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Abstract
Persson, M. 2020. Frågan om människovärde. En kritisk studie av mänskliga rättigheter i
rasismens och migrationens tidevarv. Uppsala Studies in Social Ethics 52. 325 pp. Uppsala:
Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-513-0972-9.

The starting point for this project is that human rights stand in fundamental opposition to racism.
The reason for this is that human rights, as they have been developed within the framework of
the United Nations, are founded upon the recognition of every person's equal value as a human
being – the principle of human dignity. Today, however, it is possible to find several instances
where human rights are being invoked in ways that legitimate and strengthen racism.

The aim of this dissertation is to examine this dual relationship between racism and human
rights. First, it examines the issue of how different understandings of human rights affect their
capacity to make visible, counteract, and protect against contemporary forms of racism. Second,
it considers how human rights should be used and interpreted in order to remain compatible
with the principle of respect for human dignity. This will help to make visible contemporary
forms of racism.

The study, which aligns itself with a critical tradition within the field of ethics, addresses
six case areas: 1) an exclusionary human rights system; 2) commodification of human rights;
3) human rights and the criminalization of migration; 4) human rights and differentiated
citizenship; 5) devaluation of human rights language; and 6) legal curtailment of human rights.

In order to examine the ambivalent relationship between racism and human rights, two
theoretical frameworks are used: theories of contemporary racism, and theories of human
rights. The study pays particular attention to human rights in relation to racism directed
against migrants, which is contextualized by consideration of the situation of so-called "African
migrants" in South Africa and "socially vulnerable EU citizens" in Sweden.

The study makes visible an ambivalent attitude towards human rights in both South Africa
and Sweden. On the one hand, human rights are being used as a way to render invisible or even
strengthen racism. On the other, human rights are being used to combat injustice and bolster
the status of at-risk groups as human rights subjects. A political struggle over the meaning of
human rights can thus be seen to be taking place. One central aspect of this struggle concerns
the differing understanding of legitimate human rights subjects. The connection between human
rights and citizenship which is made both by current human rights systems and in various
human rights cultures has the result that human rights are treated as interchangeable with civil
rights and the rights of the citizen. This underpins existing racialized practices and increases
the danger that human rights will be used to maintain privileges. This dynamic is exacerbated
in unequal societies since injustices are legitimized by human rights which take on the form of
commodities. The principle of human dignity serves to challenge such relationships.
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Förord

På en blåsig uteservering i en märklig tid startar jag företaget att sum-
mera mer än sex års arbete. Det är en omöjlig uppgift. Sex år av glädje, 
självtvivel, övermod, prestationsångest, trötthet, stor sorg, vänskap, 
kärlek och outsäglig lycka låter sig inte koncentreras på några enstaka 
sidor eller ens summeras i tanken. Det som började 2013 är något annat 
2020. Det gäller både boken och jag själv. 

Under dessa processer har framförallt en person varit ständigt när-
varande – min största inspiration, pådrivare, piska och samtalspartner –
professor Elena Namli. Med sin aldrig sinande skärpa, förmåga att lyfta 
fram ens bästa tankar och sin osvikliga lojalitet mot oss doktorander är 
hon ett föredöme som handledare och akademiker. Min respekt och kär-
lek till henne som yrkesperson och som människa grundlades tidigt. Det 
var två saker som utmärkte henne – förmågan att vara sträng, stringent 
och entusiasmerande på en och samma gång, samt hennes omtanke om 
oss studenter. Jag har henne att tacka nästan hela min akademiska resa, 
inte bara denna bok. Men utan dig, inte heller denna. Under min tid som 
doktorand har det blivit mer tydligt än någonsin att livet är så mycket 
större än arbete och prestationer. Det har på många sätt försvårat och 
lagt hinder för avhandlingsarbetet, men också satt arbetet i perspektiv. 
För stöd, tålamod, värme och omtanke men också pushning och pådriv-
ning vill jag särskilt uttrycka min uppskattning. Jag är så tacksam att du 
stått bakom mig och att just du varit min handledare.

Jag har också haft turen att ha Per Sundman som biträdande handle-
dare, som även han kännetecknas av analytisk skärpa, värme och om-
sorg. Ingen kan som han få en att känna att man begriper allt (och ingen-
ting) efter ett handledningsmöte. Med osviklig känsla för detaljer, hu-
mor och positivitet har han alltid fått mig att känna trygghet, lugn och 
förtröstan under dessa år som doktorand. Min respekt för dig borde jag 
ha uttryckt oftare. Du är storartad. 
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Inget av detta hade heller varit möjligt utan professor emeritus Carl-
Henric Grenholm. Vi är många som har honom och hans kärlek till etik-
ämnet att tacka. För mig har hans engagemang, kunskap och stöd varit 
en förutsättning för detta arbete. Han har med sin sedvanliga generositet 
varit med från projektets början till dess slut och läst, kommenterat, ut-
manat och lyft fram resonemang som bara en person med djup kunskap 
och gott hjärta skulle kunna göra. 

Jag vill också rikta ett särskilt tack till professor Susanne Wigorts 
Yngvesson som med sitt lugn och sin skärpa granskade manuset under 
slutseminariet. Dina kommentarer har varit av stort värde. Ditt sätt att 
ta dig an uppgiften med professionalism, yrkeskunskap och värme för-
tjänar all respekt. 

När jag startade min doktorandutbildning kunde jag aldrig drömma 
om att de som startade som kollegor också skulle bli mina vänner. Det 
finns så många områden som alla i etikseminariet förtjänar tack, inte 
minst på ett personligt plan. Till att börja med vill jag ändå rikta mitt 
tack till de som i olika skeden granskat avhandlingens olika kapitel:
Jenny Ehnberg, Elisabeth Hjort, Sofia Morberg Jämterud och Johanna 
Ohlsson. Förutom dem har kommentarer och synpunkter från Alexan-
dra Lebedeva, Teresa Callewaert, Joel Ludvigsson, Maud Marion Laird 
Eriksen, Johanna Romare, Tove Wandegren, Johan Elfström, Martin 
Langby, Helen Andersson, Malin Löfstedt, Lars Löfquist och övriga 
deltagare i etikseminariet under årens lopp varit av stort värde. För kär-
lek, pepp och stöttning, roliga resor, vinkvällar och allt som kommer 
med vänskap och akademiskt systerskap vill jag särskilt tacka Alexan-
dra, Elisabeth, Jenny, Johanna, Sofia, Teresa, Tove och Maud. Så out-
sägligt glad jag är att jag fick dela den här tiden med er. Mot framtiden! 

Den här tiden har också fått en extra guldkant av flera andra perso-
ner: Simon Henriksson, Yukako Nahlbom, Manon Hedenborg-White, 
Karin Tillberg, Evelina Lundmark – tack för er klokhet, omsorg och 
kamratskap över kollegialitet och ämnesgränser. 

Det finns också många andra personer vid Teologiska fakulteten som 
förtjänar min uppmärksamhet och tacksamhet. Stort tack till er alla. 
Ingen nämnd, ingen glömd. 

