktingars skydd 

av medborgerliga och politiska rättigheter inte upprätthålls. På grund av att staten inte inrättat 

institutioner för naturalisering tillåts flyktingar enbart att stanna i landet, men inte bli 

medborgare. Det innebär att flyktingar som levt större delen av sina liv i Uganda och blivit en 

del av samhället inte har någon möjlighet att som rättighetsbärare kunna utkräva medborgerliga 

och politiska rättigheter. För sydsudanesiska flyktingar i norra Uganda innebär detta att de 

varken kan utkräva sina politiska rättigheter i Uganda eller Sydsudan. 

Det effektiva rättighetsskyddet för flyktingar i norra Uganda är också beroende av att 

omvärlden finansierar flyktingmottagandet eftersom Uganda inte har resurser att finansiera det 

på egen hand. Otillräcklig finansiering kan leda till att skyddet för flyktingarnas sociala och 

ekonomiska rättigheter inte kan upprätthållas. Det underminerar även själva idén med ReHoPE-

ramverket och dess långsiktiga strategi. 
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Gällande medborgares rättighetsskydd, kan vi se att invånare i norra Uganda har ett 

begränsat skydd.  Under inbördeskriget i norra Uganda gjorde den ugandiska staten allvarliga 

inskränkningar på sina medborgares rättighetsskydd. Utöver de omständigheter som råder i 

norra Uganda, hotas även medborgares rättighetsskydd på en nationell nivå då det demokratiska 

utrymmet i landet krymper. 

Enligt min analys finns begräsningar och möjligheter för både flyktingars och medborgares 

rättighetsskydd. Det som framförallt skiljer flyktingars rättighetsskydd från medborgares i norra 

Uganda, är att flyktingar främst skyddas av humanitära aktörer och utvecklingsaktörer som 

förser dem med skydd i flyktingbosättningarna. Medborgare inkluderas också i dessa 

hjälpaktörers arbete men inte i lika stor utsträckning. De två grupperna skyddas därmed av två 

olika typer av aktörer som har olika resurser och agendor för att skydda flyktingar respektive 

medborgare. Medan hjälpaktörer arbetar utifrån människorättsprinciper har vi kunnat se att 

statens egna intressen har försämrat skyddet för medborgare, särskilt under inbördeskriget. 

 

Frågeställningens andra fråga lyder: På vilka sätt påverkar flyktingmottagandet 

rättighetsskyddet för medborgare bosatta i värdsamhällen i norra Uganda? 

 Granskningen har visat att flyktingmottagandet har både positiv och negativ påverkan på 

medborgares rättighetsskydd. Det som kan bidra till att stärka rättighetsskyddet är att 

värdsamhällen nås av stöd från hjälpaktörer via ReHoPE. Stödet kan exempelvis bidra till dessa 

samhällens ekonomiska återhämtning efter inbördeskriget. Medborgares rättighetsskydd kan 

försvagas när integrationen mellan flyktingar och medborgare inte fungerar, det kan bland annat 

leda till småskaliga konflikter i området. En annan viktig fråga som visat att 

flyktingmottagandet kan ha en negativ effekt på medborgares rättighetsskydd handlar om 

tillgången till land. Medborgares begränsade inflytande i mottagandet synliggörs när de tvingas 

ge bort sin mark till flyktingbosättningar. Det kan i sin tur leda till att de får sämre möjligheter 

att försörja sig. Genom Rajagopals teori och utifrån fältarbetet ser jag att rättighetsskyddet 

skulle kunna förbättras om medborgares perspektiv inkluderas i ReHoPE och i hjälpaktörers 

arbete. 

 

Avslutningsvis kommer vi till den tredje och sista delen av frågeställningen: Vilka utmaningar 

kan identifieras i samband med flyktingmottagandet gällande respekten för medborgares och 

flyktingars rättighetsskydd? 

Enligt Rajagopals utvecklingskritiska resonemang har jag kommit fram till att strategin för 

flyktingmottagandet i ReHopE genomsyras av FN:s och Världsbankens syn på hur 
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flyktingmottagande bör fungera. Det innebär att perspektiv från den lokala kontexten saknas 

vilket gör att t.ex. medborgares inflytande i flyktingmottagandet är begränsat. Det gör att de 

utmaningar som de upplever och de möjliga lösningar de har på problemen inte inkluderas i 

strategin för flyktingmottagandet. Det kan i sig utmana integrationen mellan flyktingar och 

medborgare i norra Uganda. 

