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Abstract 
Is social media a human right? The first of July 2018 the Ugandan government implemented a 

new tax on social media, called “Over-The-Top” tax which includes over 60 social media 

platforms. The tax needs to be paid before entering the social media platforms such as 

Facebook, Instagram, LinkedIn and Whatsapp. The tax can be paid through a daily, weekly, 

monthly or through a fee every year. The reason for the tax according to the president Yoweri 

Museveni is to boost the government revenue and to end “lugambo”, gossip on social media. 

The aim of this thesis is to analyze whether the tax is violating human right and specially 

freedom of speech. The hypothesis of the thesis is that the OTT-tax is a cumbrance to people’s 

right to freedom of speech. The thesis concludes that freedom of speech is a negative right 

which means freedom from state influence. African Commission on Human and Peoples’ 

Rights(ACHPR) and the Banjul charter is defining freedom of speech such as every individual 

shall have the right to receive information, right to expression and to disseminate his opinion. 

ACHPR has also chosen to get inspiration from the UN which has established that internet is 

included in freedom of speech, rights which exists offline shall also exists online. Social media 

has served as an important tool throughout different occasion such as the #Metoo campaign, 

Arabic spring and through domestic´s events in Uganda as “Save Mabire” and #FreeBobiWine. 

Through argumentation analysis are the arguments for and against OTT-tax reviewed to verify 

or falsify the thesis hypothesis and the question formulation. The thesis concludes that the 

president´s arguments are neither solid or evidence-based and can thereby not falsify the 

hypothesis. The arguments against the OTT-tax are however solid and evidence-based and gets 

support from international law, therefore confirms the thesis hypothesis. The thesis concludes 

that there is a restriction on freedom of speech due to the OTT-tax since less people are able to 

access social media after the introduction of the tax.  
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1. Inledning 
 

Sociala medier, en mänsklig rättighet eller bara ett chattforum för dagens ungdomar? Något 

som är en mänsklig rättighet är yttrandefriheten, att fritt kunna få uttrycka tankar, känslor och 

åsikter genom tal, skrift eller bild, men också rätten att få framföra, söka, ta emot och sprida 

information samt idéer utan några begränsningar från utomstående. Yttrandefriheten är en av 

de grundläggande mänskliga rättigheterna och ses som nödvändig för att ett demokratiskt 

statsskick ska fungerande. Det är också en av de mest universellt erkända rättigheterna, men 

även den rättighet som är minst respekterad.1 

 

Via dagens teknik och sociala medier kan personer kommunicera på ett sätt som historiskt inte 

har varit möjligt tidigare. Med egenskaper som inkludering och gränsöverskridande kan 

personer ha kontakt världen över. Sociala medier ses även som ett ställe där information kan 

inhämtas och skickas, utöver ett ställe där folk kan dela sina åsikter och sin vardag. 

Möjligheterna med sociala medier är oändliga, och öppnar upp möjligheten att organisera, 

planera möten, hitta bostad, söka efter jobb, köpa och sälja saker eller söka diverse råd. 

 

Likaså har politiker börjat förstå sociala mediers kraft och spridning, då även de använder sig 

utav dessa kanaler för att sprida sina idéer och ideologier samt informera medborgarna. USA:s 

president, en av världens mäktigaste makthavare, är en frekvent användare av Twitter och andra 

sociala medier. Även Ugandas president har blivit en användare av Twitter för att snabbt få ut 

sitt budskap. Världens regeringar har fått upp ögonen för påverkan som sociala medierna har 

och kan generera, vilket ibland ses som ett hot och inte som en möjlighet eller något önskvärt. 

Stater som vill profilera sig som demokratier och inte som auktoritära diktatur har trots detta 

börjat att bända på yttrandefriheten genom att kontrollera sociala medier på ett flertal olika sätt. 

Uganda, tillsammans med några av sina grannländer, har inskränkt tillgängligheten till sociala 

medierna genom att sporadiskt stänga ner internet och sociala plattformar. Beskattning av 

sociala medier är det senaste i en rad försök att tysta ner de digitala plattformarna. 

Uganda slår fast yttrandefriheten i sin konstitution, vari såväl rätten att yttra sig som rätten att 

sprida information skyddas.2 Likväl har Uganda begränsat tillgången till sociala medier genom 

införandet utav en ny skatt, vilket torde kunna ses som en begränsning av friheten för sina 

                                                 
1 Smith. Textbook on International Human Rights, s. 306 
2 OAU. African (Banjul) charter on human and peoples' rights, hämtat 2019-04-17i 
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medborgare på sociala medier. En skatt på ”Over-The-Top”-tjänsterna så som Facebook, 

Linkedin, Skype, Twitter och som borde hämma tillgången till sociala medier. Internet och 

sociala medier har en stor inverkan på den värld vi lever i idag. Aldrig förr har det varit lättare 

att uttrycka sig, hitta information och dela med sig utav politiska idéer. Sociala medier har 

öppnat upp för gränsöverskridande revolutioner, nya kommunikationsformer, 

informationsinhämtning och möjlighet till politiskt deltagande från hemmet.  

Sociala medier kanske inte kan ses som en mänsklig rättighet, men är desto mer ett viktigt 

verktyg för att förverkliga mänskliga rättigheter. Sociala medier borde kunna likställas med 

2000-talets tryckta tidningslöpsedlar, och alla försök att inskränka personers rätt till sociala 

medier borde således även inskränka yttrandefriheten och därmed stå i konflikt med mänskliga 

rättigheter. Vad händer när sociala medier beskattas och tillgången till information kommer 

med ett pris som få kan bekosta? Vad sker när sociala medier blir en klassfråga – inskränker 

det därmed mänskliga rättigheter? 

 

1.1 Problemområde 
Sociala medier fungerar som en plats där politiska diskussioner och samtal kan ske, eller som 

Uganda president själv uttrycker det - en plats för ”lugambo”. ”Lugambo” eller skvaller är en 

av anledningarna till att Ugandas president införde ”Over-The-Top” (OTT) skatten, den 1 juli 

2018. OTT-skatten är en skatt på sociala medier och beskattar över 60 olika hemsidor och 

applikationer, såsom Facebook, Whatsapp, Skype och Instagram.3 En sådan beskattning av 

sociala medier torde slå hårdast mot Ugandas befolkning där många lever under 2 US dollar 

per dag och trots detta vill använda sig utav sociala medierna för att kommunicera.4 Skatten 

drabbar troligen även Ugandas ungdomar väsentligt i deras försök att införskaffa sig 

information, kommunicera samt söka jobb, något som ungdomar främst använder sociala 

medier till. Uganda har en övervägande ung befolkning. 76 procent utav befolkningen är under 

30 år och nästan 50 procent av befolkningen är under 15 år.5 Beskattning på sociala medier bör 

ses som ett problem då Uganda har en ung befolkning med en stor vilja att vara aktiv online, 

men där få har möjligheter att betala skatten.6 Skatten kan visserligen kringgås, men det 

förutsätter att personen har en ekonomi som tillåter att köpa en dator, tillgång till trådlöst 

internet (WiFi) eller kunskaper om hur man använder VPN-adresser, en förutsättningar som 

                                                 
3 Okwii. New tax on Over-The-Top(OTT)services in Uganda will take effect on 1st July 2018, hämtat 2019-04-07 
4 Nationalencyklopedin, Uganda lång, Hämtad 2019-01-30 
5 Globalis. Uganda, hämtat 2019-05-22 
6 Pollicy. Offline and Out of Pocket, hämtat 2019-02-19 s. 9 



 7 

inte alla har. Trots att beskattningen enbart gäller för sociala medier som används via 

mobiltelefoner, är frågan om det kan det ses som en begränsning av yttrandefriheten då den 

påverkar stor del av befolkningen. Den senaste rapporten från Freedom House från år 2019 

benämner skatten som regressiv, det vill säga en skatt som slår hårdast mot låginkomsttagarna. 

Rapporten slår vidare fast att Ugandas status har försämrats från att ha varit ”Partly free” till 

statusen ”Not Free” med anledning att regering har inskränkt yttrandefriheten. Rapporten menar 

på att inskränkningen har skett bland annat genom den regressiva skatten på sociala medier. Ett 

agerande från statens sida som har gjort att Uganda har tagit ett steg tillbaka när det kommer 

till frihet.7 

 

1.2 Syfte  
Uppsatsen ämnar åt att undersöka huruvida det föreligger en konflikt mellan skatt på sociala 

medier och yttrandefriheten. Förutsatt att uppsatsen finner en konflikt, syftar även uppsatsen 

till att undersöka huruvida konflikten mellan skatten och yttrandefrihet kan motiveras. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka OTT-skatten, dess konsekvenser och förenlighet med 

yttrandefriheten. 

 

Uppsatsen kommer att fokusera på OTT-skatten och dess förenlighet till mänskliga 

rättigheterna, där rätten till yttrandefrihet kommer vara av främsta betydelse. Det finns ett flertal 

forskningar kring hur sociala medier påverkar individer men tillsynes finns det ingen forskning 

kring hur beskattning på sociala medier påverkar tillgängligheten, och huruvida det är förenligt 

med mänskliga rättigheter. Här finns det således en forskningslucka, vilket uppsatsen ämnar 

undersöka. Uppsatsen syftar att öka kunskapen inom detta fenomen och därmed finns det en 

inomvetenskaplig relevans inom ämnet.  

 

1.3 Frågeställning  
 Den huvudsakliga frågeställningen i uppsatsen är: 

Föreligger det en konflikt mellan skatt på sociala medier och yttrandefriheten?  

Om det föreligger en konflikt med yttrandefrihet, kan skatten trots detta motiveras?  

  

1.4 Hypotes  

Uppsatsens hypotes utgår från att det föreligger en konflikt mellan en skatt på sociala medier 

och mänskliga rättigheter inom kontexten Uganda. Denna konflikt skulle infalla mellan 

                                                 
7 Freedom House. Democracy in Retreat, freedom in the world 2019, hämtat 2019-03-04 
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yttrandefrihet och beskattningen av OTT-tjänsterna i Uganda. Detta med bakgrunden till 

Ugandas presidents syfte med införandet är att skatteintäkterna ska förbättra landets 

bruttonationalprodukt (BNP), men också att få slut på skvallret. Sistnämnda anledningen till 

införandet av skatten är en klar antydan till att Ugandas presidenten inte välkomnar allas åsikter. 

Det föreligger en konflikt då en ökad kostnad torde leda till att färre personer har möjlighet att 

använda sociala medier, därav borde skatten ses som ett hinder för yttrandefriheten. Detta trots 

att Uganda har fastställt rätten till yttrandefrihet via sin konstitution men också genom att ha 

signerat och ratificerat African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter). 

Uppsatsens hypotes bygger på att OTT-skatten borde resultera i en minskning av användandet 

av sociala medier och därav bör OTT-skatten ses som en inskränkning av yttrandefriheten även 

om det inte är en total begränsning av sociala medier.  

 

1.5 Metod 

Uppsatsens hypotes påstår att det föreligger en konflikt mellan en beskattning av sociala medier 

och mänskliga rättigheter i Uganda. För att kunna pröva hypotesen måste uppsatsen först 

förklara och definiera mänskliga rättigheter och yttrandefriheten samt dess grundläggande 

intentioner. Uppsatsen måste även förklara och analysera sociala medier och dess påverkan på 

individer och samhället. Detta är viktigt för att ge uppsatsen en grund att stå på för att sedan 

kunna utreda huruvida det existerar en konflikt mellan begränsningen av sociala medier och 

yttrandefriheten. För att detta ska kunna genomföras måste OTT-skatten analyseras och 

huruvida skatten har haft en påverkan på individer och användningen av sociala medier. Detta 

ska göras via en innehållslig idéanalys. För att kunna ta reda på ifall yttrandefriheten 

upprätthålls, trots beskattning, kommer tre olika teorier kring yttrandefriheten att användas för 

att definiera yttrandefriheten. Dessa ska senare användas för att analysera de argument som 

talar för och emot införandet av skatt på sociala medier.  

Nästa steg i uppsatsen är att identifiera de huvudsakliga argumenten för och emot OTT-skattens 

införande. Argumentationen för OTT-skattens införande kommer att bestå utav Ugandas 

president, Yoweri Museveni. Argumentationen emot OTT-skatten kommer att bestå utav 

Amnesty International och Human Right Watch (HRW). Uppsatsen kommer därav även att 

använda sig av argumentationsanalys för att få en djupare inblick och förståelse för argumenten. 

Argumenten kommer att användas för att lättare förstå skattens syfte och inverkan. Dessa 

kommer även att ligga som grund för huruvida hypotesen bekräftas eller falsifieras. Genom att 

analysera texter och uttalande kommer uppsatsen att ta fram det väsentliga ur materialet för att 
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därefter analysera de utvalda delarna. Huruvida hypotesen bekräftas eller falseras kommer även 

uppsatsen frågeställning att besvaras, det vill säga huruvida det föreligger en konflikt mellan 

OTT-skatten och yttrandefriheten. 

1.5.1 Innehållslig idéanalys                                                       

Syftet med innehållslig idéanalys är att frambringa klarhet i vad som sägs inom kontexten eller 

debatten, i det här fallet kring yttrandefrihet, sociala medier och OTT-skatten.8 En förståelse 

för innehållet och grundidén är nödvändigt för att kunna besvara uppsatsen syfte och 

frågeställning. Idéanalys ämnar åt att analysera politiska texter och idéer i syfte att hitta det 

dolda budskapet som inte nödvändigtvis framgår vid första anblick av texten. Idéanalys 

används bland annat när olika textsammanhang ska undersökas och för att hantera relationen 

mellan aktörer och en idé. Idéanalys har ett deskriptivt och beskrivande syfte, och så även 

innehållslig idéanalys. Precis som i argumentationsanalys öppnar innehållslig idéanalys upp för 

möjligheten att pröva argumentet men innehållslig idéanalys utgår från innehållet i den 

ideologiska argumentationen. Härmed ämnar uppsatsen till att gå på djupet och tolka 

grundtanken och idén kring rätten till yttrandefrihet, sociala medier och OTT-skatt.9 

1.5.2 Argumentationsanalys               

Genom att beskriva argumentationen vill uppsatsen överblicka, jämföra och analysera de olika 

argumenten som existerar. Argumentationsanalys brukar definieras som att ha tre syften, 

deskriptivt, huruvida argumentet lever upp till normer och sista syftet handlar om att försöka 

avgöra argumentationens beviskraft. Det första syftet sker genom att rekonstruera 

argumentationen och har ett deskriptivt syfte, därmed ska uppsatsen rekonstruera presidentens 

och oppositionens argument. Det andra steget handlar delvis om preskriptivt och föreskrivande, 

alltså i vilken mån argumentationsanalysen lever upp till vissa normer. Normer som huruvida 

argumentationen innehar saklighet och rationalitet. Tredje syftet är att undersöka och avgöra 

argumentens beviskraft. För att komma fram till huruvida argumentet innehar beviskraft 

genomförs först den deskriptiva analysen för att sedan värdera argumentationens beviskraft. 

Alltså, är presidenten och oppositionens argument hållbart, relevant och därmed beviskraftig? 

Till detta kommer en tolkning av det underförstådda inom argumenten.10 

                                                 
8 Bergström, Boréus. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s.146  
9 Bergström, Boréus. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s.146 
10 Bergström, Boréus. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 93 
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För att ett argument ska ses som bra och ha hög beviskraft krävs det att argumentet är både 

hållbart och relevant. Huruvida det finns skäl att acceptera eller förkasta påståendet beror på 

om det har starkt eller svag beviskraft.11 Hållbarheten hos ett argument är måttet på den grad 

av tilltro som existerar kring påståendet. Desto större tilltro som existerar desto högre hållbarhet 

har påståendet och utan tilltro är inte argumentet hållbart. För att argumentet ska ses som 

hållbart är det viktigt att undersöka vilka skäl det finns att lita på påståendet eller misstro det.12 

Ett argument kan vara hållbart men inte relevant, vilket också minskar påståendets beviskraft. 

Argumentets relevans bygger på huruvida påståendet är relevant till argumentationen och 

relevansen kan således bedömas innan argumentets hållbarhet har fastslagits. Ett argument 

innehar alltid en viss relevans ifall påståendet är en för eller emot argumentet. Påståendet kan 

inneha en hög relevans till argumentet samtidigt som den inneha en låg relevans i förhållandet 

till något annat, såsom verkligheten. Om argumentet saknar relevans så saknar det även 

beviskraft.13Sammanvägning av argumentets hållbarhet och relevans görs för att ta reda på 

argumentens beviskraft, något som görs på varje argument som framförs.14 

1.5.3 Hypotesprövning 

Uppsatsen hypotes bygger på att OTT-skatten inte är förenligt med yttrandefriheten. Hypotesen 

bygger på att en eventuell begränsning på sociala medier skulle vara problematiskt ur ett 

mänskligt rättighetsperspektiv. Därav behövs det en förståelse från ett rättighetsperspektiv för 

att sedan kunna fastställa huruvida en inskränkning förekommer i och med OTT-skattens 

existens. För att hypotesen ska kunna prövas krävs det att finns argument som är hållbara och 

relevanta. Uppsatsen kommer att pröva hypotesen mot argument. En hypotes bygger på att det 

finns argument för hypotesen som håller, vilket uppsatsen ska testa. Argumenten som ska 

analyseras är Ugandas presidents argument för införandet av OTT-skatten och Amnesty samt 

HRW argument emot införandet av skatten. 

 

En hypotes är ett påstående med karaktär av en gissning, för vilket sanningshalten är osäker, 

men som ämnas åt att undersökas. En hypotes kan framläggas för att förklara en observation 

eller för att förutsäga något som ännu inte är observerat vilket uppsatsens hypotes gör. 