Under detta projekt har jag haft möjligheten att under två längre pe-
rioder vistas i Sydafrika. Där har jag haft glädjen att möta många per-
soner som gett värdefull vägledning och insikter av betydelse för detta 
projekt. Ett särskilt tack vill jag rikta till professor Loren Landau som 
med stor generositet både välkomnade mig till University of 
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Witvatersrand och ACMS. Vid återkommande tillfällen har han delat 
med sig av sin mycket begränsade tid och sin enorma kunskap för att 
kommentera och diskutera detta projekt. Jag vill också tacka kollegorna 
vid ACMS som bidragit till viktiga insikter både i fråga om detta pro-
jekt och kring frågor som rör mänsklig rörlighet. 

Jag har även haft den stora äran att lära känna professor Barney Pi-
tyana. Med generositet och värme har han inte bara öppnat upp sitt stora 
kontaktnät och sitt hem för mig, han har också delat med sig av sina 
djupa kunskaper kring mänskliga rättigheter och kampen mot apart-
heid. Jag är dig oändligt tacksam. 

Tack också till de som i Sydafrika och Sverige under olika faser av 
projektet bidragit med sina kunskaper till detta projekt. 

Jag är också tacksam för att ha tilldelats medel som möjliggjort ge-
nomförande av detta projekt. Stor tack till Carnegies stipendiestiftelse, 
Nathan och Anna Söderbloms stipendiestiftelse, O. Ekmans Gustaf 
Adolfs-stiftelse, samt Stiftelsen Jubelfeststipendierna. Tack också till 
Teologiska fakulteten som lämnat tryckbidrag. 

Slutligen, att som förälder – och därtill självstående förälder – skriva 
en avhandling vore en omöjlighet om det inte fanns en storfamilj där 
som stöd. Mamma, pappa, Fredrik, Anna, Carina, Leif, Björn, Mazze,
Mahasti och alla småbrorsor och småsyrror, utan er hade detta inte gått. 
Min kärlek till er är oändlig. 

Stockholm 7 juni 2020
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Det är en märklig känsla att lämna och att komma tillbaka. Utgångs-
punkten är privilegiet. Att kunna åka iväg och att få återkomma. Att äga 
resurserna – politiskt, materiellt, kulturellt. Att vara välkommen. Bli 
omhändertagen, omhuldad och mött. Därhemma finns någon som vän-
tar på signal från telefonen. Där borta finns någon som vaktar dina 
steg. Som vill visa sig från sin bästa sida. Där finns också skepsisen. 
Allt du lärt dig. Kroppen som i motsats till förnuftet reagerar. Som ka-
tegoriserar och värderar; kön, kroppsrörelser, kläder, hudfärg. Grep-
pet om handväskan som hårdnar då du möter mannen täckt av smuts 
och i trasiga kläder vid övergångsstället. Han ler mot dig. Skammen. 
Berättelserna som kommer över dig. Den där pojken på SFI-
föreläsningen som berättade om de vita kropparna som alltid satte sig 
bredvid någon annan på bussen – du är den vita kroppen. Kvinnan utan 
vänner med rösterna i sitt huvud – du har alltid varit rädd för henne. 
Mannen som bad om att få låna din dusch – du släppte aldrig in honom. 
De ovälkomna, åsidosatta, uttittade och bespottade. Mannen vid över-
gångsstället är dem alla men du är ingen av dem. 

Vem ska jag vara rädd för? I ett främmande land är du alltid främ-
mande. Det finns de som hatar mig här. Jag förstår dem. Här rör sig 
kropparna i olika rum. De som tar tåget och de som tar bilen. De som 
serverar och de som blir serverade. Manikyristen på hotellet jag besö-
ker säger: ”Alla ler hela tiden men sen åker vi hem och är arga. Hur 
kan de tro att jag någonsin ska glömma mormors berättelser?” Taxi-
chauffören säger att det viktigaste är att göra allt för sin familj: ”Om 
mina döttrar inte har mat och min fru inte är säker, vad är jag då för 
en man? Jag måste vara här”

Varje gång jag nämner min avhandling kommer nya berättelser. Men 
där är också de ohörda berättelserna. Mannen som skulle berätta om 
våldet. Hur hans affär bränts ner. Men han bor i fel del av staden. 
Chauffören och kontakten från flyktingorganisationen diskuterar min 
säkerhet. Vi vänder halvvägs. Jag är en sådan som det värnas om.

Där finns min kropp som vill revoltera, som vill ge sig till den där kam-
pen men som likväl aldrig riskerar något på lika villkor. Jag tycker om 
att berätta att jag är från Sverige. Jag vill inte förknippas med den vite 
sydafrikanen. Mitt bristande engelska uttal är en tillgång. Sverige har 
ett gott rykte. Parkeringsvakten där jag bor – bakom elektriska stängsel 
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för säkerhets skull – säger: ”Åh, du måste vara så lycklig. Sverige är 
ett bra land.” Hemifrån Sverige hörs bruset om andrum. 

Här är jag en välkommen andre som ska skriva om de ovälkomna 
andra. Diskrepansen börjar där. Det är en klyfta som är omöjlig att 
överbrygga. Jag landar nästan alltid mjukt.
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Kapitel 1. Mänskliga rättigheter och 
rasism i en tid av migration

I dag har världen – åtminstone tänker sig många det så – öppnats med 
hjälp av ett flöde av varor, tjänster, idéer och information. Den ekono-
miska, politiska och kulturella globaliseringen har på olika sätt bidragit 
till att för givet tagna gränser kommit att luckras upp. Denna uppluck-
ring har även gällt mänsklig rörlighet.

Aldrig tidigare har så många människor befunnit sig i ett annat land 
än det där de fötts. 2019 befann sig omkring 272 miljoner migranter av 
olika skäl utanför sitt hemland.1 Dessutom finns ett mycket stort antal 
interna migranter i världen, det vill säga personer som rört sig inom ett 
land, exempelvis mellan urbana och rurala områden.2

Oavsett om migranten korsat inre eller yttre nationsgränser, om rö-
relsen är påtvingad eller frivillig, om den föranletts av arbete, familje-
förening, väpnad konflikt, miljöhot eller andra förhållanden, befinner 
sig denne ofta i en utsatt position där riskerna att drabbas av kränk-
ningar, däribland rasism, är stora. Som uttrycks i den deklaration och 
det handlingsprogram som följde Förenta Nationernas (FN) världskon-
ferens mot rasism i Durban, Sydafrika 2001:

We recognize xenophobia against non-nationals, particularly migrants, 
refugees and asylum-seekers, constitutes one of the main sources of 
contemporary racism and that human rights violations against members 

1 Department of Economic and Social Affairs: International Migration 2019: Report. 
ST/ESA/SER.A/438, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division, United Nations, New York 2019.
2 Department of Economic and Social Affairs: Cross-national comparisons of internal 
migration: An update on global patterns and trends, Technical Paper No. 2013/1, De-
partment of Economic and Social Affairs, Population Division, United Nations, New 
York 2013, s. 14 f. I denna rapport uppskattar professor Martin Bell och Dr. Elin 
Charles-Edwards att omkring 763 miljoner människor levde utanför sin födelseregion 
under 2005. Det är emellertid förbundet med flera svårigheter att fastställa antalet in-
terna migranter i världen vilket Bell och Charles-Edwards också beskriver i rapporten. 
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of such groups occur widely in the context of discriminatory, xenopho-
bic and racist practices [...].3