En annan utmaning som jag identifierat utifrån Arendts teori handlar om det externa 

medlemskapet som skapas för flyktingar i norra Uganda. Det externa medlemskapet innebär att 

flyktingars närvaro är tillåten men att de inte har möjlighet att utkräva samtliga rättigheter. Jag 

tolkar det som att flyktingars delvis förlorar ”the right to have rights”. Med det menar jag att 

flyktingarnas rättighetsskydd utmanas av att de inte tillåts bli medborgare i Uganda samt att de 

inte skyddas av politiska och medborgerliga rättigheter. De har dock skydd av de sociala och 

ekonomiska rättigheterna, därför menar jag att flyktingarna delvis förlorar rätten att ha 

rättigheter. 

Titeln på den här studien lyder ”Ett progressivt flyktingmottagande?”. Ugandas 

flyktinglagstiftning och policy för flyktingmottagande har som tidigare nämnts ofta kallats för 

progressiv. Utifrån studiens resultat kan vi se att den progressiva flyktingpolicyn innebär att 

flyktingar från Sydsudan är välkomna till Uganda för att finna skydd och säkerhet. De har även 

rätt till liknande skydd som Ugandas medborgare. Rättighetsskyddet upprätthålls däremot inte 

helt och hållet, vilket gör att många av rättigheterna är begränsade. Det progressiva i 

flyktingpolicyn handlar även om att flyktingar ska få möjligheten att stanna i landet och att de 

på sikt ska bli självförsörjande. Det långsiktiga perspektivet kan dock hindras om inte 

flyktingmottagandet finansieras utifrån. Även om Ugandas flyktingpolicy kan ses som 

progressiv i flera anseenden, finns brister och utmaningar som riskerar att hindra de progressiva 

i policyn och rättighetsskyddet. 

4.1 Förslag till vidare forskning: 
I den här studien har rättighetsbärares rättighetsskydd granskats i samband med 

flyktingmottagandet i norra Uganda. Granskningen skulle kunna fördjupas ytterligare om 

medborgarrättsskyddet analyserades utifrån den decentraliserade politiska strukturen som råder 

i Uganda. Dessutom spelar religiösa och kulturella ledare ofta en stor roll för de beslut som tas 

inom samhällen på lokal nivå. Dessa perspektiv skulle ge viktig förståelse för den lokala 

kontexten vilket skulle vara värdefullt att inkludera i flyktingpolicyn.  

En annan aktuell fråga att undersöka i samband med flyktingmottagandet är hur det 

krympande demokratiska utrymmet påverkar den generösa flyktingpolicyn och flyktingars 
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rättigheter. Kan ett krympande demokratiskt utrymme leda till att gränserna stängs eller att 

flyktingpolitiken stramas åt? 

 Ett tredje och sista förslag till fortsatt forskning handlar om hur det långsiktiga 

flyktingmottagandet ska fungera om det ekonomiska stödet till Ugandas flyktingmottagande 

minskar. Vilka konsekvenser får det för flyktingbosättningar och värdsamhällen i norra 

Uganda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 49 

5 Referenslista 

Amnesty International, ”Help has not reached me here” Donors must step up support for 

South Sudanese refugees in Uganda, Index number: AFR 59/6422/2017, London, Amnesty 

International Ltd, https://www.amnesty.org/en/documents/afr59/6422/2017/en/ Hämtad 2018-

02-22 

Amnesty International, “8 things you need to know about refugees in Uganda”, 2017-07-19 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/06/8-things-you-need-to-know-about-

refugees-in-uganda/ 2018-10-03 

Arendt, Hannah,  The origins of totalitarianism, New ed. with added prefaces, Harcourt 

Brace Jovanovich, New York, 1973 

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

York: Cambridge University Press, 2004 

Bereketeab, Redie, The Horn of Africa, Intra-State and Inter-State Conflicts and Security, 

Pluto Press, London, 2013 

Broberg, Morten & Sano, Hans-Otto, “Strengths and Weaknesses in a Human Rights-

Based Approach to International Development – An Analysis of a Rights-Based Approach to 

Development Assistance Based on Practical Experiences” The International Journal of 

Human Rights Vol. 22, No. 5, 2017 

Buwa, Mindrea Godwin, Critique of the Refugees Act (2006), Legal Aid Clinic, The 

Refugee Law Project, Kampala, tillgänglig online 

https://www.refugeelawproject.org/files/legal_resources/RefugeesActRLPCritique.pdf 

hämtad 2018-09-23 

Clark-Kazak, Christina R., Recounting Migration: Political Narratives of Congolese Young 