Hypotesprövning går ut på att härleda konsekvenserna ur hypotesen för att sedan pröva 

konsekvenserna mot data, empiri eller erfarenhet. Argumenten och observationerna som 

hypotesen ska prövas mot i uppsatsen är rapporter som består av andras observationer och 

                                                 
11 Björnsson, Kihlbom och Ullholm. Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande, s. 22 
12 Ibid, s. 24 
13 Ibid, s. 35 
14 Ibid, s. 44 
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rapporteringar, detta eftersom uppsatsens författare inte har haft möjlighet att göra 

observationerna själv. Relevansen för observationssatserna och rapporterna kan variera, men 

uppsatsen har valt de observationerna som är mest pålitliga.15 För att den empiriska data ska 

vara relevant för hypotesprövningen krävs och bör det råda fullständig enighet bland forskare. 

Då uppsatsens argument inte kommer att bestå utav forskare utan av NGOs kommer uppsatsen 

ändå att försöka nå intersubjektiv enighet kring argumentationen genom att hitta argument där 

det råder fullständig enighet. Detta för att stärka argumentationen men också för att undvika att 

eventuella felaktigheter. För att testa hypotesen krävs även att det existerar relevans och 

samband mellan hypotesen och materialet som ska pröva hypotesen. Beträffande att den 

relevanta data och hypotesen inte är förenlig måste någon av delarna förkastas.16 

 

1.5.4 Metoddiskussion 

Uppsatsen kommer att ha en västerländsk och liberal tolkning eftersom författaren är skolad 

inom den kontexten. Att uppsatsen har en västerländsk tolkning kan vara problematiskt ur den 

synpunkten att uppsatsen studerar ett icke-västerländskt problem som befinner sig inom den 

afrikanska kontexten. Det kan också vara problematiskt då den västerländska och liberala synen 

på mänskliga rättigheter eller demokrati inte nödvändigtvis är den sanna eller den enda 

tolkningen som existerar. Utan det existerar även andra tolkningar även då den västerländska 

har fått mycket utrymme inom folkrätten och på den internationella mänskliga rättighetsarenan. 

Val av teorierna kring yttrandefrihetens rättfärdigande är gjorda utifrån att teorierna är 

välutvecklade och välkända, trots att dessa teorier tillhör den liberala traditionen så ses de ändå 

som aktuella för kontexten. Uppsatsen försöker så gott det går att tona ner den västerländska 

och liberala tolkningen genom att delvis vara medveten kring dess existens men också genom 

att välja så neutrala källor i den mån det går. Författaren kommer att i bästa mån försöka ha ett 

så neutralt förhållningsätt som möjligt. 

Inom alla olika metoder finns det för- och nackdelar och så även inom argumentationsanalys. 

Inom argumentationsanalysen finns det främst två olika tolkningsproblem som är förknippade 

med metoden, där den första erkänner att det existerar en generell spänning mellan olika 

tolkning strategier. Den andra tolkningsproblemet återfinns i att argumentationsanalys fordrar 

en tydlig, deskriptiv tolkning som inkluderar det underförstådda inom argumentet, något som 

                                                 
15 Gilje och Grimen. Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s. 29 
16 Ibid, s. 30 
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ibland kan vara svårt. Det kan även existera svårigheter att uppnå intersubjektivitet.17 Trots 

dessa nackdelar har metod likväl valts då det är den metod som bäst kan besvara syftet. 

Uppsatsen hade även kunnat genomföras genom en rättdogmatisk metod och granska OTT-

skatten, för på ett mer juridiskt sätt försöka finna svaret huruvida det existerar en konflikt 

mellan OTT-skatten och mänskliga rättigheter. En rättsdogmatisk metod skulle emellertid 

frånta den politiska aspekten som finns till det här ämnet. Vidare skulle en sådan granskning 

kräva ett utrymme och tidsåtgång som inte är rimligt med tanke på att det rör en avhandling på 

de begräsningarna som existerat. 

 

1.6 Material  
Materialet som uppsatsen använder är vetenskapliga- och nyhetsartiklar samt material från 

internationell reglering med utgångspunkt Banjul Charter. Officiella uttalanden och dokument 

har i första hand behandlats och varit prioriterade, men i de fall där officiella uttalanden inte 

har existerat eller varit tillräckliga har tidningsartiklar och reportage använts. Val av material 

har skett selektivt, där artiklar har hämtats utifrån vilka som framstår som viktiga, relevanta och 

aktuella för uppsatsens. För att öka relevansen har uppsatsen material hämtats från olika 

databaser såsom, Googel Schoolar och Uppsalas Universitetsbiblioteks databas. Ett flertals 

olika sorters källor har valts för att öka uppsatsen trovärdigheten och för att verifiera alternativa 

källor exempelvis nyhetsartiklar. För att öka trovärdigheten kring nyhetsartiklarna så har 

uppsatsen valt att ta med ett flertal olika källor och nyhetsartiklar från både Ugandas inhemska 

nyheter till internationella artiklar som belyser ämnet. Detta då nyheters trovärdighet kan 

ifrågasättas, såsom vem har skrivit artikeln, bakomliggande faktor och dess eventuell 

transparens samt neutralitet. 

Uppsatsen är en argumentationsanalys och därav kommer argument och åsikter från olika 

personer att användas. Uppsatsen har främst försökt att använda sig av primära källor i den mån 

det varit möjligt för att sedan komplettera med sekundära källor. Val av texter och skriftligt 

material har gjorts utifrån metoden men också då det inte har funnits möjligheter att utföra 

intervjuer, vilket dock hade varit överflödigt för att uppnå syftet. För att kompensera för 

eventuellt avsaknad av intervjuer kommer uttalandet och utlåtande att förekomma i uppsatsen, 

vilket är bland annat hämtade från artiklar. Önskvärt hade även varit att få tag på gedigen 

statistik för att få en tydligare bild av OTT-skattens effekt, men någon sådan statistik har inte 

påträffats, med anledning att skatten är relativt nytt. Möjligheten att inhämta eget material och 

                                                 
17 Bergström, Boréus. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 132 
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statistik i Uganda har tidsmässigt inte varit möjligt. I och med detta kan inte uppsatsen bygga 

sin grund på statistik, utan de undersökningarna som används i uppsatsen ska istället fungera 

som vägvisande hur resultatet av OTT-skatten torde förefalla. För att öka legitimiteten och 

studiernas relevans kommer flera olika källor att användas som tyder på samma resultat. 

Studierna som tyder på motsatt effekt har inte anträffats, därav dess frånvaro i uppsatsen. 

Bearbetning av texter och argument är nödvändigt för att kunna svara på uppsatsen syfte och 

frågeställning, därav genomför en litteraturstudie. En stor del av källorna som uppsatsen 

använder sig av har originalspråket engelska, detta eftersom det till viss del har saknat 

svenskspråkiga källor kring Ugandas OTT-skatt. För att minera eventuella tolkningsproblem 

har uppsatsen valt att bevara citat på engelska och originalspråk för att författaren inte ska lägga 

en allt för stor egen tolkning. 

1.7 Avgränsningar 
Uganda är ett land med ett flertal brister när det kommer till både demokrati och yttrandefrihet. 

Uppsatsen ämnar enbart åt att analysera OTT-skatten och huruvida skatten är förenlig med 

yttrandefriheten trots att andra rättigheter skulle var aktuella såsom förenings- och mötesfrihet. 

Detta val motiveras som sådan att yttrandefriheten är en rättighet som är universellt erkänt, ger 

människor makt och möjlighet att förverkliga andra rättigheter som förenings- och mötesfrihet 

samt är förutsättning för ett demokratiskt styrelseskick ska fungera. Yttrandefrihet är även en 

rättighet som återfinns både inom Förenta Nationernas (FN) allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna, Banjul Charter och inom Constitution of the Republic of Uganda, 

1995. Därav har även Uganda erkänt rättigheten och bör därmed skydda samt främja rättigheten 

i den utsträckningen som det går. 

Införandet av OTT-skatten är det senaste stora verket av staten som kan ses som ett försök att 

kontrollera sociala medier, därav kommer OTT-skatten vara det primära som ska analyseras i 

uppsatsen eftersom det är ett nytt fenomen med obefintlig vetenskaplig forskning kring ämnet.  

FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna har bland annat blivit kritiserade för att vara 

alltför västerländskt influerad, att deklarationen inte tar hänsyn till andra kulturer, religioner 

eller traditioner än de västerländska.18 Uppsatsen kommer därav att försöka minimera dessa 

risker med att istället lägga det störta fokusen på Banjul Charter som Uganda har signerat och 

ratificerat. Uppsatsen kommer trots detta att belysa FN:s deklaration för de mänskliga 

                                                 
18 Heywood. Global politics, s. 323 
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rättigheterna då den är universellt erkänd och vinner därmed legitimitet men även då Banjul 

Charter har hämtat inspiration från FN:s deklarationen.  

 

1.8 Disposition  
Uppsatsen disposition är framlagt i syfte att underlätta för läsaren och att ge en tydlig överblick 

av uppsatsens innehåll. Strukturen i uppsatsen är framlagt för att på ett så pedagogiskt sätt som 

möjligt förklara för läsaren, därav är uppsatsen indelad i sex kapitel med innehavande 

underrubriker och sedan sist källhänvisning. 

Första kapitlet innehåller uppsatsen inledning med bakgrund till uppsatsens ämne, syfte, 

frågeställning följt av metod, material och avgränsningar. Kapitlet ämnar ge en överskådlig bild 

av vad uppsatsen ska bearbeta, analysera och hur arbetet ska genomföras. 

Uppsatsen andra kapitel kommer att behandla mänskliga rättigheter och kommer att vara 

uppsatsen ramverk. Detta kapitel ämnar åt att definiera och att ge en tolkning av mänskliga 

rättigheter och yttrandefriheten, vilket uppsatsen sedan kommer att utgå ifrån. Därav kommer 

kapitlet inleda med att förklara mänskliga rättigheter och yttrandefriheten ur ett filosofiskt 

perspektiv för att sedan gå in på ett juridiskt perspektiv. Den filosofiska delen kommer bland 

annat bestå av tre teorier hur yttrandefriheten kan rättfärdigas genom sanningsargumentet, 

demokratiargumentet och autonomiargumentet. Därefter kommer uppsatsen att ge tolkning 

utav yttrandefriheten utifrån African Union (AU) och deras människorättsdokument, Banjul 

Charter. Detta för att ge läsaren en kontextuell bild hur rättigheten kan tolkas i Uganda och på 

den afrikanska kontinenten. Kapitlet kommer även att benämna hur en eventuell begränsning 

får ske och förtydliganden från African Commission on Human and Peoples’ Rights(ACHPR). 

 

Tredje kapitlet behandlar sociala medier och dess betydelse för dagens samhälle. Sociala medier 

är något som används dagligen av många, men vad är sociala medier och vilken inverkan har 

medieplattformana på individer och samhällen? De politiska och människorättsliga aspekterna 

kring dessa frågor ämnar kapitlet åt att förklara för att sedan övergå till dess relevans inom 

kontexten Uganda.  

 

Kapitel fyra är ett deskriptivt kapitel och kommer förklara Ugandas OTT-skatt, en skatt som 

uppsatsen försöker problematisera och återge vad den har resulterat till. Kapitlet kommer även 

bearbeta hur skatten kan kringgås och ta upp relevanta studier för att ge en tydlig inblick i 

ämnet. Kapitlet ämnar åt att ge en överskådlig bild angående skatten och dess kontext. 



 15 

 

Femte kapitlet ämnar åt att redogöra den existerande argumenten kring skatten, både för skatten 

och emot skatten. Ugandas president Museveni kommer att stå för argumentationen för skattens 

införande då han är upphovsmakare till idén. Argumentationen emot skatten kommer från 

Amnesty International och HRW. Kapitlet kommer ligga som grund för huruvida uppsatsen 

hypotes kan bekräftas eller falsifieras.  

 

Avslutande kapitel ämnar vara det sammanfattande kapitlet. Sjätte kapitlet kommer att 

innehålla uppsatsens analys vilket kommer att besvara uppsatsens syfte, frågeställning och 

hypotes. För att sedan avsluta med att redovisa uppsatsen resultat och slutligen medföra lite 

egna reflektioner. 

2. Mänskliga rättigheter 
Detta kapitlet kommer att fungera som uppsatsen teoretiska ramverk och grund för uppsatsen. 

Kapitlet kommer att framlägga hur yttrandefriheten kan tolkas, motiveras och rättfärdigas via 

tre olika teorier. För att öka uppsatsen relevans kommer den afrikanska kontexten försökas 

återspeglas så mycket som möjligt i undersökningen, bland annat för att minska risken för en 

allt för västerländskvriden studie. Således kommer en inblick ges i African Union arbete och 

Banjul Charter för att få en regional kontext samt dess syfte inom regionen. Detta följt av att 

tolka och analysera yttrandefriheten inom den afrikanska kontextens syn på rättigheten och 

förtydliga av olika klausuler. 

 

2.1 ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.” - FNs Allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948, artikel 1.19 

I kölvattnet av andra världskriget lanserades mänskliga rättigheter, och aldrig igen skulle 

grymheterna som existerade under andra världskriget få ske. 70 år efter införandet av mänskliga 

rättigheter kränks och begränsas fortfarande rättigheter där bland annat oliktänkande fängslas 

och avrättas. Med detta i åtanke, vad är grundtanken med mänskliga rättigheterna och vad ska 

rättigheterna resultera till?  

  

Mänskliga rättigheter handlar om människosyn och värderingar, om mänsklig värdighet och 

hur dess värdighet ska beskyddas. Idén om de mänskliga rättigheterna bygger på att alla 

                                                 

19 FN. Förenta Nationernas Stadga 
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människor är födda fria och innehar samma värde, därmed har också alla människor samma 

rättigheter och skyldigheter. Mänskliga rättigheter är rättigheter som alla har rätt till genom att 

tillhöra människosläktet, i och med det kan inte rättigheterna heller fråntas. Rättigheterna är 

universella i den bemärkelsen att de gäller alla människor världen över oavsett sammanhang, 

kultur eller från vilket land eller region personen i frågan tillhör. De mänskliga rättigheterna 

ska garanteras av stater, därmed handlar det till viss del om relationen mellan individen och 

staten. Staten ska se till att allas rättigheter respekteras och om så inte är fallet, är det staten 

som ska skydda individen.20 Emellertid är det oftast staterna som kränker eller begränsar 

rättigheter, därav krävs det övervakningsorgan för att se till att staterna efterlever och skyddar 

rättigheterna. FN deklarationen från 1948 är allmänt känt och ligger som grund för 

internationell människorättslagstiftning och har inspirerat andra juridiska fördrag om mänskliga 

rättigheter. Åtagandet kring detta traktat har resulterat i lagar, traktat, konventioner, 

sedvanerätt, regionala avtal, nationell rätt och allmänna principer som ska främja och garantera 

de mänskliga rättigheterna.21 Syftet med mänskliga rättigheter är att skydda människors liv och 

värdighet, men även att skydda frihet, rättvisa och fred i världen. Rättigheterna täcker många 

delar av en människas liv, och som bland annat inkluderar rätt till utbildning, att delta i landets 

styre, frihet från tortyr, slaveri och rätten till yttrandefrihet. 

 

2.1.1 Yttrandefriheten som positiv eller negativ rättighet 

Rätten till yttrandefrihet är en av de rättigheter som garanteras genom diverse traktat och 

omfattar ett flertal olika sätt att uttrycka sig, såsom verbalt, skriftligt, konstnärliga eller fysiska 

uttryck. En rättighet vilket ses som en hörnsten för demokratiska samhällen, men också en 

rättighet som många stater väljer att kompromissa eller inskränka. De olika mänskliga 

rättigheterna är odelbara och sammankopplade med varandra. Yttrandefriheten är exempelvis 

sammankopplad med rättigheter såsom mötes-, förening-, tryckfrihet och rätten till privatliv.22 

Givet att mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och ömsesidigt beroende av varandra 

så kommer det alltid att finnas tillfällen då dessa står i konflikt med varandra. Där det existerar 

en konflikt krävs det en försiktig balansgång mellan rättigheterna. Inom dessa konflikter har 

övervakningsorganen, staten och domstolarna en nyckelroll att fastställa hur balansgången ska 

se hur och när en inskränkning utav en rättighet har skett.23 

 

                                                 
20 Heywood. Global politics, s. 311  
21 UN. The foundation of international human rights law, hämtat 2019-05-06 
22 Smith. Textbook on International Human Rights, s. 306 
23 Ibid, s. 316 
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De medborgerliga och politiska rättigheterna är oftast förknippade som negativa rättigheter 

såsom frihet från tortyr, slaveri, diskriminering och är alltså förskonings-rättigheter. Rättigheter 

som enbart kan åtnjutas om en begränsning läggs på andra, exempelvis att inte diskriminera 

andra individer. Därav definieras negativa rättigheter som en rättighet till sin privata sfär vilket 

individen ska ha rätt att åtnjuta utan påverkan från andra individer eller statlig inblandning. 

Negativa rättigheter är därmed sammankopplade medborgliga friheter, såsom press- och 

yttrandefrihet, samvetsfrihet, fri rörlighet och föreningsfrihet.24 Yttrandefriheten betraktas 

oftast som en frihet från statlig inblandning. En anledning till detta är att det anses vara lättare 

att tolka samt verkställa rättsligt om yttrandefriheten är negativ än en positiv rättighet.25 

Ekonomiska sociala och kulturella rättigheter såsom rätten till arbete, sjukvård och utbildning 

betraktas ofta som positiva rättigheter och kräver statlig inbladning för att kunna uppnås, 

exempelvis genom välfärdsbestämmelser.26 Positiva rättigheter innebär oftast att staten ska 

tillhandahålla något såsom tjänster, service eller material av något slag.27 Positiva rättigheter 

ses oftast som rättighet och frihet till något, så följer därav att negativa rättigheter innebär frihet 

ifrån något.28 För att upprätthålla de negativa rättigheterna så krävs det även till viss del en 

positiv ansträngning från statens sida att försvara de negativa rättigheterna, genom att utbilda 

och övervaka exempelvis våldsmonopolet.29 Uppsatsen kommer att benämna yttrandefriheten 

som en negativ rättighet, och som ska vara fri från statlig inblandning. 