Mänskliga rättigheter är tänkta att skydda varje människas värdighet 
lika. För rasismen är däremot bristande respekt för vars och ens värdig-
het ett centralt element.4 Slutsatsen att mänskliga rättigheter och rasism 
utgör två separata och inkompatibla krafter i ständig kamp mot 
varandra skulle, mot bakgrund av ett sådant förhållande, enkelt kunna 
dras. Så tycks emellertid inte vara fallet. I stället befinner vi oss, menar 
jag, i en värld där mänskliga rättigheter förefaller spela lika väl i hand 
på rasisten som humanisten, och där rasismen inte bara är accepterad 
utan ibland till och med behjälpt av hur mänskliga rättigheter i dag för-
stås och tolkas.

Paradoxen kan illustreras med flera exempel från vår samtid. Den 
uppenbarar sig till exempel då vissa grupper i samhället beskylls för att 
vara oförmögna att leva upp till ”vår” människorättskultur. När invand-
raren ska lära sig svenska värderingar (i betydelsen mänskliga rättig-
heter), religiösa grupper befrias från sina traditioner, och andra staters 
ledare och invånare fostras i mänskliga rättigheter, formuleras ett bud-
skap om att mänskliga rättigheter är en resurs som bara vissa har för-
måga att förstå och förvalta, andra inte. 

Paradoxen gör sig också märkbar då motstridiga intressen kolliderar 
och utslaget oftast faller majoritetsbefolkningen till gagn, som exem-
pelvis när minoriteter ska ”tåla kränkningar” i yttrandefrihetens namn. 
De samhälleliga och individuella konsekvenser som kommer av att ras-
istiska yttranden hämtar kraft i mänskliga rättigheter är förstås i sig 
självt ett problem. Rättighetskonflikten aktualiserar emellertid också en 
mer vidsträckt problematik, nämligen att mänskliga rättigheter i stället
för att vara ett instrument för att skydda minoriteter från riskerna med 
majoritetens potentiella maktmonopol används för att vidmakthålla och 
skydda majoritetens intressen.

3 Durban Declaration and Programme of Action Adopted at the World Conference 
Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Violence, i General 
Assembly: Report of the World Conference against Racism, Racial Discrimination, 
Xenophobia
and Related Intolerance, Durban, 31 August–8 September 2001, A/CONF.189/12, 
punkt 16.
4 Det bör dock noteras att jag när jag diskuterar rasism inte enbart syftar på enskilda 
individers föreställningar och attityder till olika rasifierade grupper. Med bristande re-
spekt för vars och ens värde avses även sådana systemiska praktiker och ordningar som 
bidrar till att reglera och upprätthålla samhälleliga maktordningar. 
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Ibland lånar sig dessutom diskursen om mänskliga rättigheter till 
konstruerade rättighetskonflikter. Ett exempel är när ratificering av ur-
folks mänskliga rättigheter, konkretiserade i bland annat ILO:s kon-
vention nr. 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder,
kontrasteras med staters och företags ”rätt” att exploatera naturresurser. 

Påtaglig är också paradoxen när försvaret för en grupps mänskliga 
rättigheter leder till utarmningen av andras. Så kan vara fallet när stater
för att förhindra människohandel och skydda människohandelns offer 
vidtar åtgärder som också bidrar till att andra människors rörlighet över 
gränser kriminaliseras och att vissa migranter görs till ”illegala”.

Alla dessa exempel belyser en kompatibilitet mellan rasism och 
mänskliga rättigheter där förgivettagna gränser i själva verket tycks dif-
fusa och grumliga. Kanske är det till och med så att en stark människo-
rättskultur eller vissa former av människorättskulturer kan bidra till att 
upprätthålla och legitimera rasism? Finns det också element i själva sy-
stemet för de mänskliga rättigheterna som verkar kontraproduktivt när 
det kommer till rasism? Det är denna dubbelhet i relationen mellan ras-
ism och mänskliga rättigheter som står i denna avhandlings centrum.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” ut-
trycker den Allmänna Förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna 
(UDHR) och slår fast ett normativt ideal som grund för människorätts-
systemet – människovärdesprincipen.5 Människovärdesprincipens be-
tydelse för de mänskliga rättigheterna bekräftas på flera platser i FN:s 
människorättssystem. I alla centrala människorättsinstrument återkom-
mer formuleringar om hur rättigheter ”utgår från det inneboende värdet 
hos varje människa”.6

Det är i ljuset av denna princip jag avser att analysera den dubbla 
relationen mellan mänskliga rättigheter och rasism, särskilt med fokus 
på rasism riktad mot migranter. 

5 Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III). Art. 1. 
Svensk översättning från: Regeringskansliet: FN:s konventioner om Mänskliga rättig-
heter. Elanders Sverige, Stockholm 2011.
6 Se t.ex. preambel i International Covenant on Civil and Political Rights, 16 Decem-
ber 1966, United Nations Treaty Series, vol. 999, s. 171; International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, United Nations Treaty Se-
ries, vol. 993, s. 3.
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Avhandlingens problem, syfte och frågeställning
Utgångspunkten för detta projekt är att en central uppgift för de mänsk-
liga rättigheterna är att vara ett effektivt verktyg i arbetet mot rasism 
och andra ideologier och praktiker som implicit eller explicit vänder sig 
ifrån principen om alla människors lika värde. Samtidigt som mänsk-
liga rättigheter bör bidra till att motverka rasism tycks bruket av mänsk-
liga rättigheter också låna sig till diskurser och praktiker som i olika 
grad samverkar med rasism. Jag menar alltså att det mellan rasism och 
mänskliga rättigheter föreligger en dubbel relation som går ut på att 
mänskliga rättigheter ska bidra till att motverka rasism men också kan 
brukas på sätt som legitimerar och förstärker rasism.

Syftet med denna avhandling är att analysera och kritiskt granska de 
skilda relationer som kan finnas mellan rasism och mänskliga rättig-
heter. Ambitionen är att närma mig en förståelse för vari denna dubbel-
het består, hur den uppstår och hur den tar sig i uttryck. 

För att angripa dubbelheten ska jag studera och analysera sex pro-
blemområden där denna dubbelhet visar sig. Dessa är: 1) exkluderande 
människorättsinstrument, 2) kommodifiering av mänskliga rättigheter, 
3) kriminalisering av migration, 4) ett differentierat medborgarskap, 5) 
människorättsspråkets devalvering, samt 6) rättslig reducering av 
mänskliga rättigheter.

Genom att analysera dessa problemområden avser jag att, för det 
första, diskutera frågan om hur skilda förståelser av mänskliga rättig-
heter påverkar deras kapacitet att synliggöra, motverka och skydda mot 
samtida former av rasism.