People in Uganda. Montréal: McGill-Queen’s University Press, 2011 

Clayton Jonathan, “Grandi praises Uganda’s ‘model’ treatment of refugees, urges regional 

leaders to make pease” UNHCR 2018-01-31, 

http://www.unhcr.org/news/latest/2018/1/5a716d994/grandi-praises-ugandas-model-

treatment-refugees-urges-regional-leaders.html hämtad 2018-09-26 

Dhala Khairunissa, OP-ED: World must seize the moment to support South Sudanese 

refugees, Amnesty International, 2017-07-12, 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/oped-world-must-seize-the-moment-to-

support-south-sudanese-refugees/ hämtad 2018-09-29 



 

 50 

Finnström, Sverker, Living With Bad Surroundings: War, History and Everyday Moments 

in Northern Uganda. Durham, Duke University Press, 2008  

Hovil, Lucy, “Self-settled Refugees in Uganda: An Alternative Approach to Displacement?” 

Journal of Refugee Studies, Vol. 20 Nr. 4 2007  

Hovil, Lucy & Okello, C. Moses, “The Right to Freedom of Movement for Refugees in 

Uganda”, i Refugee Rights: Ethics, Advocacy, and Africa, Hollenbach, David (red.) 

Washington D.C.: Georgetown University Press, 2008 

Kaiser, Tania, “Between a Camp and a Hard Place: Rights, Livelihood and Experiences of 

the Local Settlement System for Long-Term Refugees in Uganda” The Journal of Modern 

African Studies, Vol. 44, No. 4, 2006 

Kony et al. Case The Prosecutor v. Joseph Kony and Vincent Otti, FORMERLY, The 

Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo and Dominic 

Ongwen, ICC-02/04-01/05  https://www.icc-cpi.int/uganda/kony hämtad 2018-10-03 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Lund: 

Studentlitteratur, 2009 

Maley, William, What is a refugee? London: C. Hurst & Co., 2016 

Merkx Jozef, Refugee identities and relief n an African Borderland: A study of northern 

Uganda and southern Sudan, UNHCR Research, Working Paper No. 19, 2000-07 ISSN: 

1020-7473, http://www.unhcr.org/research/RESEARCH/3ae6a0c80.pdf  hämtad 2018-10-03 

Moreno-Lax, Violeta, Accessing Asylum in Europe: Extraterritorial Border Controls and 

Refugee Rights under EU Law, First Edition, New York: Oxford University Press, 2017 

Mosel, Irina & Levine, Simon, Remaking the case for linking relief, rehabilitation and 

development. How LRRD can become a practically useful concept for assistance in difficult 

places. Humanitarian Policy Group, Overseas Development Institute, London, 2014 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap “Resiliens. Begreppets olika betydelser 

och användningsområden” Publikationsnr. MSB569-2013, tillgänglig online: 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27199.pdf hämtad 2018-09-26 

Nationalencyklopedin, tredje världen 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tredje-världen hämtad 2018-02-16 

Norwegian Agency for Development Cooperation, Appraisal of the Peace, Recovery and 

Development Plan for Northern Uganda, Norad Report 25/2008 Discussion, ISBN 978-82-

7548-352-0, ISSN 1502-2528, https://www.norad.no/globalassets/import-2162015-80434-

am/www.norad.no-ny/filarkiv/vedlegg-til-publikasjoner/appraisal-of-the-peace-recovery-and-

development-plan-for-northern-uganda.pdf hämtad 2018-10-03 



 

 51 

Olewe Dickens, Bobi Wine: The popstar seeking ‘people power’, BBC, 2018-09-06  

https://www.bbc.com/news/world-africa-45195664 hämtad 2018-10-03 

Oosterom, A. Marjoke, “Internal Displacement, the Camp and the Construction of 

Citizenship: Perspectives from Northern Uganda”. Journal of Refugee Studies vol. 29, no. 3, 

Oxford University Press, 2016 

Rajagopal, Balakrishnan, “Counter-hegemonic International Law: rethinking human rights 

and development as a Third World strategy” Third World Quarterly, Vol. 27, No. 5, pp 767-

783, 2006 

Refugee and Host Population Empowerment (ReHoPE), Strategic Framework, 2017 

tillgänglig online https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/64166_0.pdf hämtad 

2018-09-23 

Reliefweb, Funding gaps threaten critical aid for refugees in Uganda, 2018-06-27 

https://reliefweb.int/report/uganda/funding-gaps-threaten-critical-aid-refugees-uganda hämtad 