 

2.1.2 En filosofisk syn på yttrandefriheten 

Innan yttrandefriheten blev lagstadgad så innehade filosoferna definitionen utav 

yttrandefriheten. Idéen kring rätten till yttrandefrihet har sedan länge existerat, där ett flertal 

personer har försökt definierat, stärka eller begränsa friheten. Upplysningsfilosofen Voltaires 

uttryckte sig “Sir, I do not share your view but I would risk my life for your right to express 

them”30, och ger därmed yttrandefrihet en sådan tyngd och betydelse att den är värd att kämpa 

för. Den senare filosofen John Stuart Mill hjälpte till att skapa dagens förståelse och idé kring 

rätten att söka, ta emot och sprida sina tankar och idéer. Mill benämnde även hur rättigheten 

eventuellt skulle kunna begränsas, och menar på att en stat enbart får begränsa rättigheter om 

den utgör ett direkt hot mot samhället. Denna tanke används än idag för att definiera och 

                                                 
24 Heywood. Global politics, s. 313 
25 Barendt. Freedom of Speech, s. 14 
26 Heywood. Global politics, s. 313 
27 Donnelly. Universal Human Rights in Theory and Practice, s. 43  
28 Heywood. Global politics, s. 313 
29 Donnelly. Universal Human Rights in Theory and Practice, s. 43  
30 O'Flaherty. Freedom of Expression: Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights and 

the Human Rights Committee's General Comment no 34, s. 628 
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begränsa rättigheten. Nobels fredspristagaren från år 2011, Liu Xiaobo definierar 

yttrandefriheten som så:”freedom of expression is the basis of human rights, the source of 

humanity and the mother of truth. To block freedom of speech is to trample on human rights, 

to strangle humanity and to suppress truth.” Xiaobo bekräftar yttrandefrihetens och dess 

innevarande betydelse för människor och för andra rättigheter.31 Vikten och betydelsen för 

yttrandefrihet inom internationellrätt återfinns inte enbart inom filosofi och ideologier utan 

möjliggör även för andra rättigheter. Politiska deltagarrättigheter skulle vara meningslösa om 

möjligheten till att utbyta åsikter och idéer inte skulle vara möjligt. På samma sätt skulle de 

kulturella rättigheterna ha det svårt att förverkliga sina rättigheter om friheten att yttra sig inte 

skulle existera. Yttrandefriheten har en betydande roll när det kommer till att förverkliga andra 

rättigheter, även när det kommer till ekonomiska och sociala rättigheter som hälsa och skydd. 

Rättigheter som inte är möjliga utan att kunna ge och ta emot information mellan olika parter 

såsom rättighetsinnehavaren och informatörer. Den nutida professorn Amartya Sen går så långt 

och hävdar att länder som säkerställer yttrandefriheten inte kommer att uppleva hungersnöd. 

Yttrandefrihet och pressfriheten öppnar upp möjligheten till att ge en röst till dem som har blivit 

försummade och missgynnande, i och med detta ökar möjligheten att hjälpa och att säkerställa 

den mänskliga säkerheten genom yttrande. Sen menar att hungersnöd inte existerar i fungerande 

demokratier som säkerställer yttrande- och pressfrihet.32  

 

2.2 Tre teorier för yttrandefriheten 
Yttrandefriheten kan tolkas och rättfärdigas på ett flertal olika sätt, genom olika teorier. 

Uppsatsen har valt ut tre teorier som oftast används för att rättfärdiga yttrandefrihet, vilket är 

vikten av att upptäcka sanningen, yttrandefrihet som självförverkligande och yttrandefriheten 

som något nödvändigt för medborgarnas deltagande i en demokrati. Här följer tre teorier med 

förklaringar kring yttrandefriheten. 

 

2.2.1 Sanningsargumentet 

Ett av de mest kända argumenten och teorierna för yttrandefriheten är John Stuart Mills 

sanningsargument. John Milton var dock först med att inneha åsikten att stater inte bör lägga 

restriktioner på böcker eller tidningar, vilket Mill senare byggde vidare på. Milton ansåg också 

att mångfald av åsikter skulle genererar till att samhället utvecklas, något som även Mill höll 

med om och vidare utvecklade att staten inte ska påverka offentliga debatter. Stater ska inte 

                                                 
31 Ibid, s. 628  
32 O'Flaherty. Freedom of Expression: Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights and 

the Human Rights Committee's General Comment no 34, s. 631  
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influera offentliga debatterna eftersom samhället och individer drar fördel av att allas åsikter 

tillåts, oavsett dess sanningshalt. Att begränsa yttranden som må vara falska kan resultera till 

att värdefulla åsikter går förlorade, och som därmed inte kan användas av samhället även då 

åsikterna skulle kunna vara sanna eller delvis sanna. Mill hävdar att det inte går att säkerställa 

huruvida en åsikt eller idé är sann eller falsk. Åsikter och idéer som sågs som sanna vid en viss 

tidpunkt har sedan kunnat falseras och ifrågasättas vid ett senare skede. Därav är det viktigt att 

allas åsikter är tillåtna, även om åsikten skulle vara falsk. Genom öppna debatter och 

diskussioner av både sanna och falska åsikter, kan argument skärpas. Diskussionen skapar 

möjlighet att övertygas eller övertyga, men främst chansen att lyssna på motståndarens 

argument. Detta skapar förutsättningar för processen att nå sanningen, något som ska ske genom 

rationella debatter med rationella individer.33 Sanningsargumentet betonar vikten av att kunna 

verifiera eller falsifiera idéer och möjligheten att kunna söka efter sanningen men också att 

kunna ifrågasätta.34 Eventuella begränsningar menar Mill enbart får ske om åsikterna skadar 

andra människor, deras välfärds eller samhället. Åsikter som väcker anstöt, undertrycker fakta 

eller förvränger sina egna eller motståndarens åsikter är inte skäl för att begränsa yttranden eller 

ger skäl för staten att ingripa. Mill rättfärdigar yttrandefriheten då den skapar förutsättningar 

för samhällets utveckling. Mill är hemmahörande inom utilitarismen och anser att 

yttrandefriheten leder till största möjliga nytta och ska därmed skyddas.35  

 

2.2.2 Demokratiargumentet 

Den andra teorin som förespråkar yttrandefriheten är demokratiargumentet. Demokrati och 

mänskliga rättigheter har en nära relation till varandra, både som en empirisk korrelation men 

också som komplement till varandra. Att demokrati är det styrelseskick som bäst värnar om 

mänskliga rättigheter, samtidigt som mänskliga rättigheter är nödvändigt inom en demokratisk 

stat. Grundidén med en demokrati är styret utgår ifrån folket, de grundläggande principerna är 

att alla medborgare har rätt att yttra sig i offentliga angelägenheter. Någon som kan ske genom 

sammanslutningar eller genom deltagande i regeringen, en möjlighet som alla medborgarna ska 

ha. Utan mänskliga rättigheter och yttrande-, förenings- och församlingsfrihet har inte 

medborgarna något effektivt verktyg att bilda opinion, oavsett om det handlar om 

civilsamhällets organisationer eller regeringens politik och styrning.36 Demokratiargumentet 

handlar om att yttrandefriheten är nödvändigt för att medborgare ska kunna delta i en demokrati. 

                                                 
33 Petäjä. Yttrandefrihetens grundvalar och gränser samt dess betydelse för demokratin, s. 348 
34 Barendt. Freedom of Speech, s. 9 
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36 Beetham. Democracy and human rights, s. 91 
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Att alla har samma rätt och möjlighet att hysa och utrycka åsikter, att debattera och att samtala 

är något som är nödvändigt för en demokratisk stat. Inom en demokrati utgår makten från folket 

och därmed måste folket få lov att kunna delta.37 Alexander Meiklejohn som har utvecklat 

demokratiargumentet utgår från att de styrande ska betraktas som folkets tjänare. För att folket 

ska ha möjlighet till självstyre är det avsevärt viktigt att folket även har tillgång till relevant 

information. Detta för att sedan kunna ta ställning till huruvida beslut som de styrande har tagit 

är acceptabla eller inte, och eftersom landets styre ska ses som folkets tjänare ska även staten 

respektera folkets vilja. Folket bör alltså ha en innehavande rätt att kritisera de styrande, något 

som inte är möjligt om yttrandefriheten inte existerar. Demokratiargumentet omfattar enbart 

yttrandefrihet inom den politiska och demokratiska sfären, åsikter utöver dessa skyddas inte av 

demokratiargumentet.38 Offentliga och politiska åsikter är skyddsvärdiga med anledning att 

offentliga åsikter handlar om den allmänna välfärden i ett samhälle. Meiklejohn menar på att 

yttrandefriheten ska skydda offentliga åsikter och att alla offentliga åsikter bör omfattas av 

skyddet, med fokus på mottagarna. Därmed läggs det en tyngre vikt på mottagarna istället för 

talaren, detta då det är medborgarna som ska ta ställning till yttrandet. Den allmänna välfärden 

är det som rättfärdigar yttrandefriheten och som yttrandefriheten ska utveckla samt garantera, 

men en öppen och fri offentlig debatt är också avgörande för att medborgarna och deras 

möjlighet till självstyre. Meiklejohn menar att det är viktigare att information finns tillgänglig 

för medborgarna än att fokusera på sanningen. Demokratiargumentet begränsar dock yttranden 

som förespråkar våld och olagliga handlingar eller uttalanden om våldsamma handlingar som 

skulle riskera att underminera det politiska styret.39 Demokratiargumentet utgår ifrån att alla 

ska ha samma rättigheter att delta i samhället genom utövandet av yttrandefrihet vilket ligger 

som grund för en demokratisk regering. Det är viktigt att allas åsikter har möjlighet att föras 

fram, detta då minoriteten kan inneha bättre idéer än den valda majoriteten.40 

 

2.2.3 Autonomiargumentet 

Tredje argumentet är autonomiargumentet av Thomas Scanlon och kretsar kring att individer 

är rationella och besitter förmågan att självständigt ta ställning till huruvida åsikterna är hållbara 

eller inte, men också när det kommer till vad talaren kan säga. Individer som är rationella är 

även autonoma menar Scanlon.41 Detta argumentet kring yttrandefrihet handlar om en 

                                                 
37 Barendt. Freedom of Speech, s. 19 
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39 Ibid, s. 350 
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integrerad aspekt av varje individs rätt till självutvecklande och förverkligande. Att begränsa 

yttrandefriheten och kontrollera vad som får sägas, skriva, läsas eller vad som får höras skulle 

i så fall hämma individens personlighet och dess utveckling.42 Yttrandefriheten är en 

fundamental rättighet enligt Scanlon och därmed har inte staten rätt att begränsa åsikter. 

Situationer vilket skulle rättfärdiga att staterna begränsar yttrandefriheten är exempelvis i 

krigstider, när statens säkerhet är hotad eller om omständigheterna inte ger tillräckligt med tid 

för rationellt tänkande åt yttrandet som gavs. Omständigheter som betecknas om irrationella. 

Detta argument bygger på individens okränkbarhet och att individen själv kan fatta beslut eller 

hur hen ska tänka, tala eller att handla. Individen innehar en förmåga som åhörare att själv 

bestämma huruvida åsikten är sann eller inte, och som talare, vad som bör sägas.43  

 

En person är enbart autonom om personen är fri att själv överväga huruvida argumentet är sanna 

eller inte, därav ska inte staten påverka eller har rätt att hindra tal som skulle kunna bilda 

skadliga övertygelser. Jämförelse med Mills argument tror inte Scanlon att sanning kommer att 

uppstå ur en öppen diskussion, utan koncentrerar sig mer på den enskildas rätt att tala, höra och 

överväga åsikter, trots att det kan vara skadliga åsikter för samhället. Autonomiargumentet är 

individuellt rättighetsbaserat istället för Mills konsekvensanalysinriktning. Individuella 

rättigheter är viktiga och bör skyddas från majoritetens påtryckningar med främst från statens 

påverkan. Teorin har blivit kritiserad på grund av att begreppet personlig autonomi är svag, och 

att många människor inte i verkligheten kan utöva sin autonomi.44 

 

2.2.4 Sammanfattning 

Dessa argument för yttrandefrihet menar på att rättighetens grundläggande uppgift är att skydda 

möjlighet till kommunikation. För att en rationell diskurs ska existerar är det nödvändigt att 

kommunikation förekommer som ett utbyte av information. Informationsutbyte inom ett 

samhälle och individer är betydelsefullt ur den demokratiska aspekten. För att en demokrati ska 

fungera så krävs det att kommunikationen kan flöda fritt inom ett samhälle. Att begränsa 

yttrandefriheten kan även resultera i att kommunikationsflödet reduceras samt att demokratins 

vitalitet minskar.45 Rationalitet är en viktig del för individers autonomi, vilket är förutsättningen 

för sanningssökandet som är oumbärligt för att medborgarna ska kunna vara självstyrande och 

demokratiska.46 Dessa tre teorier ger både mottagaren skydd och den som uttrycker, annars 
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brukar yttrandefriheten enbart tolkas som ett skydd för dem som yttrar sig.47 Utifrån detta kan 

man tolka yttrandefriheten på flera olika sätt, att det är en individuell rättighet men som också 

påverkar hela samhället. Poängen med yttrandefriheten är trots allt att alla ska ha rätt att 

obehindrat få yttra sig, således det inte inskränker den lagstiftade begränsningen om så finns. 

Yttrandefriheten har en betydande roll på flera olika plan, såsom hjälper minoriteter och 

grupper att höras, vilket är förutsättningen för demokratiska regeringsalternativ och för att 

förverkligade av andra rättigheter.48 

 

2.3 African Charter on Human and Peoples' Rights – Banjul Charter 

Den här delen av uppsatsen ämnar åt att förklara och ge en djupare förståelse för Banjul Charter, 

”Claw-Back”-klausuler som mynnar ut till juridiska tolkningen av yttrandefrihet. Att ha 

förståelse för African Union (AU) och Banjul Charter är väsentligt för att bättre kunna förstå 

kontexten av sammanhanget, hur en motivering av en inskränkning skulle kunna presenteras. 

Avsnittet inleds med en kort historia kring Organisation of African Unity (OAU) och AUs 

historia för att sedan förklara Banjul Charter, ”Claw-Back”-klausulen, den afrikanska 

kommissionen. Den så kallade ”Claw-Back”-klausulen är av intresse för uppsatsen då den 

öppnar upp för möjligheten för stater att begränsa vissa rättigheter, där ibland yttrandefriheten.  

 

2.3.1 OAU och AUs historia 

OAU skapades i maj år 1963 i Addis Ababa och bildades i kölvattnet av en snabb och utbredd 

dekolonialisering, och inrättades för att underlätta de interna afrikanska förbindelserna för både 

de etablerade staterna och för de nystartade staterna. Inom OAU var värderingarna såsom frihet, 

jämlikhet, rättvisa och värdighet viktiga.49 OAU manifesterade för ett Afrika med länder som 

är enade, fria och som kontrollerade sina egna öden, mot förtryck, kolonialism och slaveri. En 

union med huvudmål att skapa enighet och solidaritet mellan länder, att se till att kolonialismen 

upphör samt att vara en röst på den afrikanska kontinenten inom mänskliga rättigheter 

kontexten.50 OAUs mål var att ena Afrika i kampen för att förverkliga de mänskliga 

rättigheterna. Banjul Charter, vilket är afrikanska kontinentens motsvarighet till Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR)  är en kombination utav internationella rättighetsnormer och traditionella afrikanska 

värderingar och kultur. Ett år efter att stadgan trädde i kraft infördes även den afrikanska 
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ACHPR år 1987, med uppgift att bevaka och att fungera som ett kontrollorgan till de mänskliga 

rättigheterna. Efter att stadgan trädde i kraft den 21 oktober 1986 har 53 länder ratificerat 

stadgan. Efter en del kritik mot OAU togs ett beslut år 1999 att OAU skulle upphöra att existera 

och istället lanserades år 2002 AU som efterträdde OAU. AU skulle bland annat arbeta vidare 

på projekt som OAU hade startat, och ärvde arbetet med Banjul Charter samt ACHPR från 

OAU. AU fortsatte där OAU hade avslutat och år 2006 lanserades den afrikanska domstolen 

för mänskliga och folkliga rättigheter.51 

 

2.3.2 Banjul Charter - mänskliga och folkliga rättigheter 

African Charter on Human and Peoples' Rights, afrikanska stadgan om mänskliga och folkliga 

rättigheter går även under namnet Banjul Charter, vilket uppsatsen kommer fortsätta att 

benämna den som. Banjul Charter innehåller 68 artiklar52 och är uppdelat i tre delar, rättigheter 

och skyldigheter, skyddsmekanismer och kommissionens mandat, tredje delen inkluderar 

tillämpnings principer.53 Ingressen till Banjul Charter lyfter fram att rättigheterna är universella, 

odelbara, att de har en beroende och sammankopplade karaktär. Banjul Charter framhäver även 

hur stadgan ska garanterar de civila och politiska rättigheterna, såsom rätten till liv, integritet 

och rätten till en rättvis rättegång, att fritt kunna delta inom styrandet av ens stat, frihet från 

omänsklig eller förnedrande behandling, slaveri, samvetsfrihet och religionsfrihet, 

yttrandefrihet, förenings- och församlingsfrihet.54 Banjul Charter är byggd på en kombination 

utav internationella normer och traditionell afrikansk filosofi, med mål att reflektera den 

afrikanska synen på rättigheter och att i största möjliga mån fungera i den kontext den gäller 

för.55 Banjul Charter betonar att ”tillfredsställelsen av ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter är en garanti för njutningen av civila och de politiska rättigheterna.”56 OAU hade ett 

integrerat tillvägagångssätt för mänskliga rättigheter inom den afrikanska kontexten, där 

politiska rättigheter inte kan skiljas från ekonomiska, sociala eller från de kulturella 

rättigheterna.57 Något som gör Banjul Charter unikt är att med de individuella rättigheterna 

tillkommer även skyldigheter, däribland inkluderas skyldighet att ta hänsyn till andras 

rättigheter, kollektivet säkerhet, moral och det gemensamma intresset. Artikel 27 i stadgan, 

förklarar att varje individ har en skyldighet till sin familj, samhälle, stat och det internationella 
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samfundet. Att icke-diskriminera och tolerans jämtemot andra inkluderas även inom dessa 

skyldigheter. Skyldigheter såsom dessa existerar inte inom några andra regionala organ utan är 

originellt för Banjul Charter. Unikt för Banjul Charter är även att den inkluderar rättigheter för 

”folket” och består inte enbart av individuella rättigheter.58 

 

2.3.3 Yttrandefrihet enligt Banjul Charter 
 ”1. Every individual shall have the right to receive information. 

   2. Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the 

law.” 