För det andra avser jag att diskutera hur mänskliga rättigheter kan 
brukas och tolkas på ett sätt som är förenligt med principen om lika 
respekt för människovärde och som bidrar till att synliggöra rasism. 

Studien förhåller sig till mänskliga rättigheter på två nivåer. Den ena 
handlar om mänskliga rättigheter så som de konkretiserats i form av ett 
internationellt regelverk – människorättssystemet. Den andra nivån ut-
går ifrån de sätt som mänskliga rättigheter förstås, implementeras och 
tolkas i skilda sammanhang – olika människorättskulturer. Studien 
bygger på ett konstruktivistiskt perspektiv såtillvida att såväl rasism 
som mänskliga rättigheter betraktas som föränderliga, kontextbundna 
och flerdimensionella normsystem. 

Problemet med den dubbla relationen mellan rasism och mänskliga 
rättigheter angrips genom två teoretiska ramverk: ett som avser samtida 
rasism, ett annat som avser mänskliga rättigheter. I analysen fokuseras 
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särskilt på mänskliga rättigheter i relation till den rasism som riktas mot 
migranter. Vidare kommer problemen att kontextualiseras och precise-
ras utifrån situationen för så kallade ”afrikanska migranter” i Sydafrika
och ”utsatta EU-medborgare” i Sverige.

Inledningsvis behandlas problemet med exkluderande människo-
rättsinstrument. Inom FN-systemet finns flera konventioner som syftar 
till att stärka vissa utsatta gruppers skydd mot människorättskränk-
ningar. Det finns också instrument som specifikt riktar sig mot sådana 
praktiker som anses utgöra särskilt allvarliga kränkningar av mänskliga 
rättigheter. Ett sådant instrument är CERD. Syftet med CERD är enligt 
konventionens preambel att avskaffa rasdiskriminering i alla dess for-
mer och yttringar. Samtidigt som konventionen uttrycker en sådan högt 
ställd ambition, innehåller den också formuleringar som ger uttryck åt
en snäv syn på rasism. I dag erkänns, också inom FN-systemet, att flera 
grupper är objekt för rasism, däribland migranter. I CERD däremot, är 
icke-medborgare undantagna från det diskrimineringsförbud som kon-
ventionen anger. Ett sådant förhållande riskerar att ha som konsekvens 
att vissa former och uttryck av rasism osynliggörs.

Det andra problemområde som tas upp är kommodifiering av mänsk-
liga rättigheter. När mänskliga rättigheter kommodifieras innebär det 
att de, i stället för att betraktas som politiska principer som gäller alla 
människor, omvandlas till en slags vara att få eller bli distribuerad på 
en politisk marknad, och privilegier förbehållna vissa grupper. En be-
tydande risk med kommodifiering är att mänskliga rättigheter omvand-
las till en resurs som samspelar och förstärker rasism.

Det tredje problemområdet gäller de mänskliga rättigheternas fören-
lighet med kriminalisering av migration. Reglering av migration moti-
veras ofta utifrån staters rätt att själva besluta över vilka som har rätt att 
uppehålla sig i landet. Folkrättens krav på respekt för staters suveränitet 
kan dock hamna i konflikt med de krav på respekt för mänskliga rättig-
heter som också ställs i folkrätten. Ett område där denna utmaning gör 
sig påmind är i samband med att stater vidtar åtgärder för att reglera 
migration, men gör det på ett sätt som innebär att mänsklig rörlighet 
och migranter kriminaliseras. Ett problem med att migration kriminali-
seras är att det är en praktik kan förstärka rasism mot migranter. Ett 
annat problem är att den aktör – det vill säga staten – som har det yt-
tersta ansvaret för att förverkliga mänskliga rättigheter, också blir till 
rasismens subjekt.
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Det fjärde problemområdet rör ett differentierat medborgarskap.
Mänskliga rättigheter gäller alla människor. För att mänskliga rättig-
heter ska kunna förverkligas måste de dock institutionaliseras. I rå-
dande människorättssystem är det framför allt staterna själva som är 
ansvariga för att mänskliga rättigheter uppfylls och respekteras. Det pri-
mära människorättssubjektet är då medborgare och andra som befinner 
sig under statens jurisdiktion. I en alltmer global värld har medborgar-
skapets ramar kommit att förskjutas. Framväxten av nya gemenskaper 
– såsom EU – har till viss mån förändrat medborgarskapets betydelse 
och innehåll. Eftersom mänskliga rättigheter är nära knutet till medbor-
garskap kan denna utveckling också påverka vem som betraktas som 
ett rättighetssubjekt och varför. En betydande risk med en sådan ut-
veckling är att de gemenskaper som medborgarskapet konstrueras uti-
från samspelar med en rasistisk logik. 

Det femte problemområdet behandlar människorättsspråkets deval-
vering. Mänskliga rättigheter stipulerar lika respekt för vars och ens 
värdighet som sin moraliska grund. Det är emellertid inte ovanligt att 
språket om mänskliga rättigheter brukas på sätt står i strid med de nor-
mer som rättigheterna ska värna, till exempel när människorättsspråk 
används på ett sätt som befäster och förstärker rasism. 

Det sjätte och avslutande problemområdet gäller rättslig reducering 
av mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter har dimensioner som 
rymmer både rätt, politik och moral. Detta gäller både inom och utom 
det system för mänskliga rättigheter som utvecklats inom folkrätten. I 
många politiska och sociala sammanhang är det dock vanligt att mänsk-
liga rättigheter behandlas enbart som en rättslig angelägenhet. 

Sammanfattningsvis menar jag alltså att mänskliga rättigheter och 
rasism både kan ha ett dialektiskt och dualistiskt förhållande till 
varandra. De problemområden som behandlas i avhandlingen är några 
sätt på vilken denna dubbla relation gör sig gällande.

Innan jag går vidare in på att fördjupa mig i de teoretiska utgångs-
punkterna för avhandlingen så ska jag först kort introducera bakgrun-
den till avhandlingens problemställning.

Mänskliga rättigheter i relation till rasism 
Detta arbete fokuserar på mänskliga rättigheter så som de kommit att 
utvecklas inom ramen för FN. I denna utformning motiveras och berät-
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tigas mänskliga rättigheter utifrån en moralisk princip om lika männi-
skovärde.7 Innebörden och betydelsen av denna princip är omdiskute-
rad, särskilt när det gäller dess praktiska funktion som moralisk princip.

I kantiansk etik får människovärdesprincipen sin formulering genom 
det kategoriska imperativet: ”Handla så att du aldrig behandlar mänsk-
ligheten i såväl din egen som i varje annan person bara som ett medel 
utan tillika ett ändamål.”8 Den kantianska etikens betoning av männi-
skans frihet och förnuftsförmåga avspeglas tydligt i hur människovär-
desprincipen kommer till uttryck i människorättssystemet.