2018-10-03 

Reliefweb, ReHoPE – Refugee and host popultation empowerment trategic framework – 

Uganda (June 2017) 2017-07-20 https://reliefweb.int/report/uganda/rehope-refugee-and-host-

population-empowerment-strategic-framework-uganda-june-2018-0 hämtad 2018-10-03 

Reliefweb, Uganda Refugee and Response Monitoring Settlement Fact Sheet: Palabek 

January 2018 https://reliefweb.int/report/uganda/uganda-refugee-response-monitoring-

settlement-fact-sheet-palabek-january-2018 hämtad 2018-10-03 

Robinson L. Amanda, “Nationalism and ethnic-based trust: Evidence from an African border 

region” Comparative Political Studies, Vol. 49, Nr. 10, 2016.  

Citerade sekundärkällor i Robinson: 
Asiwaju, Anthony Ijaola (red.), Partitioned Africans: ethnic relations across Africa's international 
boundaries, 1884-1984, Hurst, London, 1984 
Englebert, P., Tarango, S., & Carter, M. “Dismemberment and suffocation”, Comparative Political 
Studies, Vol. 35, 2002, p. 1093-1118. 
Gellner, E., Nations and nationalism. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983 
Herbst, J. “The creation and maintenance of national boundaries in Africa” International 
Organization, Vol. 43, Nr. 4, 1989, p. 673-692. 
Horowitz, D. L., Ethnic groups in conflict. Berkeley: University of California Press, 1985 
Jackson, R. H., & Rosberg, C. G. “Why Africa’s weak states persist: The empirical and the juridical 
in statehood”, World Politics, Vol. 35, Nr. 1, 1982, p. 1-24. 
 

Second National Development Plan 2015-2019 (NDP II), The Republic of Uganda, 

http://npa.ug/wp-content/uploads/NDPII-Final.pdf hämtad 2018-09-23 



 

 52 

Sharpe, Marina & Namusobya, Salima, “Refugee Status Determination and the Rights of 

Recognized Refugees under Uganda’s Refugee Act 2006” International Journal of Refugee 

Law vol. 24 no. 3 2012 

Steiner, Niklaus, Gibney, Mark & Loescher, Gil. Problems of protection – the UNHCR, 

Refugees and Human Rights, New York: Routledge, 2003 

Summers, Hannah, “Tensions rise as Uganda neighbourly refugee policy starts to feel the 

strain” The Guardian, 2017-05-21 https://www.theguardian.com/global-

development/2017/may/21/uganda-refugee-policy-breaking-point hämtad: 2018-10-03 

Swahn, Isabelle, Hårt tryck på världens största flyktingläger i Uganda, Sveriges Radio, 

publicerad 2017-09-03, tillgänglig online: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6768412 hämtad 2018-02-21 

UNHCR Comprehensive Refugee Response Framework  

http://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html hämtad 2018-

10-03 

UNHCR, Global Trends: Forced Displacement in 2016, 2017-06-19, Genève: UNHCR, 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-

2016.html hämtad 2018-09-23 

UNHCR Uganda, Maps, Refugees and asylum seekers 01 January 2018 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/64498 hämtad 2018-10-03 

United Nations Development Programme, Uganda Human Development Report 2015 

Unlocking the Development Potential of Northern Uganda, 

http://www.ug.undp.org/content/dam/uganda/docs/UNDPUg2015_UgandaHDR2015.pdf 

hämtad 2018-10-03 

Universal Declaration of Human Rights, antogs av FN:s generalförsamling1948, Paris 

Utrikesdepartementet, “Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Uganda 

2015-2016”  

https://www.regeringen.se/498cde/contentassets/dd60de008cdc4e429e948ff56f285cc6/ugand

a---manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf hämtad 2018-

10-03 

Walker Sam, ”Can Refugees Become Citizens of Uganda?”, Refugee Law Project, 2018-07, 

https://www.refugeelawproject.org/files/briefing_papers/RLP.BP0803.pdf hämtad 2018-09-

24 

Weissbrodt, David, The Human Rights of Non-citizens. New York: Oxford University Press, 

2008 



 

 53 

Zakaryan Tigranna, ““My Children Should Stand Strong to Make Sure We Get Our Land 

Back”: Host Community Perspectives of Uganda’s Lamwo Refugee Settlement”, Rights in 

Exile Policy Paper, International Refugee Rights Initiative, 2018-03-28, 

https://reliefweb.int/report/uganda/my-children-should-stand-strong-make-sure-we-get-our-

land-back-host-community hämtad 2018-10-03  
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