Artikel 9 - Banjul Charter.59  

Yttrandefriheten är en av de rättigheten som är i högsta grad universellt erkända, trots detta är 

det även den rättighet som innehar minst respekt. En rättighet som värdesätts högt men som 

ständigt inskränks.60 Rätten att få tillgång till information, och att få uttrycka sina åsikter är en 

viktig del inom en demokratisk stat, men också för att det skapa en fri och öppen omgivning, 

vilket även bridrar till personer självförvaltande och utveckling. ACHPR fastställer att 

yttrandefriheten är en grundläggande enskild mänsklig rättighet, en hörnsten inom demokratier, 

men även ett sätt att säkerställa respekten för de andra mänskliga rättigheterna och friheterna.61 

ACHPR tolkar artikel 9 Banjul Charter som så att den ska garantera alla individers rätt att ta 

emot information, uttrycka och sprida sina åsikter inom lagens gränser. Denna rättighet som 

även ses som grundpelare för samhällets utveckling och som ska skyddas av Banjul Charter har 

blivit urvattnat av ”Claw-Back”-klausuler som återfinns inom artikeln.62 

Enligt artikel 9.2 Banjul Charter är det således staters nationella lagar som ska garantera 

yttrandefriheten men som även innehar makten att begränsa rättigheten. Att en eventuell 

begräsning ska vara lagstadgat, återfinns även inom EKMR och är i sig inte något ovanligt. 

Dock skiljer sig de regionala rättighetsorganen åt när det kommer till definitionerna hur, var 

och när en begränsning är godtagbart. Klausulen enligt lag som återfinns i artikeln 9.2 i Banjul 

Charter men tillåter inte nationell lagstiftning att upphäva yttrandefriheten. Om något sådant 

vore möjligt, skulle skyddet av rätten att uttrycka sin åsikter vara väldigt ineffektivt. ACHPR 

menar att alla lagar som begränsar yttrandefrihet måste överensstämma med internationella 
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normer för mänskliga rättigheter och för yttrandefrihet.63 Följaktligen, om någon skulle 

uttrycka eller sprida åsikter som strider mot lagen, så bör det finnas en rättvis process för 

inblandade. Artikel 9 inom Banjul Charter, saknar specificitet på vad som ska inkluderas inom 

yttrandefriheten. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 19 specificerar 

exempelvis att yttrandefriheten inkluderar ”alla uttrycksmedel”, något som Banjul Charter inte 

gör.64 Artiklarna 60 och 61 inom Banjul Charter öppnar emellertid upp för ACHPR att överväga 

andra relevanta tolkningar eller delar från andra rättighetsinstrument inom sina utläggningar 

och kan därmed hämta FNs tolkning att yttrandefriheten ska gälla för alla uttrycksmedel.65 

Artikel 9 korrelerar även med artikel 27 som handlar om individers skyldigheter. Banjul 

Charter, artikel 27 lyder som så:  

“1. Every individual shall have duties towards his family and society, the State and other legally 

recognized communities and the international community. 

2. The rights and freedoms of each individual shall be exercised with due regard to the rights of 

others, collective security, morality and common interest.”66 

Genom rättigheten att få yttra sig tillkommer även skyldigheter, i och med det tillåts även vissa 

begränsningar. Yttrandefrihetens begräsningar återfinns således inom artikel 9.2 och artikel 

27.2. Emellertid utesluter dessa artiklarna viktiga krav på hur begräsningen får ske och vilka 

motiveringar en begränsning bör ha. Krav som existerar inom andra regionala och 

internationella rättighetstraktat. ACHPR har även i ett flertal rättsfall antagit ett synsätt hur 

artikeln 9 ska tolkas och appliceras. I Constitutional Rights Project and others v. Nigeria, kom 

kommissionen fram till att det är en väl etablerad princip att en eventuell begränsning av 

yttrandefriheten måste överens stämma med de internationella mänskliga rättighets-normer och 

standarderna som är relaterade till yttrandefriheten. Detta är viktigt att det efterlevs för att inte 

yttrandefrihetens relevans riskeras att undermineras.67  

Inom fallet Law Offices of Ghazi Suleiman v. Sudan, framkom det att enligt artikel 9 har Mr. 

Ghazi en individuell rätt att fritt få yttra sig, men även att åhörarna har rättigheter att mottaga 

informationen. Detta fall behandlar såväl personens rätt att uttrycka sig men även åhörarnas rätt 

till informationen som talet skulle bidra till. Talet som Ghazi skulle ha framfört ansåg Sudans 

regering skulle hota den nationella säkerheten och den allmänna ordningen, trots att talet skulle 
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handla om främjande och skydd av mänskliga rättigheter. ACHPR ansåg emellertid att talets 

ämne var av särskilt värde för samhället och förtjänar därav ett särskilt skydd. Därmed drog 

ACHPR slutsatsen att Sudans regering agerande stred mot yttrandefriheten enligt artikel 9 inom 

Banjul Charter och fördömde deras handling. Härmed förtydligar ACHPR att artikel 9 ämnar 

åt att både skydda talaren och åhöraren.68 

2.3.3.1 ”Claw-Back clauses” 

Banjul Charter har blivit hårt kritiserad då den innehåller så kallade ”Claw-Back”-klausul, 

vilket är undantagsklausuler som används flitigt av staterna som har signerat stadgan. 

Uppsatsen kommer hädanefter att fortsätta använda ”Claw-Back”-klausuler och inte 

undantagsklausul då det är en benämning som är erkänt accepterat inom kontexten Banjul 

Charter. ”Claw-Back”-klausulen är en fras som oftast används för att hänvisa till bestämmelser 

inom Banjul Charter som syftar till att minimera eller begränsa rättigheter som annars ska 

garanteras enligt stadgan. ”Claw-Back”-klausuler påverkar förverkligandet av vissa av 

rättigheterna och försvagar skyddet samt främjandet av rättigheterna.69 undantagsklausuler 

existerar även inom andra regionala rättighetssystem, där exempel derogation är en slags 

begränsade klausul. Emellertid bör inte derogations-klausulerna jämföras med ”Claw-Back”- 

klausulerna, detta då derogations-klausulerna uttryckligen föreskriver omständigheter när 

rättigheterna kan begränsas, exempelvis vid nödsituationer eller på grund av särskilda 

omständigheter. Istället tillåter ”Claw-Back”-klausulerna åsidosättande av rättigheter under 

normala omständigheter så länge som det sker inom lagen, förutsatt att lagen följs.70 ”Claw-

Back”-klausuler återfinns bland annat i artikel 9 “…within the law.” och artikel 10 “... provided 

he abides by the law...”.71 

 

Ett flertal stater inom den afrikanska kontinenten har fortfarande lagar som inte är kompatibla 

med rättigheterna. Klausulen ger indirekt de nationella lagarna en högre status än de 

internationella och tillåter därmed begränsningar av rättigheter om så är föreskrivet i lag. 

Klausulen tillåter stater att begränsa eller bryta mot rättigheter i den utsträckningen som den 

nationella lagen tillåter. Således försvårar klausulen för rättigheter som annars ska garanteras i 
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stadgan, vilket undergräver hela idéen med internationell lag, praxis och dess övervakning.72 

”Claw-Back”-klausulerna går även längre än derogation-klausulerna då de tillåter stater att 

begränsa fördragsskyldigheterna eller rättigheter som ska garanteras i stadgan och av staten. 

Inom ”Claw-Back”-kontexten får staterna större flexibilitet att identifiera deras skyldigheter 

som medlemsstat och vilka skyldigheter det innefattar.73 

 

2.3.3.2 Förtydligande till yttrandefrihet och Claw-Back enligt ACHPR 

Via resolutioner har ACHPR förtydligat yttrandefriheten och ”Claw-Back”- klausulen, detta då 

det existerar otydligheter kring dess innebörd och syfte. Yttrandefriheten och ”Claw-Back”-

klausulen har fått ett stort tolkningsutrymme där de olika länderna inom Afrikas kontinent har 

olika tolkningar. Främst råder det olika tolkningar huruvida yttrandefriheten bör existerar på 

internet.  

 

Första juni år 2011 förklarade ett antal organ och internationella organisationer74 hur tillgången 

till yttrandefriheten och internet ska förverkligas.75Tillsammans kom de fram till att 

yttrandefriheten även gäller internet, som för alla kommunikationsmedel. En begränsning av 

yttrandefriheten på internet är endast acceptabel om begränsningen överensstämmer med de 

etablerade internationella standarderna, samt att de ska vara skrivna i lag och vara nödvändiga 

för ett demokratiskt samhälle, eller för att skydda intresse som är erkänt av internationell rätt. 

Proportionaliteten utav begräsningen på internet ska vara i den mån att begränsningen levererar 

ett positivt yttrandefrihetsresultat, att fördelarna vägs mot nackdelarna. Inskränkningen av 

yttrandefriheten måste vägas mot fördelar när det gäller att skydda andra intressen.76 Vidare 

förklarar ACHPR i resolution 362 att rättigheten till information och yttrande på internet även 

fastställs i artikel 9 inom Banjul Charter, rätten till informations- och yttrandefriheten, som 

andra internationella mänskorättsorgan även erkänner. Kommissionen styrker även att alla 

individer ska ha samma möjlighet att utöva rättigheten till information- och yttrandefriheten 

utan att bli diskriminerade och förtydligar att alla eventuella restriktioner på rättigheten ska 
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74 FN, OSCE, OAS, ACHPR. 
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även vara stadgar i lag, med ett legitimt syfte och även vara nödvändigt för ett demokratiskt 

samhälle.77 

 

I resolutionen 362 påminner även ACHPR om United Nations Human Rights Council 

Resolution HRC/RES/20/8 från 2012 vars erkänner internets globala och öppna natur som en 

drivande faktor för att påskynda utveckling inom ett samhälle. FN-resolutionen erkänner även 

att individer ska ha samma rättigheter online som existerar offline och speciellt när det kommer 

till yttrandefrihet. FN resolutionen framhåller även att stater ska främja, underlätta och 

tillhandahålla tillgång till internet, vilket syftar till mediers, informations och 

kommunikationens utveckling, vilket ACHPR även framhåller som något viktigt.78 ACHPR 

erkänner vikten av internet när det gäller att främja mänskliga rättigheters i Afrika. Integriteten 

online är viktigt för att individer ska kunna uppnå rätten till yttrandefrihet och att inneha åsikter 

utan att påverkas av utomstående, vilket också leder fram till möjligheten och rätten till fredliga 

möten och folksamlingar. Resolutionen 362 och ACHPR fördömer även användningen av ”hate 

speech” på internet, där varje form av tal som förnedrar, främjar hat eller uppmuntra till våld 

mot en grupp fördöms.79 ACHPR är såväl även oroad av den ökande påverkan och 

begränsningen på internet och sociala medier som utförs av staterna själva. Kommissionen 

uppmuntrar därmed att staterna ska respektera och samtidigt vidta lagstiftningsåtgärder för att 

garantera rätten till information och yttrandefrihet via internettillgång. Kommissionen 

uppmuntrar även afrikanska medborgare att ansvarsfullt utöva sin rätt till informations och 

yttrandefrihet på internet. Detta framkom under mötet i Banjul, Republic of the Gambia 4 

november 2016.80 

 

Som tidigare nämnt, tillåter artikeln 60 inom Banjul Charter ACHPR att hämta från 

framträdande internationell rätt, såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

ACHPR kan även åberopa andra afrikanska lagar, praxis och traditioner i den utsträckning de 

överensstämmer med de internationella normerna för mänskliga rättigheter enligt artikeln 61 

inom Banjul Charter. Genom att hämta tolkningar via artikeln 60 och 61 kan ”Claw-Back”-
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klausulen begränsas, att eventuella begränsningar på rättigheter måste följa de internationella 

normerna för mänskliga rättigheter.81  

 

I Media Rights Agenda, Constitutional Rights Project, Media Rights Agenda and Constitutional 

Rights Project / Nigeria förtydligar även ACHPR hur ”Claw-Back”-klausuler ska tolkas. Punkt 

66 inom rapporten konstaterar att enligt artikeln 9.2 framgår det att spridning av åsikter kan 

begränsas i lag, vilket ACHPR förtydligar och menar på att nationell lag inte kan åsidosätta 

yttrandefriheten och spridning av åsikter. Detta då skyddet av yttrandefrihet i så fall skulle vara 

extremt ineffektivt. Att tillåta nationell att vara prejudicerande över internationell lag skulle 

omintetgöra syftet med internationell lagstiftning. Därav menar ACHPR att de internationella 

mänskliga rättighetsstandarderna måste stå över nationella lagar. Det framgår även i punkt 67 

att i jämförelse med andra internationella rättighetsinstrument, så har inte Banjul Charter några 

derogations-klausuler. Därför kan begränsningar av rättigheter samt friheter som värnas i 

stadgan inte begränsas, vare sig om det motiveras av en nödsituation eller av särskilda 

omständigheter. Den enda legitima anledningen till att begränsa rättigheter eller friheter inom 

Banjul Charter återfinns inom artikel 27.2 vilket säger att rättigheten ska utövas med 

vederbörlig hänsyn till andras rättigheter, kollektiv säkerhet, moral och gemensamt intresse.82 

Även då "Claw-Back”-klausulerna existerar har ACHPR tolkat klausulen så att den ska 

överstämma med internationella rättighetsstandarser. I domen The Law Office of Ghazi 

Suleiman v. Sudan uppgav ACHPR att syftet med yttrandefrihet bland annat är att främja 

skyddet utav andra rättigheter. Detta är ett av det viktigaste skyddet för mänskliga rättigheter 

och borde därmed ges ett väsentligt skydd som inte tillåter staten att upphäva dessa rättigheter 

av oseriösa skäl, på ett sådant sätt som således är oproportionerligt i förhållandet till utövandet 

av dessa grundläggande rättigheterna. Även inom In Media Rights Agenda and Constitutional 

Rights Project v. Nigeria, uppgav ACHPR att begräsningar av de rättigheter och friheter som 

föreskrifts i Banjul Charter inte kan motiveras av nödsituationer eller särskilda 

omständigheter.83 

Från Summary of Facts 212/98: Amnesty international/Zambia förtydligar ACHPR “Claw-

Back” i punkterna 49 och 50. Inom detta rättsfall förlitade Zimbias regering på ”Claw-Back”-

klausulen inom artikel 12.2, “this right may only be subject to restrictions, provided for by law 
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for the protection of national security, law or order, public health or morality”. Kommissionen 

förtydligar istället att “Claw-Back”-klausulerna inte får tolkas på ett sätt som skulle strida mot 

stadgans principer. ”Claw-Back”-klausulerna bör inte heller användas som ett verktyg att ge 

överträdelsen av stadgan en större trovärdighet.84 

3. Sociala medier 
Dagligen används sociala medier av människor över hela världen för att kommunicera, hämta 

information eller enbart användas som tidsfördriv. Men vad är sociala medier och vad har den 

för betydelse ur ett människorättsperspektiv? Avsnittet nedanför kommer att försöka svara på 

sociala medier innebörd och ifall denna kommunikationsform har ett ansenligt värde för en 

individ, samhälle eller stat. Avsnittet kommer även att återge händelser som har präglats av 

sociala medier för att sist förklara sociala medier inom kontexten Uganda. 

 

3.1 Definition utav sociala medier 
Den svenska nationalencyklopedin definierar sociala medier som ett samlingsnamn på olika 

kommunikationskanaler. Dessa kommunikationskanaler tillåter sina användare att 

kommunicera med andra genom text, bilder, ljud eller videoklipp. Sociala medier inkluderar 

bloggar, olika internetforums, chattprogram, bilddagböcker och webbplatser för videoklipp. 