Min uppfattning är att det inte vore godtagbart att urskillningslöst 
acceptera att mänskliga rättigheter berättigas utifrån hur en moralisk 
norm formulerats i ett specifikt kulturellt sammanhang. Det måste alltså 
finnas en öppenhet inför att det i skilda traditioner och kulturer kommer 
att finnas olika förståelser för hur och på vilket sätt mänskliga rättig-
heter berättigas av människovärde. Sådana varierande förståelser kan i 
sin tur ha inverkan på hur mänskliga rättigheter implementeras och pri-
oriteras. 

Det är dock viktigt att ha i åtanke människovärdesprincipen så som 
den uttrycks i människorättssystemet är en egalitär princip. Rent kon-
kret stipulerar den att alla människor har mänsklig värdighet och ska 
behandlas som likar. Den relativt abstrakta utformning som människo-
värdesprincipen getts i den allmänna förklaringen och i efterföljande 
instrument är alltså nödvändig. 

Människovärdesprincipen har – både vad gäller dess betydelse i för-
hållande till mänskliga rättigheter och i specifika uttolkningar av den –
på goda grunder kritiserats. I ett berömt citat, som senare återupptagits 
av många andra kritiker, beskriver Schopenhauer tolkningar av Kants 
princip som: 

... the shibboleth of all the perplexed and empty-headed moralists who 
concealed behind that imposing expression their lack of any real basis 
of morals, or, at any rate, of one that had any meaning.9

7 För utvecklad diskussion kring olika förståelser av vad det innebär att mänsklig vär-
dighet ligger till grund för mänskliga rättigheter, se t.ex. Waldron, Jeremy: ”Is Dignity 
the Foundation of Human Rights?”, i Cruft, Rowan, Matthew S. Liao och Massimo 
Renzo (red.): Philosophical Foundations of Human Rights, Oxford University Press, 
Oxford 2015. 
8 Kant, Immanuel: Grundläggning av sedernas metafysik. Översatt av Joachim Retzlaff, 
Daidalos, Göteborg 1997.
9 Schopenhauer, Arthur: On the basis of morality. Hackett Pub., Indianapolis 1998, s. 
100.
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Enligt Shopenhauer var värden att betrakta som relativa och att som 
Kant hävda att det skulle finnas ett ojämförligt, ovillkorligt och absolut 
värde menade han därför var en motsägelse, ett contradictio in 
adiecto.10 Den idé om mänsklig värdighet som tog form utifrån Kants 
förståelse av värde saknade, menade alltså Schopenhauer, grund.

Kritik har också riktats mot den formulering av människovärdesprin-
cipen som återfinns i människorättssystemet. Christopher McCrudden,
professor i rätt, menar till exempel att principen inte ger någon vägled-
ning vid rättighetskonflikter eftersom den är alltför oprecis.11 Kritiken 
av att människovärdesprincipen i förhållande till mänskliga rättigheter 
inte fyller någon funktion, eller kan fyllas med vilket innehåll som helst,
måste tas på allvar. Jag menar dock att det för att undvika paternalism 
är nödvändigt att lämna utrymme för olika tolkningar av hur människo-
värde berättigar mänskliga rättigheter.12 Det är också korrekt att princi-
pen inte erbjuder en manual för hur konflikter mellan skilda rättigheter 
ska lösas. Den primära funktionen med moraliska principer är dock,
menar jag, inte att definitivt lösa konflikter. I stället fyller principen två 
andra viktiga syften: för det första som ett normativt värde utifrån vilket
implementering av mänskliga rättigheter kritiskt granskas och rättig-
hetskonflikter transparent hanteras, för det andra som en princip kring 
vilken mänskliga rättigheter skapas och tolkas via politisk deliberation.

Kritiken mot mänskliga rättigheter som ett uttryck för kulturell im-
perialism är också viktig och relevant. Befintliga människorättsinstru-
ment är resultat av politiska förhandlingar mellan aktörer med olika 
grad av makt. Det gör att det är rimligt att anta att människorättssyste-
met är präglat av hur människovärde ansetts berättiga mänskliga rättig-
heter hos dessa dominanta aktörer. 

Människorättssystemet är dock inte statiskt. Människovärdesprinci-
pens abstrakta utformning möjliggör utveckling av det befintliga män-
niskorättssystemet eftersom det lämna utrymme för olika kulturella per-
spektiv. När det gäller de mänskliga rättigheternas berättigande alltså 
det som vissa menar vara en svaghet också betraktas som en styrka. Det 

10 Ibid. 
11 Se t.ex. McCrudden, Christopher: “Human Dignity and Judicial Interpretation of Hu-
man Rights”, European Journal of International Law, vol. 19, nr. 4, 2008, s. 697 ff. 
12 Se t.ex. Forst, Rainer: “The Justification of Human Rights and the Basic Right to 
Justification: A Reflexive Approach”, Ethics, vol. 120, nr. 4, 2010, s. 719, samt en mer 
fördjupande diskussion om reciprocitet och generalitet i förhållande till mänskliga rät-
tigheter i: Forst, Rainer: The Right to Justification: Elements of a Constructivist Theory 
of Justice. Columbia University Press, New York 2011, s. 213 ff.
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som snarare är ett problem är att människorättssystemet är utformat på 
ett sätt som åtminstone implicit relaterar till en västerländsk förståelse 
av hur mänsklig värdighet berättigar mänskliga rättigheter. Det är ett 
förhållande som utgör en utmaning för de mänskliga rättigheternas uni-
versella anspråk och som det är nödvändigt att förhålla sig till. Det med-
för också att viktiga resurser för att utveckla och förstå mänskliga rät-
tigheter i religiösa, filosofiska och kulturella traditioner riskerar att 
marginaliseras. För att principen både ska kunna äga universell giltighet 
och samtidigt fungera som en politisk princip bör det lämnas utrymme 
för olika tolkningar av hur människovärde berättigar mänskliga rättig-
heter. Även om jag till viss mån kommer att lämna frågan om de mänsk-
liga rättigheternas berättigande därhän så är det dock viktigt att påpeka 
att denna avhandling springer ur en kantiansk tanketradition, vilket 
kommer att prägla de diskussioner som förs. 

Det finns även andra faktorer som påverkar arbetet för mänskliga 
rättigheter mot rasism. En sådan utgörs av bristande legitimitet hos rå-
dande människorättssystem, en annan rör själva arbetets funktionalitet.
Detta är faktorer som jag menar bidragit till att det system för mänskliga 
rättigheter som utvecklats inom ramen för FN i tillräcklig inte förmår 
att synliggöra, motverka och skydda mot rasism, samt att tolkning och 
implementering av de mänskliga rättigheterna gör dem mer eller mindre 
kompatibla med samtida former av rasism. Frågan om de mänskliga
rättigheternas legitimitet kan härledas till bland annat politisk makt och 
tolkningsföreträde. Till exempel är kritiken av människorättssystemets 
universella anspråk av stor relevans och betydelse.13

I denna studie ligger emellertid fokus i första hand på de funktionella 
aspekterna av arbetet med mänskliga rättigheter mot rasism.14 En bety-
dande utmaning, som jag ser det, när det gäller de mänskliga rättighet-