Platser där många kan kommunicera tillsammans, och där de som använder sociala medierna 

producerar innehållet. Sociala medier kan användas som en plats för nyhetsförmedling men 

också marknadsföring, mobilisering, underhållning, kulturutbyte, men inte minst en plats där 

social interaktion och umgänge kan existera. Sociala medier kan ses som ett verktyg som 

demokratiserar tillgången till kommunikation.85 Sociala medier innehar oftast egenskaper 

såsom att de är fria och tillgängliga för alla socioekonomiska klasser. Att skapa en inloggning 

eller ett konto på sociala medier är kostnadsfritt således även att inhämta och sprida 

information. Sociala mediers uppkomst startade som ett experiment, att skicka meddelande 

mellan datorer, vilket långt senare skulle eskalera och bli globalt. Grundtanken med sociala 

medier är att kommunicera via datorer och internet, men som idag kan användas till mycket 

mer än enbart kommunicera, såsom att starta trender, kampanjer och underlätta för 

revolutioner.86 
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3.2 Arabiska våren 

Arabiska våren kännetecknas bland annat av proteströrelsernas användning av sociala medier, 

något som hade en väsentlig påverkan på demokratirörelsen, där sociala medier var det främsta 

verktyget för att få information och att informera kring händelseutvecklingen. Arabiska våren 

var en revolution som startades år 2011 i Tunisien men som spred sig till Egypten, Jemen, 

Libyen, Bahrain och senare till Syrien.87 Demonstranterna använde sig av sociala medier så 

som Facebook och Twitter för att kommunicera, sprida information och samordna protesterna, 

och bidrog till rörelsens genomslag. Sociala medier orsakade inte revolutionen eller startade 

demonstrationerna, utan den bakomliggande orsaken var ett stort missnöje, korruption, regering 

som var förtyckande och växande klyftor mellan rika och fattiga. Stora delar av befolkningen 

var under 30 år, utbildade men arbetslösa och utan några framtidshopp. Personer under 30 år 

utgjorde 70 procent av Facebook användarna inom regionen kring Egypten, därav blev sociala 

medier ett viktigt verktyg för revolutionen.88 Vid ett flertal tillfällen valde regeringen i Egypten 

att blockera internet, något som istället provocerade demonstranterna, vilket skapade fler 

hashtags som publicerades och spreds. Hashtagen fungerade som ett verktyg för att sprida 

information och annonsera kring dagar då demonstrationer skulle förekomma. Hashtagen 

#jan25 uppmanade folk att delta i demonstrationen den 25 januari år 2011 i Egypten, men 

användes även till att signalera till medier och omvärlden om vad som föregick. Hashtagen 

resulterade till att tusentals människor dök upp till protesten och allt fler hashtags började 

florera på sociala medier.89 Regimens försök att hejda revolutionen genom att blockera internet, 

resulterade istället till att protesterna istället tilltog i styrka eftersom regimens handling såg som 

provocerande. Sociala medier hade en stor betydelse för arabiska våren, där bloggar, Twitter 

och Facebook såg som ett verktyg för att snabbt och enkelt kunna nå ut till ett stort antal 

personer, för att sprida de senaste nyheterna och information kring demonstrationerna. Genom 

sociala medier kunde även internationella medier hålla sig uppdaterade om vad som hände 

vilket resulterade till ett ökat internationellt intresse.90 Sociala medier var inte anledningen till 

revolutionens uppkomst och existens men bidrog till en förändring när det kommer till 

medborgarnas och civilas samhällsaktörskap och förmåga att påverka inhemsk politik online.91  
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3.3 #Metoo 

Sociala medier och hashtagsen kraft påvisades återigen år 2017 när #Metoo tog världen med 

storm. En revolution som startades på sociala medier och som resulterade till att bli 

gränsöverskridande. Från en hashtag, till att bli en rörelse, till en revolution. Metoo-rörelsen 

syfte var att belysa sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor, med en kampanj att 

synliggöra det som tidigare har tystats ner. Hashtagen startade inom den amerikanska 

filmindustrin men spred sig globalt inom ett flertal olika yrken, idrotter, organisationer och 

inom andra områden. Utan sociala medier kraft och spännvidd hade revolutionen inte kunnat 

växa sig så stor och omfattande som den resulterade till att bli.92 #Metoo-revolutionen 

resulterade till att övergrepp belystes och att offren fick sina röster hörda och att gärningsmän 

dömdes. De första 24 timmarna efter starten av #Metoo 24 oktober år 2017 användes hashtagen 

12 miljoner gånger. Twitter och onlineplattformar såg som ett säkrare och enklare att uttrycka 

sina åsikter än att göra det offline, såsom på gatan, skolan, jobbet eller i sitt hem. Många ansåg 

att det var lättare att utöva feminism online än offline. Emellertid påvisade #Metoo att en enkel 

hashtag kunde resultera till att nå beslutfattarnas bord.93 

 

3.4 Sociala medier och Uganda  
Sociala medier har även haft en framstående påverkan i Uganda och har blivit ett allt populärare 

politiskt och kommunikativt verktyg att kommunicera, informera och demonstrera. Enligt 

Internet World Stats använde 19 miljoner ugandier internet i slutet av år 2018 vilket motsvara 

41,6 procent av populationen94 och majoriteten utav personerna som använder internet gör det 

via sina mobiltelefoner. Mobiltelefonen används främst till att komma åt mejlen, WhatsApp, 

Facebook och att skicka samt ta emot SMS enligt en enkätundersökning från år 2015.95 Trots 

att enbart 40 procent av den ugandiska populationen var uppkopplade år 2018 så har regeringen 

gjort försök till att öka tillgängligheten. Regeringen har infört en landsbygdsutvecklingsfond 

för att öka möjligheten av byggandet för hundratals internetpunkter och därmed öka 

tillgängligheten till internet. Trots ansträngningar så har de varit verkningslösa då priserna 

fortfarande är allt för höga och utom räckhåll för många. De höga internetpriserna fortsätter att 

utesluta en stor del utav befolkningen och speciellt för personer på landsbygden då de allt oftare 

är socioekonomiskt svaga. Brist på kunskap kring teknologi och analfabetism försvårar också 
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för många individer när det kommer till att använda sociala medier. Trots den tröga 

utvecklingen så har användandet utav mobiltelefoner expanderat. Antalet mobiltelefoner och 

användandet av sociala medier har ökat, detta främst hos personer under 35 år. Ett utav de mest 

framträdande utmaningarna för sociala medier i Uganda är regeringen försök att begränsa 

yttrandefriheten, något som inte enbart sker online, utan även offline. Begränsningarna online 

har främst skett genom att regeringen har stängt ner sociala medier, något som har förekommit 

under valtider eller när regeringen anser att civilsamhället är allt för kritiska till landets styre. 

Blockeringarna har förekommit för att försvåra för medborgare att mobilisera sig eller för att 

utrycka kritiska åsikter och begränsningarna har oftast motiverats av regeringen som 

nödvändiga och har varit lagliga utifrån de nationella lagarna.96  

 

3.4.1 Ugandas konstitution 1995 

Sedan den nuvarande regeringen National Resistance Movement (NRM) tog makten år 1986 

har konstitutionen ändrats och get yttrandefriheten ett starkare lagstöd. Ugandas konstitution 

från år 1995 utvecklade och gav yttrandefriheten ett starkare fäste inom konstitutionen. Från 

Ugandas konstitution år 1995 artikel 29 kan utläsas som så: ”Protection of freedom of 

conscience, expression, movement, religion, assembly and association.”, en artikel som innehar 

ett flertal punkter som definierar och skyddar yttrandefriheten. Artikel 29.1(a) följer som så: 

“Every person shall have the right to: (a) Freedom of speech and expression, which shall include 

freedom of the press and other media;”, vilket ger ett skydd för yttrandefrihet och “other 

media”. Definitionen av “other media” är dock oklar med skulle således kunna tolkas som 

sociala medier. En av de tidigare artiklarna, artikel 27 slår fast rätten till privatliv- att ingen 

person ska få utsättas för störningar i sitt hem och ha rätt till säker korrespondens, 

kommunikation eller andra egendomar.97 Artikel 41 från Ugandas konstitution ger alla 

individer rätt till information, såsom information från staten eller andra organ så länge som 

informationen inte påverkar statens säkerhet, suveränitet eller någon annan individs privatliv. 

Dessa tre artiklar kan således tolkas att ge rätten till privatliv, informations- och yttrandefrihet, 

rättigheter som alla medborgare innehar. Dock måste dessa artiklar läsas i samband med artikel 

43, vilket begränsar i vilket utsträckning rätten till information och medier ska existera och 

huruvida dessa kan begränsas. 
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Artikel 43 reglerar att rättigheterna som återfinns inom den ugandiska konstitutionen inte får 

förverkligas på bekostnad av andra mänskliga rättigheterna eller friheterna hos andra individer 

eller det allmänintresset, ”In the enjoyment of the rights and freedoms prescribed in this 

Chapter, no person shall prejudice the fundamental or other human rights and freedoms of 

others or the public interest.”. Friheten som utlovas enligt artiklarna 27, 29 och 41 från Ugandas 

konstitutionen kan begränsas av artikel 43. Här går även staters och medborgarnas tolkning 

skilda vägar när det kommer till att tolka artiklarna. Civilsamhället tenderar till att oftare citera 

artiklarna 29 och 41 medan staten istället åberopar artikel 43 och ”allmänna intresset” för att 

begränsa människors frihet till information samt yttrande. Begränsningarna sker trots att artikel 

34(c) säger att varje begränsning av rättigheter och friheter ska vara acceptabla och bevisligen 

berättigade inom ett fritt och demokratiskt samhälle, eller vad som föreskrivs inom 

konstitutionen. Ifall artiklarna inte efterlevs finns det en rätt att ta det till domstol enligt artikel 

50.98 Trots att Ugandas konstitution ska skydda privatlivet, rätten till information- och 

yttrandefriheten har Ugandas regering vid ett flertal tillfällen de senaste åren försökt att påverka 

och begränsa dessa rättigheterna. Begräsningarna har bland annat inkluderat blockeringar av 

hemsidor, tidningar och TV- och radiokanaler.99  

3.4.2 ”Save Mabira” och ”Walk-to-Work” 

I Uganda framhävs två event där sociala medier hade en betydande och utvecklande roll för 

Ugandas digitala aktivism online. Händelser som har använt sociala medier som ett verktyg att 

mobilisera, organisera, kampanja och för att demonstrera mot regeringen. ”Save Mabira” 

kampanjen ägde rum från år 2007 till 2011 och försökte motverka att stora delar av skogen 

Mabira skulles ges bort, avhyvlas och ge plats åt sockerplantage.100 Vid ett tidigt stadie i 

kampanjen användes främst de traditionella medierna såsom tidningar, tv och radio då det var 

de medieplattformar som flest personer använde sig av och fick sin information genom. Dessa 

medieplattformar kunde regeringen utan några större svårigheter kontrollera och blockera de 

kanalerna som var kritiska till regeringens beslut angående skogen. Vid den här tidpunkten, 

alltså år 2007, var användandet av Facebook och Twitter ett ganska nytt fenomen och sågs inte 

som ett nyckelverktyg för kampanjen, utan var ett ställe där ungdomarna kunde diskutera sina 

livsstilar och inte landets framtid. Twitteranvändarna bestod främst av en utbildade som 

visserligen använde sig av #SaveMabira, men hashtagen fick inget större genomslag. Istället 

var bloggar allt vanligare och användes för att kritisera skogens avhyvling och informera kring 
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avhyvlingen. För att nå ut till den stora publiken och Ugandas medborgare användes istället 

traditionella SMS. Vid den här tidpunkten hade majoriteten av befolkningen tillgång till en 

mobiltelefon och använde dagligen SMS för att skicka och ta emot meddelande. Användandet 

av SMS existerade bland alla socioekonomiska klasser i Uganda, och var därmed ett utmärkt 

verktyg för att nå ut till många individer. Kampanjen massutskickade SMS där det bland annat 

kunde stå ”Save Mabira Forest. Do not buy Lugazi sugar” och med en uppmuntran till 

mottagaren att vidarebefordra SMS till sina bekanta. Massutskicken resulterade till att 

kampanjen anordnade demonstrationer på gatorna i Kampala. Demonstrationerna urartade och 

medförde till upplopp, skadade och gripna. Demonstrationerna och kampanjen resulterade till 

att regeringen valde att dra tillbaka beslutet att ge bort den skyddade skogen som annars skulle 

ha blivit sockerplantage. Kampanjen påvisade och utnyttjade de nya medieplattformarna såsom 

sociala medier även då de inte var av betydande effekt, men användandet av mobiltelefoner 

påvisade ha en stor påverkan och var ett effektivt verktyg att nå ut till många människor. På så 

sätt kunde även kampanjen kringgå de begränsningar som regeringen hade infört på de 

traditionella medierna såsom tidningar, radio och TV.101 

 

Vinsten var dock inte långlivad, utan år 2011 återupptog Ugandas president debatten om Mabira 

skogen och återigen skulle skogen skänkas, avhyvlas och ge plats åt sockerplantage med 

argument att det existerade sockerbrist i landet. Denna gång var aktivisterna och kampanjen 

bättre förberedda, samtidigt som användandet av sociala medier hade ökat bland Ugandas 

befolkning. Grupper på Facebook skapades och diskussionerna var fullt igång då allt fler 

personer hade kunskaper och tillgång till sociala medier. Olineaktionerna resulterade till ett 

större deltagande offline såsom protester. Tillsammans resulterade online- och 

offlineaktiviteterna att regeringen återigen drog tillbaka sitt beslut att om att ge bort skogen. 

Mabiras onlinekampanj lyckades att väcka ungas politiska intresse där somliga valde att även 

bli politiskt aktiva utanför sociala medier. Genom email och sociala medier kunde meddelande 

snabbt skickas mellan aktivisterna och även värva nya medlemmar. Återigen använde sig 

kampanjen av massutskick men den här gången via sociala medier, med uppmuntran” If you 

believe this, pass it on”. Från allra första början använde sig kampanjen av tidningar och radio, 

vilket utvecklades till massutskick av SMS och till sist via sociala medier.102 Från och med nu 

var användandet av sociala medier för att informera, engagera och anordna protester kvar för 

att stanna i Uganda.  

                                                 
101 Chibita. Digital Activism in Uganda, s. 83 
102 Ibid, s. 85 
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Samma år som ”Save Mabira” kampanjen återupptogs år 2011 drog även ”Walk-to-work” 

protesterna igång. ”Walk-to-work”-protesterna uppstod eftersom oppositionen återigen hade 

förlorat presidentvalet mot den dåvarande, och nuvarande, presidenten Museveni. Förlusten, 

stigande livsmedelspriserna, ökande skatter och bensinpriser resulterade till stort missnöje mot 

regeringen. Ett flertal ”Walk-to-Work”- protester arrangerades med hjälp av sociala medier, 

men mötes av polisens brutalitet. Vid den här tidpunkten hade regeringen lärt sig vad en 

mobiltelefon och sociala medier kunde resultera till. Därav försökte regeringens kontrollera 

protestanterna genom att kontrollera sociala medier. När protesterna var som mest intensiva 

valde Uganda Communication Commission (UCC) att blockera åtkomsten till Facebook och 

Twitter i 24 timmar. UCC beordrade även teleföretagen att blockera och reglera SMS som 

innehöll ord och utryck som ”instigate hatred”, ” violence” och ” unrest”, och 18 olika ord 

flaggades såsom ”Egypten”, ”bullet”, ”people-power”, ”Tunisia”, ”Mubarak”, ”dictator”, ”tear-

gas”, ”army”, ”police” och likande ord. Samma tidpunkt hade arabiska våren ett stort 

inflyttande inom de arabiska länderna och oron att revolutionen skulle spridas till Uganda var 

stor från regeringens sida.103 

 

Inför presidentvalet år 2016 beordrade UCC återigen att internetleverantörerna skulle stänga 

ner Facebook, Twitter, WhatsApp och de mobila pengaröverföringstjänsterna för att bibehålla 

den ”allmänna ordningen”. Detta var en säkerhetsåtgärd för att avvärja lögner, uppmuntran till 

våld och olagliga uttalande kring valresultatet enligt Museveni. Blockeringen och cerneringen 

fördömes, men denna gång lyckades personer kringgå blockeringen genom att använda 

krypterade virtuella privata nätverk (VPN) som för första gången fick ett stort genomomslag i 

landet när det kom till att undgå regeringens blockeringar. Men möjligheten att köpa internet 

var dock begränsad eftersom regeringen även hade blockerat mobila pengaöverföringar som 

används till att köpa internetdata.104 1,5 miljoner VPN applikationer nerladdades under tre 

dagar då telekomföretagen blockerade sociala medier.105 Sedan presidentvalet år 2016 har 

sociala medier blockerats vid ett flertal tillfällen av regeringen. Den digitala tekniken har haft 

en befriande effekt för främst ungandas unga och utbildade, men även för andra delar av 

befolkningen.106 

 

                                                 
103 Chibita. Digital Activism in Uganda, s. 87 
104 Ibid, s. 87 
105 The Observer. Social media tax telecoms to block VPNs, says UCC, hämtat 2019-05-12 
106 Chibita. Digital Activism in Uganda, s. 89 
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3.4.3 #FreeBobiWine 

Musikern och opposition politikern Robert Kyagulanyi Ssentamu som även går under namnet 

Bobi Wine arresterades efter sammandrabbningar mellan regeringspartiet och oppositionens 

anhängare den 14 augusti 2018 efter protester kring OTT-skatten. När Kyagulanyi sedan dök 

upp i militärdomstolen i ett dåligt skick på grund av våld och tortyr från polisen reagerade 

Kyagulanyis anhängare med ilska och skapade hashtagen #FreeBobiWine.107 Hashtagen fick 

en stor betydelse och dök upp på plattformar som Twitter, Facebook, Instagram, Youtube och 

spelade en central roll för att ge uppmärksamheten till Kyagulanyi, hans rättsfall, gripande av 

hans anhängare, och han fysiska tillstånd. Videor och bilder på Kyagulanyi misshandlad blev 

virala på sociala medier vilket har lett till mer support och ännu fler hashtags på sociala medier. 

Hashtagsen och aktiviteten på sociala medier resulterade till fysiska handlingar ute på gatorna. 

Sociala medier har även gett omvärlden en inblick i vad som händer i Uganda. Hashtagsen och 

informationen från sociala medierna har även sträckt sig utanför Ugandas landsgränser och den 

afrikanska kontinenten, vilket har resulterat till protester i London, och internationella artister 

som tog Kyagulanyis parti.108 Kyagulanyi arresterande blev startskottet för en onlinekampanj 

att få Kyagulanyi friad, #Arua33 och #FreeBobiWine och resulterade till en dominoeffekt, en 

spridning som Ugandas president inte hade räknat med. Att regimkritiker såsom politiker och 

journalister blir arresterade tillhör vardagen i Uganda, men denna gång mötes regeringen utav 

ett stort motstånd i och med Kyagulanyi gripande. #FreeBobiWine proteströrelsen och dess 

internationella uppmärksamhet var bidragande faktorer till Kyagulanyi frisläppande.109 

Återigen påvisades hashtagsen sin kraft och spridning.  

4. Over The Top - OTT 
Detta kapitlet ämnar åt att förklara och beskriva OTT-skatten, vilket är skatten som uppsatsen 

problematiserar. Kapitlet kommer även att förklara hur skatten kan kringgås, men också 

redovisa mindre studier på vad skatten har och torde resultera till. 

 

4.1 Definition utav OTT 

En så kallad ”Over-The-Top”(OTT) applikation tillhandahåller en produkt via interner som inte 

tillhör det traditionsbundna utbudet. OTT är för det mesta kopplat till media och 

kommunikation, och som erbjuds till en lägre kostnad än de traditionella metoderna eller till 

ingen kostnad alls. Samtal och textmeddelande som sker via internet istället för traditionella 

                                                 
107 Amnesty International. Uganda: free Bobi Wine, hämtat 2019-05-08 
108 Ephraim Effio. Bobi Wine case demonstrates the power of social media, hämtat 2019-05-08 
109 Kemigisa. Museveni is losing the battle against free speech in Uganda thanks to the Free Bobi Wine 

movement, hämtat 2019-05-08 
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SMS och samtal via telefonoperatörer är ett exempel på OTT- tjänster. Applikationer såsom 

Skype eller Messenger är en OTT-tjänst och erbjuder samtal samt textmeddelande till en lägre 

eller ingen kostnad alls.110  

 

4.2 Over-The-Top skatten i Uganda 
Telekomföretaget Airtel Uganda definierar OTT - ”Over The Top” som en service där man 

överför eller ta emot röst- eller skriftliga meddelanden via internet.111 Uganda introducerade en 

punktskatt på OTT- tjänsterna som trädde i kraft den 1 juli år 2018. Detta innebär att skatt måste 

betalas för att få tillgång till OTT-tjänsterna. Ugandas punktskatt på OTT-tjänsterna inkluderar 

60 olika hemsidor eller applikationer så som Facebook, WhatsApp, LinkedIn och Instagram.112 

Skatten gäller enbart tillträde till sociala medier via mobiltelefoner och inte via datorer. Skatten 

kan betalas dagligen, veckovis, måndagsvis, kvartalsvis eller årligen. Priserna varierar efter hur 

användaren väljer att dela upp betalningen. Den dagliga avgiften håller i 24 timmar efter att 

betalningen har genomförts kostar 200 UGX vilket motsvarar 5 öre i svenska kronor (SEK).113 

Betalningen utav skatten sker enbart via så kallade ”Mobile Money”, pengar som laddas på 

telefonnumret via små kiosker eller affärer. I och med OTT-skattens införande valde även 

regeringen att beskatta Mobile Money transaktionerna med en procent utav värdet av 

transaktionen. Därav blir den verkliga kostnaden för att betala den dagliga OTT-skatten 202 

UGX.114 Skatten betalas utefter varje enhet och är därav inte personlig.  

 

4.2.1 VPN - adresser 

Av den orsaken att många anser att skatten är dyr men också orimlig så väljer vissa individer 

istället att använda sig utav VPN-adresser för att undgå skatten. Med hjälp utav VPN kan 

personer genom kryptering bli anonym online och deras data-användning förblir privat. 

Användandet av VPN-adresser resulterar även till att personen kan undgå censurering och 

blockeringar, något som har varit användbart vid ett flertal tillfällen då staten har stängt ner 

hemsidor innan presidentval.115 Att ändra sin VPN-adress kräver kunskaper, utöver extra data, 

vilket gör att även detta alternativ kostar mer än vad ordinarie priset gjorde innan skattetillägget 

introducerades.116 Trots detta är VPN-adresserna ett billigare alternativ än att OTT-skatten om 

                                                 
110 Techopedia; Over-the-Top application (OTT), hämtat 2019-04-07 
111 Airtel; What is OTT Tax services, hämtat 2019-04-07 
112 Airtel; What are OTT services, hämtat 2019-04-07 
113 Okwii. New tax on Over-The-Top(OTT)services in Uganda will take effect on 1st July 2018, hämtat 2019-04-07  
114 Pollicy. Offline and Out of Pocket, hämtat 2019-02-19 s. 5 
115 Olupot. OTT Tax payers, Revenue figures drop tremendously, hämtat 2019-05-12 
116 Tremblay. VPNs and Data Usage, hämtat 2019-05-09 
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man bemästrar tekniken.117 UCCs verkställande chef Godfrey Mutabazi påstår dock att det är 

billigare att betala 200 UGX än att använda sig av VPN-adresser eftersom datakonsumtionen 

ökar i och med användandet av VPN, huruvida detta stämmer är dock oklart. Mutabazi är tydlig 

med att OTT-skatten ska betalas, och inte kringgås genom VPN. ”People should pay tax. It's a 

law, if the government says pay tax, you should pay," - Godfrey Mutabazi. Den ugandiska 

regeringen är medveten om VPN-adressernas egenskaper, och hotar ständigt att stänga ner 

dessa.118 

 

4.2.2 Skattefrihet via WiFi 

OTT-skatten gäller inte om tillträde till sociala medier sker via WiFi eller hotspots. Således kan 

vem som helst obehindrat använda sociala medier utan att betala skatten om det sker via WiFi 

eller hotspots. Däremot är det endast en ytterst liten procent av befolkningen som har tillgång 

till dessa funktionerna, därutav är dessa alternativ sällan aktuella för personer som inte kan eller 

vill betala skatten. Uganda har ytterst få offentliga, öppna och fungerande WiFis, med undantag 

från lyxiga restauranger och hotell.119  

 

4.2.3 Sociala medier och datorer 

Som nämnts ovan, så inkluderar inte skatten datorer, utan man kan obegränsat använda sociala 

medier via en dator. Dock är tillgången till datorer för Ugandas medborgare begränsade på 

grund av ekonomiska skäl. En dator kostar mer än vad en övervägande del av befolkningen kan 

bekosta. Personer som har tillgång till en dator har med största sannolikhet även ekonomi att 

betala OTT-skatten.  

 

4.3 Studier kring OTT-skatten 
Sedan OTT-skatten infördes har ett flertal olika rapporter, studier och statistik publicerats över 

hur skatten har påverkat användandet av sociala medier. I detta avsnitt kommer några av dessa 

rapporter och studier att belysas med ändamål att öka förståelsen av OTT-skatten och ge en 

inblick i vad skatten har resulterat till. Detta är av relevans för uppsatsen för att kunna analysera, 

stärka eller underminera argumenten kring OTT-skatten. 

 

4.3.1 Uganda Communication Commission - UCC 

Enligt kommunikationsmyndigheten, UCC officiella Twitterkonto från den 25 januari 2019 

framgår det att: 

                                                 
117 Pollicy. Offline and Out of Pocket, hämtat 2019-02-19 s. 5 
118 The Observer. Social media tax telecoms to block VPNs, says UCC, hämtat 2019-05-12 
119 Pollicy. Offline and Out of Pocket, hämtat 2019-02-19 s. 7 
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 “In the last three months of the quarter under review, both the number of OTT taxpayers and the 

figures for the OTT revenues were in a declining trend. The figures indicate subscribers those who 

have used OTT services at least once in the quarters. 50.4% of the internet subscribers were 

enjoying OTT services by the end of September 2018.” –  @UCC_Official 

 

Utifrån Twitterinlägget framgår det att betalande OTT-användare har reducerats drastiskt de 

första månaderna. Inlägget från UCC visar att andelen personer som betalar skatten har minskat 

från 8,04 miljoner betalande personer i juli år 2018 till 6,84 miljoner betalande i september 

samma år.120 

 

UCC släppte även en rapport i december år 2018 om tillgängligheten till kommunikation och 

teknologi för personer med funktionsvariation. Rapporten behandlar bland annat hur denna 

grupp har påverkats av införandet av OTT-skatten. Utav de tillfrågade svarade 66 procent att 

deras sociala medier användningen hade minskats, 26 procent av gruppen påstår att de inte 

längre använder sociala medier på grund utav OTT-skatten och åtta procent anger att deras 

användning inte har påverkats av införandet av skatten. Även om rapporten inte kan 

generaliseras på befolkningen så påvisar den att OTT-skatten har en påverkan på användandet 

utav sociala medier. Trots att rapporten inte kan appliceras på Ugandas befolkningen väljer 

uppsatsen ändå att inkludera den då det är den enda statistik som UCC har valt att publicerad 

och som behandlar OTT-skattens inverkan utöver Twitterinlägget från 25 januari år 2019. 

Rapporten förklarar resultatet med att klargöra att personer med funktionsvariation tillhör ofta 

den allra fattigaste delen av befolkningen och därav har svårare att betala skatten. Härmed 

erkänner delvis myndigheten att den allra fattigaste delen av Ugandas befolkning har svårt att 

betala OTT-skatten.121  

 

4.3.2 Alliance for Affordable Internet 

Alliance for Affordable Internet är en global organisation som arbetar för att internet ska vara 

tillgänglig för alla till ett rimligt pris. Genom samarbeten med företag, civilsamhället och 

regeringar arbetar organisationen globalt för att komma fram till politiska åtgärder som behövs 

för att minska kostnaderna för internet och att öka dess tillgänglighet.122 Alliance for Affordable 

Internet påvisar att OTT-skatten har haft stora påverkningar främst på den allra fattigaste delen 

utav Ugandas befolkning. Att köpa en GB data inklusive skatt beräknas kosta cirka 40 procent 

                                                 
120 UCC. Third quarter communication industry report 2018, hämtat 2019-03-13 
121 UCC. Access and usage of information and communications technologies (ICTS) by people with disabilities 

(PWDS) in Uganda, hämtat 2019-03-15 s. 55 
122 Alliance for affordable internet; Who we are, hämtat 2019-05-01 

https://twitter.com/UCC_Official
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av en persons månadslön om personer i frågan tillhör den allra fattigaste gruppen av Ugandas 

befolkning. För denna grupp ökade OTT-skatten kostnaden för en GB med tio procent, en 

ökning som har påverkat personernas användning av sociala medier. För den allra rikaste delen 

av Ugandas befolkning har OTT-skatten istället resulterat till en kostnadsökning på ca en 

procent av deras månadslön. Denna gruppen har således inte påverkats något avsevärt av 

införandet av OTT-skatten, utan har finansiella medel att betala skatten. Organisationen 

uppmanar den ugandiska regeringen att upphäva OTT-skatten och istället öka tillgängligheten 

till internetåtkomsten.123  

4.3.3 Research ICT Solutions Ltd 

Presidentens argument kring införandet av OTT-skatten har bland annat varit att skatten ska 

bidra till att öka statskassan och förbättra landets BNP. Detta är något som organisationen 

Research ICT Solutions Ltd (RIS) är kritiska till, och förespår istället att skatten kommer att ha 

motsatteffekt än vad som är önskat. RIS är ett konsultföretag, som är baserat i Kanada och 

Sydafrika, som tillhandahåller objektiv, transparant och bevisbaserad informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) policy- och lagstiftningsrådgivning. RIS anser att konvergensen 

av teknik och att den ökande användningen av sociala medier har förändrat IKT-landskapet, 

och förutspår att OTT-tjänsterna kommer att ersätta de vanliga röst-och SMS-tjänsterna inom 

en snar framtid.124 Den 22 augusti år 2018 publicerar RIS artikeln “ICT sector taxes in Uganda” 

som menar på att tidigare försök av liknande prisökning utav mobil- och internetanvändning 

internationellt har resulterat till ett omedelbart fall utav användningen. Följaktligen menar RIS 

att en ökad kostnad på sociala medier kommer att ha en negativ effekt på Ugandas ekonomiska 

tillväxt, något som även påverkar och försämrar jobbmöjligheterna.125 Den månatlig skatten på 

6 000 UGX motsvarar 71 procent av telekomföretaget MTNs månatliga genomsnittliga intäkter 

per användare.126 RIS menar därmed att OTT-skatten är regressiv och inte progressiv eftersom 

den fattigaste delen av befolkningen får betala lika mycket som den rikaste delen av 

befolkningen.127 Efter introduktionen av OTT-skatten har Uganda förflyttats från nionde plats 

på rankingen över överkomliga priser för en GB per månad till plats 17 på en ranking över 

staters internetpriser i Afrika.128  

                                                 
123Alliance for affordable internet. Uganda: New social media tax will push basic connectivity further out of 

reach for millions, hämtat 2019-03-14 
124 Research ICT Solutions. About RIS, hämtat 2019-05-02 
125 Stork och Esselaar. ICT sector taxes in Uganda, Research ICT Solutions, hämtat 2018-03-10, s. 1 
126 Ibid, s. 6 
127 Ibid, s. 5 
128 Ibid, s. 9 
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5. Argumentation för och emot skatten 
Detta kapitel kommer att analysera argumentationen kring OTT-skatten. Avsnittet inleds med 

presidenten Museveni argumentation för skattens införande och övergår sedan till argumenten 

som är emot OTT-skatten som består utav Amnesty och HRW argumentation. Argumenten 

kommer att användas för att bekräfta eller falsifiera uppsatsen hypotes vilket kommer att göras 

i analysen. 

5.1 Yoweri Museveni argument för OTT-skatten införande 
Skattens största förespråkare, och upphovsman, är presidenten själv Yoweri Museveni. Därmed 

är det är det även hans argument som ska presenteras och analyseras. Då det inte har påträffats 

fler förespråkare för införandet av OTT-skatten så är det enbart presidentens argument som 

kommer att analyseras. Presidenten har främst två huvudsakliga argument vilket uppsatsen 

kommer att analysera. Via presidentens förslag till införandet av skatten framlades presidentens 

första argumentet om att kontrollera skvaller på sociala medier. Andra argumentationen 

återfinns i presidentens pressmeddelande som publicerades efter införande av skatten och 

handlar om att förbättra landets ekonomi. 

 

5.1.1 Olugambo - Gossip  

Enligt Daily Monitor skickade Museveni ett brev till finansministerns Matia Kasaija den 12 

mars år 2018, angående ett förslag att införa skatt på skvaller och löd som sådan:  

“I am not going to propose a tax on internet use for educational, research or reference purposes… 

these must remain free. However, olugambo on social media (opinions, prejudices, insults, friendly 

chats) and advertisements by Google and I do not know who else must pay tax because we need 

resources to cope with the consequences of their lugambo.”129 

 För citatets förtydligande översättas lugambo som skvaller. Presidenten värnar om utbildningen 

och vill därav inte beskatta internet. Således är det istället skvallret som ska presidenten vill 

komma åt med en beskattning på sociala medier. Detta eftersom presidenten anser att staten 

behöver resurser för att handskas med konsekvenserna av skvallret. 

 

5.1.2 ”I am using social media to share with you the reasons for the social-media tax” – Ugandas 

president Yoweri Museveni 

Onsdagen den 4 juli 2018 publicerades president Yoweri Museveni pressmeddelandet där han 

framförde sina argument och förklarade anledningen till OTT-skattens införande. 

Pressmeddelandet publicerades fyra dagar efter införandet skatten, via sociala medier vilket 

inte alla vid den här tidpunkten hade tillgång till i och med skatten. Inom pressmeddelandet 

                                                 
129 Daily Monitor. Museveni slaps taxes on social media users, hämtat 2019-05-03 
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argumenterar främst presidenten för förbättring av landets BNP och förbryllas över de 

skatteintäkter som staten inte erhåller på grunda av olika anledningar. Museveni argumentera 

för att Uganda som land inte borde behöva låna pengar från utomstående, utan att Uganda 

istället borde istället se till möjligheterna som finns inom landets gränser. Pressmeddelandet 

diskutera landets ekonomi och fördömer sociala medier, samtidigt som presidenten försöker 

koppla samman dessa och för nå fram till någon slags logik.  

”As to social media tax, all the moral reasons are in favour of that tax. The social - media users 

have no right to squander the dollars I earn from my coffee , my milk etc by endlessly donating 

money to foreign telephone Companies through chatting or even lying and, then, they are allergic 

to even a modest contribution to their country whose collective wealth they are misusing.”130  

Presidenten antyder att skatt på sociala medier skulle vara lösningen på landets låga BNP, men 

exakt hur en skatt på sociala medier ska förbättra landets ekonomi förklaras inte. Presidenten 

menar också att sociala medier är en lyxvara, för dem som roar sig själv eller för dem som är 

illvilliga, och ska därmed beskattas. 

 ”Social media chatting is a luxury by those who are enjoying themselves or those who are 

malicious.” 131  

Det existerar det inte en tydlig förklaring till skatten på sociala medier, men målet är att förbättra 

landets BNP.  

 

5.2 Argument emot OTT-skatten 
De kritiska rösterna till OTT- skatten är många och även då de har försökt att nedtystats så har 

kritikerna inte upphört trots att det snart har gått ett år sedan skatten infördes. Kritiker har varit 

allt från medborgare, politisk opposition, till internationella aktörer såsom NGOs, företag och 

organisationer. Alla med en gemensam åsikt- att OTT-skatten inskränker yttrandefriheten. 