13 En sådan kritik har varit framträdande i postkolonial teoribildning om mänskliga rät-
tigheter, där man bland annat menat att mänskliga rättigheter är en västerländsk idé och 
att när stater tvingar på andra deras förståelse av mänskliga rättigheter representerar det 
bara en ny form av västerländsk imperialism. 
14 Det finns även en rad områden relaterade till arbetet med mänskliga rättigheter som, 
förutom de som här behandlas, försvårar arbetet mot rasism. Till exempel kan praktiska 
problem och materiella resurser påverka konventionskommittéernas arbetsmöjligheter. 
Staters implementering av konventioner tillsammans med bruket av reservationer har 
betydelse för konventionernas effektivitet. Även begränsade sanktionsmöjligheter och 
möjlighet att rättsligt pröva kränkningar kan påverka arbetets effektivitet. Därtill på-
verkar faktorer som representation och påverkansmöjligheter hur arbetets legitimitet 
uppfattas. 
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ernas funktionalitet – och som bidrar till att skapa en dubbelhet i relat-
ionen mellan rasism och mänskliga rättigheter – är de sätt som såväl 
mänskliga rättigheter som rasism förstås och tolkas. Det är helt enkelt 
inte givet vad den rasism som ska bekämpas innebär, mot vem den rik-
tas eller hur den manifesteras. Inte heller är det självklart vad de mänsk-
liga rättigheterna är och innebär. 

Hur staters tolkning och förståelse av mänskliga rättigheter påverkar 
sättet de implementeras på – och i förlängningen därmed också hur ras-
ism bemöts – kan åskådliggöras med den i Sverige omdiskuterade kon-
flikten mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp.

Föreningsfrihet och yttrandefrihet har genom sitt grundlagsskydd, 
samt genom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande friheterna (hädanefter Europakon-
ventionen), en stark rättslig ställning i svensk rättighetskontext.15 Sam-
tidigt finns på internationell nivå ett krav, bland annat genom Internat-
ionell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD), på att konventionsstater ska förbjuda rasistisk propaganda och 
rasistiska organisationer.16 Trots att Sverige ratificerat CERD, utan 
några reservationer, har ett förbud mot rasistisk organisering och rasist-
isk propaganda inte införts i lag. I stället har Sverige valt att formulera 
brottet hets mot folkgrupp som ett brott under brottsbalken, samt som 
en tillåten begränsning av yttrande- och tryckfrihetsgrundlagarna. 

En sådan lösning har motiverats med att dessa regleringar tillsam-
mans med andra lagar och förordningar i praktiken begränsar hand-
lingsutrymmet för rasistiska organisationer, varför ytterligare lagstift-
ning inte ansetts vara påkallad. Ett organisationsförbud måste också, 
har man menat, sättas i relation till den särskilda ställning som såväl 
föreningsfrihet som yttrande- och tryckfrihet har i Sverige.17

CERD-kommittén har i sina rekommendationer i samband med Sve-
riges periodiska rapportering dock inte accepterat denna hållning utan 

15 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-
doms, 4 November 1950.
16 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,
21 December 1965, United Nations Treaty Series, vol. 660, s. 195.
17 Hur Sverige förhåller sig till artikel 4 i CERD återkommer i rapporterna till CERD. 
Den mest utförliga argumentationen förs i den tolfte periodiska rapporten till CERD-
kommittén. UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): Swe-
den 12th periodic report, 20 November 1996, CERD/C/280/Add.4. 
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återkommande uppmanat Sverige att se över hur en sådan reglering kan 
införas.18 Frågan har också utretts av Sverige vid ett flertal tillfällen.19

I juli 2019 gav regeringen ånyo en parlamentarisk kommitté i uppgift 
att överväga möjligheten att införa ett organisationsförbud. Uppdraget 
motiveras mot bakgrund av bland annat den organiserade rasismens ut-
bredning. Ett organisationsförbud, skriver man i direktivet, skulle ”in-
nebära ett tydligt avståndstagande från rasismen”, ”försvåra organisat-
ionernas verksamhet” och ”tillmötesgå rekommendationer från inter-
nationella övervakningsorgan”.20 Enligt direktivet handlar det däremot 
inte om att införa reglering som kan påverka de grundlagsskyddade mö-
tes- och demonstrationsfriheterna. Detta skulle i så fall innebära ett hot 
mot den fria åsiktsbildningen och stå i strid med regeringsformen.21

Däremot medger regeringsformen att föreningsfriheten begränsas ”när 
det gäller sammanslutningar vars verksamhet innebär förföljelse av en 
folkgrupp på, sammanfattningsvis, rasistisk grund.”22

CERD-kommittén har gett två vägledande rekommendationer som 
specifikt rör implementeringen av artikel 4 i konventionen.23 I General 
Recommendation (GR) VII noterar kommittén bland annat att flera sta-
ter inte uppfyller kraven i artikel 4 (a) och (b) rörande förbud, och att 
åtgärder bör vidtas för att säkerställa att konventionsåtagandena upp-

18 Se t.ex. UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): Con-
cluding observations on the combined twenty-second and twenty-third periodic reports 
of Sweden, 6 June 2018, CERD/C//SWE/CO/22-23.
19 Se t.ex. SOU 1981:38: Om hets mot folkgrupp. Delbetänkande av diskrimineringsut-
redningen, LiberFörlag/Allmänna förl., Stockholm; SOU 1989:14: Mångfald mot en-
fald: slutrapport från Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet, Allmänna 
förl., Stockholm; SOU 2000:88: Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot 
homosexuella, m.m. – straffansvarets räckvidd, Fritzes offentliga publikationer, Stock-
holm.
20 Dir. 2019:39: Förbud mot rasistiska organisationer. Regeringskansliet, Stockholm, 
s. 11 ff. 
21 A.a., s. 12 f.
22 A.a., s. 13. 
23 Syftet med så kallade General Recommendations (ibland också kallade General 
Comments) är att förtydliga konventionsåtaganden så som respektive konventions-
kommitté tolkar dem. Det kan bland annat handla om innebörden av en specifik arti-
kel, att ge råd kring hur staters ska implementera sina åtaganden, och förhållanden 
som rör rapporteringsprocessen. Till och med december 2019 hade CERD-kommittén 
avgett 35 rekommendationer, se: International Human Rights Instruments, 27 May 
2008, HRI/GEN/1/Rev.9, Vol II. 
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fylls, samt att staterna rapporterar om de vidtagna åtgärderna i sina rap-
porter till kommittén.24 I GR XV påminner kommittén om att artikel 4 
är tvingande och att stater måste vidta rättsliga åtgärder samt tillse dessa 
åtgärders effektivitet i fråga om spridandet av idéer kring raslig över-
lägsenhet eller hat, uppmaningar till rashat, våldshandlingar riktade mot 
grupper av annan ras, hudfärg eller etniskt ursprung, samt uppmaningar 
till sådana handlingar.25 Vad gäller dessa åtgärders kompatibilitet med 
rätten till yttrandefrihet skriver kommittén: 