Nedan har uppsatsen valt ut två av de kritiska argumenten kring OTT-skatten som nedanför ska 

presenteras. Dessa argument har valts utifrån att de kommer från erkända NGOs, vars ökar 

deras trovärdighet och röst inom debatten kring OTT-skatten.  

 

5.2.1 “Uganda: Scrap social media tax curtailing freedom of expression” – Amnesty 

International132 

Amnesty International publicerade den 2 juli år 2018 en artikel som uppmanade Uganda att 

skrota sociala medier skatten då den inskränker på yttrandefriheten. Amnesty hävdar att skatten 

är ett tydligt försök att underminera rättigheten till yttrandefrihet och menar på att det inte ligger 

hos Ugandas regering att bestämma vilka diskussioner och åsikter som är tillåtna på sociala 

                                                 
130 Museveni, Yoweri; Why governments is taxing social media – President Musevni, hämtat 2019-02-05 
131 Ibid. 
132 Amnesty International. Uganda: Scrap social media tax curtailing freedom of expression, hämtat 2019-05-03 
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medier och dess plattformar. Istället borde Ugandas regering upprätthålla yttrandefriheten både 

online och offline. Amnesty hänvisar till att sociala medier plattformar öppnar upp för billigare 

alternativ för invånaren att kommunicera och hämta information. Skatten har istället en 

motsatteffekt och försvårar för låginkomsttagare att använda sociala medier för att 

kommunicera. Detta i sig berövar många människor sin rätt till yttrandefriheten, något som 

även har en kylande effekt på andra rättigheter.133 

 
5.2.2 “Uganda’s Troubling Social Media Tax - New Law Restricts Right to Free Speech and 

Information on Social Media” – Human Right Watch134 

Human Right Watch(HRW) anser att Ugandas nya skatt är en restriktion på yttrandefriheten 

och information på sociala medier. Att det är en restriktion på yttrandefriheten ligger till 

bakgrund för att historiskt har regeringen fängslat regimkritiker och blockerat internet, 

exempelvis vid presidentvalet 2016. Skatten är alltså inte det första försöket att begränsa 

information och yttrandefriheten. Begräsningar sker trots att Ugandas nationella lagstiftning 

ska garantera dessa rättigheter men också att Uganda har ratificerat internationella fördrag. 

Enligt HRW lever cirka 27 procent av Ugandas invånare på mindre än 1,25 USD per dag. Dessa 

personer kommer inte att kunna utöva sina rättigheter via sociala medier i och med OTT-

skatten. Detta trots att allt fler människor i Uganda väljer att använda sig av sociala medier när 

det kommer till att kritisera regering och att organisera fredliga protester, något som nu 

försvåras med skatten. Därför anser HRW att beskattning på sociala medier ska ses som ett 

hinder för grundläggande mänskliga rättigheter. Införandet av skatten är enbart ett försök från 

statens sida att på ett förklädnad sätt begränsa yttrandefriheten. Enligt HRW, och rubriken ovan, 

utgör OTT-skatten som en begränsning på information- och yttrandefriheten.135 

 

6. Analys och Resultat 
Genomförandet av analysen kommer att börja med att presentera uppsatsens tolkning av 

yttrandefriheten ur ett filosofiskt och ur ett juridiskt perspektiv från Banjul Charter, för att sedan 

försätta tolka sociala medier och OTT-skatten. Därefter, som skrivs i metoden, kommer 

argumenten att granskas genom argumentationsanalys för att sedan analysera argumenten 

genom uppsatsens tolkning av yttrandefriheten. Detta kommer sedan att ledda fram till huruvida 

uppsatsen hypotes kan bekräftas eller falsifieras och därmed även besvara uppsatsen 

frågeställning.  

                                                 
133 Ibid. 
134 Oryem. Uganda´s Troubling Social Media Tax, Human Right Watch, hämtat 2019-05-03 
135 Ibid. 
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6.1 Analys 
Yttrandefrihetens grundidé är att var och en har rätt till att kunna yttra sig fritt, mottaga och 

sprida sina åsikter och tankar utan några yttre påverkningar. Detta gäller genom alla 

uttrycksmedel, såsom via mobiltelefon, internet eller datorer, vilket framläggs av de 

internationella rättighetsorganen och Banjul Charter. Teorierna framlägger att yttrandefriheten 

är viktig för att kunna uppnå sanningen, demokratiskt styrelseskick och självförverkligande. 

Dessa elementen är grundläggande för individens, samhällets och statens välbefinnande samt 

dess utveckling. För att kunna uppnå dessa förverkligande krävs det att information är 

tillgänglig för alla invånare, både för att kunna uppnå sanningen men också för att kunna 

förverkliga de demokratiska verktygen. Dessa verktyg möjliggör för diskussioner, debatter, 

mötesfrihet och organisationsfrihet. Om sanning ska uppnås måste allas åsikter tillåtas att bli 

hörda, därav ska inte staten tillåtas hindra yttrandefriheten. Ifall staten begränsar olika yttranden 

som skulle kunna ses som falska eller felaktiga, förtrycker staten individens autonomi och 

därmed förhindrar möjligheten till att uppnå sanningen och det demokratiska styrelseskicket. 

Medborgarna besitter ensamma förmågan att kunna bestämma huruvida påståendet är sant eller 

falskt, detta eftersom medborgaren är rationella, även om yttrandet inte nödvändigt behöver 

vara rationellt. Yttrandefriheten får i enstaka fall begränsas ifall yttrandets innehåll direkt kan 

leda till våldsamma handlingar eller på grund av utomstående faktorer såsom krig. Exempelvis 

skyddas inte uppmuntring till straffbara och våldsamma handlingar skyddas av 

yttrandefriheten. 

 

Uppsatsen har tolkat yttrandefriheten genom artikel 9 Banjul Charter, att rättigheten ska 

garantera och skydda alla individers rätt att ta emot information, uttrycka sig och att få sprida 

sina åsikter inom lagens gränser. Yttrandefriheten är en grundläggande enskild mänsklig 

rättighet som säkerställer respekten för andra mänskliga rättigheterna och friheter, men också 

att rättigheten är en viktig hörnsten inom demokratier. Rättigheten skyddar både personen som 

yttrar sig och åhöraren. Enligt Banjul Charter, artikel 9.2 så får yttrandefriheten begränsas om 

så är förskrivet i lag och artikel 27.2 ger individen skyldigheter när det kommer till yttrande 

jämtemot andra individer, familj och stat. Eftersom artiklarna inte innehåller någon tydlig 

tolkning kring när begränsning är tillåten, har ACHRP förtydligat att begränsningar inte får 

strida mot internationella normer eller standarder.  

 

Grundidén till sociala medier är att plattformarna ska vara öppen, fri och tillgänglig för alla 

individer världen över. När uppsatsen benämner sociala medier som fritt menar uppsatsen inte 
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omständigheter runt om kring, såsom tillgång till mobil, data eller internet, utan fritt såsom att 

det inte kostar något att skapa ett konto och använda plattformen till att inhämta information 

eller sprida åsikter. Eventuella hinder för sociala mediers förverkligande kommer främst från 

staters blockeringar och censureringar, men också genom individens eventuella kunskapsbrister 

inom teknik, språk eller kring internetanvändning. De ekonomiska förutsättningarna såsom 

mobil och internet kan även försvåra tillgången till medieplattformarna. Sociala medier är 

öppna forum där individer fritt ska kunna berätta om sin vardag, kunna dela och sprida sina 

åsikter, inhämta information, organisera möten samt debatter utan några direkta begräsningar, 

vilket även har blivit kritiserat. Diskussioner kring vilket material som bör vara tillåtet och inte 

har ständigt figurerat där stater har olika åsikter. Sociala medier är inte enbart en plats för 

kommunikation utan kan även ses som ett verktyg att blottgöra eventuella kränkningar av 

rättigheter, vilket sociala medier även har gjort och har nämnts i uppsatsen. Internet och sociala 

medier skyddas av yttrandefriheten, vilket har förtydligats under ett möte med FNs och de 

regionala människorättsorgan, detta då internet inte existerade i och med mänskliga rättigheters 

uppkomst. Från ”Joint declaration on media independence and diversity in the digital age” 

kom människorättsorganen framtill att yttrandefriheten ska gälla för alla kommunikationsmedel 

och så även internet.  ACHPR kommer även fram i resolutionen 362 att yttrandefriheten även 

ska gälla på internet och ger därmed även sociala medierna ett skydd från inskränkningar. 

  

Både yttrandefriheten och sociala medier ämnar åt att vara fritt och tillgängligt för alla, att var 

och en ska kunna yttra sig och inhämta information. Sociala medier öppnar även upp 

möjligheten för yttrandefriheten att bli mer global, tillgänglig och öppen för alla. Sociala 

medier, som en ny dimension av yttrandefrihet vilket inkluderar att det blir enklare, snabbare, 

säkrare och fler personer kan förverkliga sin rättighet till yttring. Yttrandefriheten inkluderar 

och gäller även sociala medier, viket betyder att åsikter som existera utanför sociala medier ska 

även vara tillåtna på sociala medier. Därmed har var och en har rätten att yttra sig och inhämta 

information på sociala medier. Utifrån yttrandefriheten och sociala mediers grundtanke, kan 

man motivera och argumentera för en skatt på sociala medier?  

 

OTT-skatt måste betalas för att sociala mediers plattformar ska kunna nyttja. Huruvida skatten 

är förenlig med grundtanken av yttrandefriheten och sociala medier råder det delade meningar 

om. Argumenten för OTT-skatten kommer från presidenten själv, Yoweri Museveni. Museveni 

framlade skatteförslaget till finansministern och som införlivades efter tre månader från att 

presidentens hade framför sitt förslag. Presidentens kärnargument är att han vill få slut på 
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skvallret som han menar existerar på sociala medier, men också för att förbättra landets BNP 

genom skatteintäkterna från OTT. Därmed ska Museveni argumenten analyseras för att ta reda 

på om argumenten är hållbart, relevant och beviskraftigt. Detta för att senare undersöka ifall 

hans argumentation kan rättfärdiga införandet av skatten utifrån yttrandefrihetsteorierna och 

huruvida argumenten kan falsifiera uppsatsen hypotes.  

 

Presidentens första offentliga argument inom debatten för skattens införande handlade om att 

skatten skulle hantera konsekvenserna av skvallret. Genom att beskatta sociala medier påstår 

presidenten att landet kan få bukt på skvallret och lögnerna på dessa plattformar. Presidenten 

preciserar inte vilka konsekvenser av sociala medier det skulle handla om, eller hur en skatt 

skulle lösa det eventuella problemet. Det existerar inte heller någon bakgrundsfakta eller 

motivering till argumentet som skulle tala för dess fördel när det kommer till varför skvaller 

ses som något skadligt, varken från presidenten eller någon annan. Det är dock inte enbart 

skvaller som presidenten är kritisk till, utan han benämner även ”opinions, prejudices, insults, 

friendly chats”, alltså åsikter, fördomar, förolämpningar men även vänliga konversationer. Vid 

tidpunkten då presidenten yttrade dessa förslag fanns det inga svar på varför en begränsning utav 

dessa områden skulle vara nödvändig, vilket underminerar presidentens argument. Eftersom det 

inte finns något samband att skatt på sociala medier påverkar sanningsenligheten på sociala 

medier så är inte argumentet hållbart. Det finns inte heller förklarat hur skatteintäkterna skulle 

kunna påverka skvallret och dess konsekvenser. Argumentet innehåller en viss relevans 

eftersom den berör skattens införande vilket debatten handlar om, dock är inte argumentet 

hållbart på grund av ovan nämnda anledningar. Argumentet verkar även ha ett icke-formulerade 

motivet vilket istället skulle vara att presidenten är emot sociala medier och inte enbart skvallret, 

detta eftersom presidenten även nämner ”friendly chat”. OTT-skatten begränsar inte heller några 

specifika åsikter utan höljer istället tröskeln för yttrandefriheten, och försvårar möjligheten för 

individer att förverkliga sin rätt till yttrande inom sociala medier. OTT-skatten påverkar enbart 

tillträdandet av sociala medierna, väl på sociala medierna tillåts alla åsikterna.  

 

Presidentens vilja att begränsa skvaller, åsikter, fördomar, förolämpningar är inte förenligt med 

varken grundtanken för yttrandefriheten eller för sociala medier. Utifrån teoriernas tolkning på 

yttrandefriheten så strider OTT-skatten mot yttrandefriheten, och istället för att blockera falska 

rykten bör allas åsikter istället tillåtas för att sanningen ska övervinna de falska. Restriktioner 

på yttrandefriheten kan istället resultera till att samhället går miste om värdefulla åsikter och 

fakta. Målet med sanningsargumentet är att inkludera alla åsikter för på bästa möjliga sätt uppnå 
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sanningen, vilket inte kan uppnås ifall tröskeln till yttring höjs på ett sätt som OTT-skatten har 

gjort. Den politiska oppositionen har även varit framgångsrika inom sociala medier, av den 

anledningen vore det fel att begränsa skvaller och oppositionen som existera på sociala medier. 

Detta eftersom demokratiargumentet menar att samhället utvecklas och gynnas utav mångfald 

bland åsikterna, och därav ska inte åsikter begränsas. Inte heller utifrån autonomiargumentet 

kan en begränsning som OTT-skatten rättfärdigas utifrån att yttrandet är lögn eller ses som 

skvaller. Utifrån dessa tre teorierna kring yttrandefrihetens rättfärdigande är inte presidentens 

argument hållbart eftersom argumentet bland annat saknar stöd från teorierna. Argumentet är 

inte hållbart och innehar därmed inte någon beviskraft. Det är inte presidenten uppgift att 

värdera vad som är önskvärt eller inte inom sociala medier enligt teorierna. 

 

Efter skattens införande valde Museveni att släppa ett pressmeddelande via sociala medier 

angående skatten där han framförde anledningen till skatten införande. Denna gången 

argumenterade presidenten för att skatteintäkterna ska användas för att förbättra landets BNP, 

samtidigt som han fortfarande problematiserar skvallret som existerade på sociala medierna. 

Argumentet ändamål kan ses som relevant då det vill förbättra landets ekonomi och behandlar 

OTT-skattens införande. Huruvida argumentet är hållbart så innehar argumentet vid första 

anblick en viss trovärdighet. Studierna kring införandet av skatten har dock bevisat att skatten 

istället har en motsatteffekt än vad presidenten hade förmodat. Liknande skatteinföranden har 

i andra länder försämrat landets BNP i det långa loppet, vilket det även torde göras i Uganda. 

Uganda har inte heller erhållit de skatteintäkterna som regeringen hade räknat med att få in med 

skatten. Detta försvagar därmed presidentens argument och dess trovärdighet. Argumentet är 

inte hållbart eftersom argumentet inte har någon forskning eller studie som stöd till att landets 

BNP skulle förbättras, därav måste argumentet trovärdighets bedömas. Hur troligt är det att 

skatten skulle förbättra landets BNP, utifrån tidigare försök av grannländerna att öka BNP 

genom att beskatta medier har istället landets BNP försämrats. Därmed är inte argumentet 

rimligt eller trovärdigt, och eftersom argumentet inte har resulterar till vad det sägs resultera till 

är inte argumentet hållbart. Argumentet om att förbättra landets BNP kom också först efter 

presidentens uttalande om att han vill stoppa skvallret på sociala medierna, två argument som 

skiljer sig åt och som går i olika riktningar. Museveni försöker dock sammankoppla argumenten 

vilket resulterar till att argumenten blir mångtydiga och vaga med en svag beviskraft. Istället 

torde det existera underliggande augment såsom tidigare nämnt, att presidenten vill försvåra 

åtkomsten till sociala medier, något som blir tydligare när pressmeddelandet läses i sin helhet. 
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I och med detta klarar inte argumentationen att falsifiera uppsatsens hypotes. Argumenten kan 

istället ses som påståenden utan några större belägg.  

 

Argumentationen mot skattens införande ligger i linje med uppsatsen hypotes, att OTT-skatten 

inskränker yttrandefriheten. Huruvida argumenten är hållbara, relevanta och beviskraftiga och 

kan ligga som grund för hypotes ska fortsättningsvis undersökas. Uppsatsen bygger sin hypotes 

på att OTT-skatten inte är förenligt med mänskliga rättigheter närmare bestämt, 

yttrandefriheten. Uppsatsen har härmed valt ut två av de många kritiska argument i debatten 

kring OTT-skatten och har även valt att hålla sig till argumenten som anser att OTT-skatten är 

en inskränkning av mänskliga rättigheter och yttrandefriheten. 

 

Amnesty International påstår att Ugandas skatt på sociala medier är en inskränkning av 

yttrandefriheten och att det är ett försök från regeringens att underminera rättigheten. 

Anledningen till att skatten skulle kunna ses en inskränkning av yttrandefriheten är då den 

försvårar och stoppar personer från att använda sociala medier. Argumentet avser att få 

Ugandas regering att ta bort skatten eftersom skatten påverkar individers möjlighet till 

yttrandefrihet på sociala medier. Amnesty anser att det inte är staten som ska bestämma vilka 

åsikter och diskussioner som ska vara tillåtna, vilket stöds av de tre teorierna kring 

yttrandefrihetens rättfärdigande, och ökar argumentets hållbarhet. Argumentet får även stöd 

från studierna kring OTT-skatten som påvisar att användningen av sociala medier har minskat 

i och med skatten, vilket även skulle vara ett tecken på att OTT-skatten är ett hinder på 

yttrandefriheten. Argumentet är relevant i sammanhanget och då det finns ett samband att en 

ökad kostnad på sociala medier torde få färre användare, vilket även stöds av studierna som 

benämns i uppsatsen. Därmed har argumentet en grund att luta sig tillbaka på och som stärker 

argumentets hållbarhet och trovärdighet. Om skatten inte skulle existera hade fler personer haft 

en allt mer obegränsad tillgång till sociala medier. Något icke-formulerat eller underliggande 

argument har inte påträffats. Argumentet är, av vad som anförts ovan, hållbart och relevant 

därmed är även argumentet beviskraftig och stärker uppsatsens hypotes.  

 

HRW påstår att OTT-skatten begränsar möjligheten till information och yttrandefrihet på 

sociala medier. Argumentet är hållbart eftersom HRW underbygger sitt argument med att en 

del av Ugandas befolkning inte har någon möjlighet att betala skatten, vilket försämra deras 

möjlighet till yttrandefrihet på sociala medier. Det är hållbart och är ett trovärdigt argument 

eftersom det finns belägg för påståendet att antalet användare minskar med skatten vilket stärker 
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argumentet att det är en inskränkning av yttrandefriheten. Argumentet bygger även på tidigare 

händelser vilket ökar argumentets relevans att det återigen är talan om en inskränkning. 

Argumentet får likaså stöd från studierna kring OTT-skatten och av teorierna kring 

yttrandefrihet vilket ökar argumentet hållbarhet. Grundtanken med yttrandefriheten är att den 

ska vara tillgänglig och gälla alla individer, och precis som HRW påstår, begränsar OTT-skatten 

allas lika möjlighet att inhämta och sprida sina åsikter. Detta talar för att en inskränkning av 

yttrandefriheten existerar. Något underliggande icke-formulerad argumentet återfinns inte 

heller. Även detta argument innehar en relevans och är hållbart så följer därav att vara 

beviskraftigt och stärker hypotesen. 

 

Så långt är argumenten mot OTT-skatten hållbara, relevanta och beviskraftiga. Då argumenten 

kommer från internationellt erkända organisationer som har en god förståelse för mänskliga 

rättigheter och yttrandefrihet ökar tilltron till argumenten. En tilltro då det är två organisationer 

som har kommit fram till samma slutsats. Argumentet är hållbart eftersom det existerar en tilltro 

och argumentet är sakligt riktigt. Det är även relevant argumentation i den bemärkelsen att det 

är ett pågående fenomen, som många individer påverkas av. Dessa argument bekräftar och 

stärker uppsatsen hypotes. 

 

Varken för eller emot argumenteten benämner de andra möjligheterna att komma åt sociala 

medier så som via en dator, WiFi eller VPN. Detta kan således ses som att presidenten inte vill 

avisera om hur skatten kan undgås. Regeringen har även hotat med att stänga ner VPN-

adresserna. En anledning till varför parterna inte benämner dessa alternativen kan vara eftersom 

de egentligen inte är några seriösa alternativ för majoriteten av befolkningen. Oavsett vad 

avsikten med skatten är, blev konsekvensen att människor stängs ute från OTT-tjänster, vilket 

framgår av UCCs egen undersökning. I och med detta inskränks de mänskliga rättigheterna, 

medvetet eller oavsiktliges. 

 

6.2 Resultat 
 

Utifrån argumentationen och debatten kring OTT-skatten har uppsatsen hypotes bekräftas, 

vilket även besvarar uppsatsens frågeställning. Det existerar en konflikt mellan skatt på sociala 

medier och yttrandefriheten eftersom skatten har bidragit till att höja tröskeln för yttrandefrihet 

på sociala medier och därmed försämras många människors möjlighet till yttrandefrihet. 

Skatten kränker rätten att inte få yttrandefriheten hindrad eller begränsad. Skatten hindrar ett 

verktyg till lika möjlighet till yttrandefrihet. Det är inte enbart möjligheten att använda sociala 
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medier som påverkas av skatten, utan även möjligheten att få sprida åsikter, inhämta 

information, organisera eller protestera. Vilket även försämrar möjligheten att använda sociala 

medier vid framtida händelser som efterliknar arabiska våren, Save Mabria, Walk-to-Work 

kampanjen, eller att belysa rättigheter såsom #MeToo och #FreeBobi. 

 

Att OTT-skatten kränker rätten att inte bli hindrad får även stöd från Banjul Charter, såsom att 

alla individer ska ha samma rätt att införskaffa information och att få uttrycka sina åsikter, något 

skatten inte garanterar utan tvärtom försvårar för. OTT-skatten resulterar till att bli en 

ekonomisk begränsning för somliga, en begränsning som inte innehar något lagstöd inom det 

regionala eller internationella rättighetsdokumentet. Även om talaren har ekonomi att sprida 

sina åsikter på sociala medierna så kan det ses som en inskränkning då den stora massan inte 

har ekonomi att betala skatten och mottaga informationen. Tillgängligheten till sociala medier 

har blivit mer ojämnt fördelat sedan skatten infördes, eftersom skatten försvårar möjligheten att 

använda sociala medier för ekonomiskt svaga. Av den anledningen ska OTT-skatten ses som 

en begränsning på yttrandefriheten. 

 

Ett eventuellt argument emot att det skulle vara en inskränkning av yttrandefrihet skulle vara 

att OTT-skatten inte inkluderar alla möjligheter att tillträda sociala medier, vilket talar för att 

det inte är en inskränkning eftersom skatten kan kringgås. Det vanligaste sättet att undgå skatten 

är via VPN-adresser, ett sätt som staten inte samtycker med och som staten ständigt hotar med 

att stänga ner. Bestämt finns det ingen lag som förbjuder användandet av VPN-adresser men 

Ugandas regering godkänner inte heller dess användning. UCC menar att personer ska betala 

skatten eftersom det är lag och regeringen säger att skatten ska betalas. Sociala medier kan även 

åtnjutas utan att betala OTT-skatten om det sker via WiFi eller genom en dator, dock är dessa 

alternativ oftast inte möjliga för de personer som inte har råd att betala skatten. Detta 

förespråkar fortfarande för att skatten är en inskränkning. Ett annat argument som skulle tala 

mot att skatten är en inskränkning utav yttrandefriheten är att tillgången till sociala medier redan 

var ojämnt fördelat och otillgängligt för många individer innan skatten infördes. Då uppsatsen 

benämner yttrandefriheten som en negativ rättighet ska inte staten hindra eller påverka 

yttrandefriheten något som Uganda har gjort i och med OTT-skatten. Även då tillgången till 

sociala medier redan var ojämnt fördelat så har skatten inneburit att fördelningen har blivit allt 

mer ojämnt fördelat, med färre personer som har tillgång sociala medier. 
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Det föreligger en konflikt mellan OTT-skatten och yttrandefriheten, men kan skatten trots detta 

motiveras? Uppsatsen har redan kommit fram till att Musevenis argument varken är 

beviskraftigt eller kan motivera skattens införande. Argumentationen mot OTT-skatten menar 

på att det är en inskränkning av yttrandefriheten, en inskränkning som inte är berättigad och 

som bör avlägsnas. Sedd till de tre teorierna kring yttrandefriheten kan inte heller OTT-skattens 

begränsning motiveras. Enligt sanningsargumentet får enbart begränsningar ske ifall åsikterna 

skadar andra människor, deras välfärd eller samhället, vilket OTT-skattens begräsning inte gör. 

Demokratiargumentet förespråkar endast en begränsning ifall yttrandet förespråkar våld eller 

olagliga handlingar som uppmuntra till våld och som direkt hotar det demokratiska styret. 

Eftersom OTT-skatten inte begränsar åsikter utan istället sållar bort individer som inte har 

ekonomi att betala skatten så uppfyller därav inte demokratiargumentets krav på när en 

begränsning får förekomma. Autonomiargumentet rättfärdigar bara en begränsning utav 

yttrandefriheten under krigstider, när staters säkerhet är hotade eller vid irrationella situationer, 

annars anser argumentet att individer kan rationellt tänka själv. Eftersom Uganda inte är i krig 

eller att statens säkerhet är hotat så kan inte begräsningen rättfärdigas utifrån 

autonomiargumentet.  

Begränsningen kan inte heller motiveras med hjälp av de regionala och internationella 

rättighetsorganisationerna. Banjul Charter tillåter exempelvis bara begränsningar ifall de är 

föreskriva i lag enligt artikel 9.2 och artikel 27.2 som säger att rättigheten, i det här fallet 

yttrandefriheten, måste ta hänsyn till andras rättigheter, kollektivet säkerhet, moral och 

gemensamt intresse. En begränsning får alltså ske ifall den är skriven i lag, vilket OTT-skatten 

är och ifall begränsningen krävs för att ta hänsyn till andras rättigheter eller kollektivets 

säkerhet. Begränsningen eller OTT-skatten existerar inte för att ta hänsyn till andra rättigheter 

eller för kollektivets säkerhet, därmed lever inte OTT-skatten upp till artikel 27.2 bedömning. 

Begränsningen överensstämmer inte heller med de internationella mänskliga rättighets 

normerna och standarderna  

Slutligen är inte presidentens argument hållbara eller beviskraftiga något som argumentationen 

mot skatten är, och bekräftar hypotesen. Over-the-top skatten är en begränsning, detta utifrån 

att yttrandefriheten och sociala medier ska vara fria, tillgängliga och inkludera alla. Med hänsyn 

till att yttrandefrihet är en negativ rättighet så ska inte staten hindra eller påverka 

yttrandefriheten. Skatten resulterar även till att bidra till en alltmer ojämn fördelning av 

yttrandefriheten, vilket uppsatsen har kommit fram till inte kan motiveras. Denna studien har 
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kommit fram till att OTT-skatten kränker rätten att inte få yttrandefriheten hindrad, och att 

hindret inte kan motiveras eller är lagenligt. 

 

6.3 Slutsats och diskussion 
Fler kan i och med internet och sociala medier sprida sina idéer, kunskaper eller inhämta 

information, något som historiskt bara en liten eliten förmådde genom att skicka in insändare i 

tidningar och skriva, publicera böcker samt att köpa publikationer. Emellertid skulle man kunna 

se beskattningen av sociala medier som att yttrandefriheten återigen enbart är till för en elit som 

har råd att betala skatten och därmed har råd att sprida och inhämta information samt åsikter. 

Detta resulterar till att kunskap- och informationsklyftorna blir större, men även att allas röster 

inte får samma möjlighet att höras eller att yttras.  

 

Beskattning i sig behöver nödvändigtvis inte innebära en begränsning av rättigheter, men när 

skatten blir så procentuellt hög i jämförelse med inkomsten, på ett sätt som den påverkar 

användandet av exempelvis sociala medier borde skatten ses som en inskränkning av 

rättigheten. Detta eftersom tillgängligheten till sociala medier blir ojämnt fördelat, där enbart 

den rika delen av befolkningen har råd att betala och kan hysa åsikter obehindrat. Även om 

personen som yttrar sig har ekonomi att betala skatten, så är yttrandet meningslöst ifall 

mottagarna inte har råd att betala skatten för att få tillgång till informationen som yttras. Rätten 

till yttrandefrihet ska gälla alla och inte enbart personerna som har råd att betala.  

 

Beträffande att OTT-skatten istället infördes i en stat med en befolkning som har ekonomiska 

möjligheter att betala skatten torde resultatet huruvida det är en inskränkning av rättighet bli 

annorlunda. Det som gör OTT-skatten till att bli en inskränkning av yttrandefriheten är 

presidentens argument att han vill begränsa skvaller, därmed välkomnar han inte allas åsikter. 

Det finns likaså tydliga tecken på att skatten är ett ekonomiskt hinder för många och försvårar 

tillgången till sociala medier, vilket också tyder på att det är en inskränkning av 

yttrandefriheten. Att kontrollera sociala medier kan även vara det första steget till ett allt mer 

restriktiv yttrandefrihet, något som även skulle kunna vara en början på en neråtgående spiral. 

 

Via sociala medier kan individer bli inspirerade och samla information kring rättigheter som 

inte är förverkligade. Sociala medier är inte en mänsklig rättighet, men det kan användas som 

ett verktyg att förverkliga andra rättigheter. Utifrån händelserna som uppsatsen benämner kan 

man se sociala medier som ett enklare, snabbare och säkrare alternativ att utrycka sig och att 
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vara politiskt aktiv. Att begränsa ett sådant verktyg är inte förenligt med mänskliga rättigheter 

eftersom det skulle försvåra möjligheten att uppnå rättigheterna. Yttrandefriheten är av stor 

betydelse när andra rättigheter kränks, detta eftersom yttrandefriheten kan belysa problemet 

men också stå upp mot förtryckarna vilket skedde under arabiska våren och #Metoo. Sociala 

medier har underlättat yttrandefrihetens process genom att snabbt och enkelt kunna sprida 

budskap. Internetåtkomst har sammanflätats med den grundläggande kapaciteten för hur 

mänskliga rättigheter manifesterar sig i modern tid. Om tillgängligheten till internet är en 

mänsklig rättighet, då måste således diskussionen ändra från hur internet påverkar och stödjer 

mänskliga rättigheter till hur den allmänna politiken måste förbättra tillgängligheten till internet 

och deras skyldigheter samt vad detta skulle innebära för regeringar. Precis som resolutionen 

362 framhåller bör stater istället främja, underlätta och tillhandahålla tillgången till internet. 

ACHPR uppmanar även stater att respektera de mänskliga rättigheterna och att inte inskränka 

på yttrandefriheten på internet, något som annars oroar kommissionen eftersom de ser en 

ökande trend att inskränka rättigheter på internet. Här existerar det en framtida studie kring hur 

politiken i så fall måste förbättra tillgängligheten till internet och hur yttrandefriheten skulle 

förverkligas ifall det var en positiv rättighet. 

Tillgången till sociala medier är redan svår för somliga med tanke på de tekniska, ekonomiska 

och utbildningsnivåerna i landet, och istället för att underlätta för Ugandas medborgare 

försvårar istället staten tillgängligheten till sociala medier i och med OTT-skatten. Oavsett stat 

måste det finnas en balans mellan att samla in skatter och den ekonomiska tillväxten, skapandet 

av arbetstillfällen och en inkludering av alla grupper inom samhället. En bredare användning 

utav mobilt bredband skulle troligen öka den ekonomiska tillväxte och antalet jobb. En 

förbättring som skulle ske i hela Uganda och inte enbart inom teknik och 

kommunikationssektorn. Därmed har sociala medier inte enbart en demokratisk betydelse utan 

även en ekonomisk betydelse för individer, företag och för en stat. Sociala medier är en av de 

viktigaste drivkrafterna bakom implementering av mobilt bredband och framtida utveckling 

mot ett 5G nätverk. Sociala medier gör det möjligt för användarna att kommunicera till en 

mycket lägre kostnad än vad de traditionella sätten att kommunicera så som röstsamtal eller 

SMS, vilket kan ske över nationella gränser.  

Skatten handlar egentligen inte om åsikter, lögner eller huruvida det är skvaller, detta eftersom 

presidenten inte har förbjudit dessa åsikter utan har istället gjort yttrandefriheten till en 

klassfråga. En klassfråga utifrån vem som har ekonomi att inhämta och sprida åsikter, med 

följdfråga varför presidenten har gjort en klassfråga utav tillgången till sociala medier. För att 
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personer med sämre ekonomiska förutsättningar ses som ett hot för presidenten eller för att alla 

höginkomstare stöder presidenten? Att det är en klassfråga skulle besvara frågan varför sociala 

medier skulle ses som en lyxvara enligt presidenten. Lyxvara eller inte, många använder sig 

utav sociala medier oavsett klasstillhörighet och bör därav även vara tillgängligt för alla. 

En ökad tillgängligheten av sociala medier kan ha en förmåga att uppmuntra vanliga personer 

att delta inom politiska debatter och diskussioner men även att mobilisera sig. Sociala medier 

ses också som ett verktyg som kan koppla samman de politiska ledarna med medborgarna. 

Somliga hävdar att i och med de nya medierna så har medborgarna fått mer makt än vad de 

tidigare har haft så följer därav att sociala medier tillåter medborgarna att delta inom olika och 

viktiga diskurser. Sociala medier öppnar för att individer, grupper, företag och andra 

organisationer att påverka den allmänna opinionen. De höga internetpriserna, analfabetism, 

språkkunskaperna och internets västerländska perspektiv kan ses som problem, vilket håller 

användaravtalet nere. Tillgängligheten till mobiltelefoner, internet och därmed sociala medier 

ökar snabbt och ständigt, speciellt mobiltelefoner med internetkapacitet har blivit allt vanligare 

i länder såsom Uganda. Inom en snar framtid kommer internet att existera överallt, frågan är 

bara om det kommer att vara tillåtet överallt eller huruvida censurering, blockeringar eller skatt 

kommer att hindra möjligheten med internet. 

 

Avslutningsvis är inte en tidning yttrandefrihet och inte heller självaste orden, utan möjligheten 

att skriva orden är yttrandefrihet, därmed kan tidningen ses som ett verktyg för att framföra 

yttrandefriheten. På samma sätt är inte sociala medier yttrandefrihet, men möjligheten att skriva 

orden och publicera är yttrandefrihet. Om den möjligheten att skriva eller yttra sig begränsas, 

begränsas då också yttrandefriheten. Sociala medier kan likställas med 2000-talets tryckta 

tidningslöpsedlar, därmed ska alla försök att inskränka personers rätt till sociala medier även 

ses som en inskränkning av yttrandefriheten och står därmed i konflikt med mänskliga 

rättigheter. Sociala medier kan användas som ett verktyg att förverkliga mänskliga rättigheter 

men även ett verktyg som öppnar upp möjligheten för att politiskt påverka, inte enbart inom sitt 

eget lands politisk utan även globalt. Bortsätt från en tidning öppnar sociala medier upp för fler 

möjligheter än att enbart producera nyheter vilket en tidning gör, möjligheter som att 

kommunicera och organisera möten egenskaper som en tidning inte besitter. Om sociala medier 

ses som ett verktyg för mänskliga rättigheter bör det även skyddas. 
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