In the opinion of the Committee, the prohibition of the dissemination 
of all ideas based upon racial superiority or hatred is compatible with 
the right to freedom of opinion and expression. This right is embodied 
in article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and is re-
called in article 5 (d) (viii) of the International Convention on the Elim-
ination of All Forms of Racial Discrimination. Its relevance to article 4 
is noted in the article itself. The citizen’s exercise of this right carries 
special duties and responsibilities, specified in article 29, paragraph 2, 
of the Universal Declaration, among which the obligation not to dis-
seminate racist ideas is of particular importance. The Committee 
wishes, furthermore, to draw to the attention of States parties article 20 
of the International Covenant on Civil and Political Rights, according 
to which any advocacy of national, racial or religious hatred that con-
stitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be pro-
hibited by law.26

När de gäller föreningsfrihetens skydd, som bland annat Sverige hänvi-
sat till i fråga om införandet av ett förbud mot rasistiska organisationer,
påpekar kommittén: 

Some States have maintained that in their legal order it is inappropriate 
to declare illegal an organization before its members have promoted or 
incited racial discrimination. The Committee is of the opinion that arti-
cle 4 (b) places a greater burden upon such States to be vigilant in pro-
ceeding against such organizations at the earliest moment. These organ-
izations, as well as organized and other propaganda activities, have to 

24 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): CERD General 
Recommendation VII Relating to the Implementation of Article 4 Legislation to Eradi-
cate Racial Discrimination, 23 August 1985, A/40/18.
25 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): General rec-
ommendation XV on article 4 of the Convention, 17 March 1993, i A/48/18.
26 A.a., punkt 4. 
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be declared illegal and prohibited. Participation in these organizations 
is, of itself, to be punished.27

Konflikten kring artikel 4 belyser flera viktiga aspekter när det gäller 
tolkning och implementering av mänskliga rättigheter. En viktig fråga 
gäller konventionsstaternas respekt för konventionskommittéernas re-
kommendationer och slutsatser. Sverige har trots den återkommande 
kritiken från bland annat CERD-kommittén inte hörsammat uppma-
ningarna att införa ett förbud mot rasistiska organisationer. Som rege-
ringen själv påtalat i direktivet angående förbud mot rasistiska organi-
sationer kan det ha betydelse för ”trovärdigheten i internationella sam-
manhang” om inte ett förbud mot rasistiska organisationer införs.28

En annan aspekt rör utrymmet för tolkning av olika konventionsar-
tiklars bredd och räckvidd. I GR XV påpekar CERD-kommittén att de 
betraktar artikel 4 som bärande för konventionen och att den ställer krav 
på stater att vidta åtgärder så tidigt som möjligt mot rasistiska organi-
sationer. Sverige har emellertid tolkat artikeln som att den inte kräver 
ett direkt införande av ett organisationsförbud. Inte heller har Sverige 
gjort någon reservation till artikeln.29

En tredje aspekt rör rättighetskonflikter och tolkningar av dem. Sve-
rige har hänvisat till det starka grundlagsskyddet för föreningsfrihet
samt yttrandefrihet för att motivera att ett förbud mot rasistiska organi-
sationer inte införts. Resonemanget synliggör hur svensk rättighetskul-
tur präglats av en tanketradition där vissa typer av fri- och rättigheter 
har prioritet. Ur ett människorättsperspektiv är det dock inte givet att 
yttrandefriheten väger tyngre än statens ansvar att skydda minoriteter 
mot att utsättas för rasism i det offentliga rummet. Även om implemen-
tering av rättigheter sker på olika sätt i skilda kontextuella sammanhang 
så innebär det inte att den får stå i strid med de grundläggande moraliska 

27 A.a., punkt 6. 
28 Dir. 2019:39: Förbud mot rasistiska organisationer. Regeringskansliet, Stockholm, 
s. 14.
29 En stat kan vid ratificering lägga en reservation mot en eller flera artiklar i en kon-
vention. Enligt art. 20:2 i CERD är det inte tillåtet för en stat att göra reservationer som 
strider mot konventionens ändamål och syfte. Sverige gav en röstförklaring i samband 
med ratificeringen där de tillsammans med de nordiska länderna uttryckte att en lagänd-
ring i enlighet med artikel 4 skulle vara ett ”allvarligt steg bakåt”, samt att ”den antagna 
texten var en principförklaring och inte bindande regler.” SOU: 1991:75: Organiserad 
rasism – delbetänkande, Allm. Förl. Stockholm, s. 41.
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normer som de mänskliga rättigheterna bygger på. Inte heller är det tro-
värdigt att under sådana förhållanden kritisera andra staters relativism i 
fråga om implementering av mänskliga rättigheter eller förfäkta en uni-
versalism som innebär att alla skulle göra samma typer av priorite-
ringar. 

Det finns olika uppfattningar om vad mänskliga rättigheter är och 
innebär. I denna avhandling är det framför allt en förståelse av mänsk-
liga rättigheter som grundlagda i en moralisk norm om respekt för lika 
människovärde jag kommer att pröva och försvara. Min tentativa tes är 
att ett förstärkt fokus på de mänskliga rättigheternas moraliska dimens-
ion kan bidra till att utveckla mänskliga rättigheter rättsligt och poli-
tiskt.

Vad skulle det innebära för implementeringen av mänskliga rättig-
heter om en moralisk princip om lika människovärde används som väg-
ledning i hanteringen av dylika rättighetskonflikter? Hur skulle det till 
exempel inverka på bedömningen av nationalsocialisters rätt att demon-
strera i närheten av den judiska synagogan, så som var fallet i Göteborg 
2017? Eller när det gäller spridandet av karikatyrer som kränker reli-
giösa grupper och deras tro, till exempel som i fallen med de så kallade 
Muhammedkarikatyrerna? Eller när Sverigedemokraterna i sin valkam-
panj insinuerade att de personer som tigger i Stockholms tunnelbana är 
kopplade till kriminella ligor, som de gjorde i en kampanj inför EU-
valet 2014? 

En viktig utgångspunkt i denna avhandling är att de sätt som mänsk-
liga rättigheter förverkligas på är avhängiga hur mänskliga rättigheter
uppfattas, förstås och tolkas i olika kontextuella sammanhang. Givet att
detta förverkligande också kräver rättslig och politisk förankring före-
faller det rimligt att mänskliga rättigheter är under ständig konstruktion. 
En sådan process får dock inte innebära att de normativa värden till 
grund för de mänskliga rättigheterna förhandlas bort. En viktig uppgift 
för etikern är därför att påminna om innebörden och betydelsen av såd-
ana värden.

Rasism i relation till mänskliga rättigheter
Det finns även en bristande konsensus när det gäller vad rasism är och 
innebär. Ett dominerande perspektiv, som också går att återfinna i flera 
folkrättsliga instrument gör gällande att rasism är en ideologi som är 
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grundad på uppfattningen att människor kan grupperas utifrån biolo-
giska skillnader, samt att dessa grupper kan rangordnas hierarkiskt. I
CERD, som antogs av FN:s generalförsamling 1965, framträder en så-
dan förståelse av rasism i flera av konventionens skrivningar. I kon-
ventionens preambel går det till exempel att urskilja hur det är en spe-
cifik ideologi som åsyftas: ”[...] any doctrine of superiority based on 
racial differentiation [...]”. I preambeln uttrycks även en förhållandevis 
snäv förståelse av rasismens objekt. Där står bland annat att: ”[...] dis-
crimination between human beings on the grounds of race, colour or 
ethnic origin is an obstacle to friendly and peaceful relations [...].”30

Vidare syftar flera formuleringar tillbaks på specifika historiska 
företeelser, som till exempel: “[...]governmental policies based on ra-
cial superiority or hatred, such as policies of apartheid, segregation or 
separation[...]”31 Hur kommer det sig då att konventionen innehåller 
dessa formuleringar och vad betyder det för arbetet mot rasism i dag? 

En forskare som skrivit om tillkomsten av CERD, och som dessutom 
suttit som representant i CERD-kommittén (1990-2001), är socialantro-
pologen och sociologen Michael Banton. Han menar att det bland de 
delegater som arbetade med att ta fram konventionen fanns två skilda 
sätt att förstå rasdiskriminering. Han skriver:

According to the first of these, no distinction could be drawn between 
the forms and the manifestations of racial discrimination, all of which 
could be traced back to historical movements. The causes of racial dis-
crimination, which were not distinguished from its forms, were thought 
to lie in the structure of the society, and this might offer to its members 
few alternative ways of behaving. Since states differed in their social 
structures, any struggle against racial discrimination had in some meas-
ure to be a matter of foreign policy. The persistence of this conception 
may explain why the states parties have so often nominated diplomats 
for election to the Committee. According to the second conception, ra-
cial discrimination presented a complex problem to be tackled in the 
same ways as other social problems with which governments were con-
fronted. As with other domestic problems, much could be learnt about 
causes from the examination of individual behaviour and it was of only 
limited value to try to enumerate forms.32

30 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,
preambel. 
31 Ibid. 
32 Banton, Michael: International Action Against Racial Discrimination. Clarendon, 
Oxford 1996, s. 67. 
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En konsekvens av uppfattningen att rasdiskriminering var något från 
det förflutna eller pågick någon annanstans kan ha varit att många stater 
alltför lättvindigt ratificerade konventionen. Enligt Banton ratificerade 
vissa stater konventionen som en politisk markering mot apartheidsy-
stemet i Sydafrika, men förväntade sig däremot inte att den också skulle 
gälla dem själva.33

Problemet med skilda förståelser kring rasismen innebörd och om-
fattning kan belysas utifrån de diskussioner som förts ända sedan 
CERD:s tillkomst om vad rasdiskriminering är och vem som kan drab-
bas av det. När det gäller vilka grupper som konventionens skydd om-
fattar fanns enligt Banton de som redan vid framtagandet av konvent-
ionen argumenterade för att den borde vara mer inklusiv. Banton 
beskriver arbetet med framtagandet av CERD: 

Many of the speakers in the General Assembly debates spoke about ra-
cial discrimination as they knew it, rather than about racial discrimina-
tion as defined in article 1. All the participants thought they knew what 
racial discrimination was, though they had different things in mind. 
Many proclaimed their peoples’ abhorrence of racial discrimination, or 
declared that it was not practised in their countries, or recalled how their 
peoples had suffered from racial discrimination at the hands of others. 
Underlying the positions taken in that discussion were differing con-
ceptions of the nature of racial discrimination itself.34

Vissa stater argumenterade för att den diskriminering konventionen 
hade att bemöta även motiverades utifrån andra kategoriseringar och 
attribut. Denna uppfattning vann emellertid inte gehör.35 I stället kom 
rasdiskriminering enligt konventionens förståelse att omfatta varje 
”skillnad, undantag, inskränkning eller företräde” som görs i samband 
med ”ras, hudfärg, härkomst eller etniskt eller nationellt ursprung”.36

Dessutom inkluderades i konventionen ett viktigt undantag. Konvent-
ionen stadgar nämligen att de ”åtskillnader, undantag, inskränkningar 
eller företräden” som görs av en stat mellan icke-medborgare och med-
borgare inte är att betrakta som diskriminering.37 Vilken betydelse 
denna skrivning har och hur den tolkats av skilda aktörer kommer jag 

33 A.a., s. 99 f.
34 A.a., s. 58 ff.
35 A.a., s. 60 ff. 
36 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,
art 1:1.
37 A.a., art. 1:2.
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återkomma till i senare kapitel. Här och nu nöjer jag mig med att kon-
statera att oavsett syftet med skrivningen, och hur bland andra CERD-
kommittén senare utvecklat sitt resonemang kring artikelns innebörd, 
så ger en bokstavlig tolkning av konventionstexten vid handen att den 
diskriminering som riktas mot migranter inte är ett ärende för konvent-
ionen. Att vissa stater tolkat texten så framgår bland annat av GR XI. I
den skriver CERD-kommittén att en del stater felaktigt tolkat skriv-
ningen som att de inte behöver redogöra för sitt arbete för att motverka 
rasism mot icke-medborgare i sina rapporter till kommittén.38

Detta undantag är särskilt problematiskt eftersom just icke-medbor-
gare är en av den samtida rasismens objekt. Detta är en uppfattning som 
också tycks delas av CERD-kommittén vilka i flera generella rekom-
mendationer utvecklat, och till viss mån gjort tolkningar, som expande-
rat konventionens räckvidd till att omfatta icke-medborgare. Det gäller 
till exempel det sätt på vilket rasdiskriminering förstås och på vilka 
grunder denna diskriminering kan ske. I samband med den deklaration 
som antogs vid världskonferensen mot rasism i Durban, Durban Decla-
ration and Programme of Action (DDPA) initierades också ett arbete 
med att utveckla CERD.39 Av särskild betydelse för de frågor som be-
handlas i denna avhandling är artikel 199 i DDPA, som är en del av det 
åtgärdsprogram som syftar till att konkretisera deklarationsåtagandena. 
I artikeln rekommenderas FN:s kommission för mänskliga rättigheter 
(CHR) att förbereda kompletterande stadgar i syfte att stärka och upp-
datera de internationella instrument som rör rasism, rasdiskriminering, 
främlingsfientlighet och relaterad intolerans.40 I arbetet med deklarat-
ionsåtagandena tillsatte CHR senare en mellanstatlig arbetsgrupp som 
fick i uppgift att förbereda de tillägg och komplement som artikel 199 
efterfrågade. Dessutom fick gruppen i uppgift att lämna rekommendat-
ioner i syfte att underlätta implementeringen av DDPA.41 Arbetsgrup-
pens efterföljande sessionsrapporter visar att tolkningarna av uppgiften 
redan tidigt skilde sig åt mellan gruppens olika delegater och informan-
ter. Vissa menade att de verktyg som finns redan är tillräckliga medan 

38 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): General rec-
ommendation XI on non-citizens, 9 March 1993, i A/48/18.
39 Durban Declaration and Programme of Action, Adopted at the World Conference 
Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Violence, art. 199.
40 Ibid. 
41 Commission on Human Rights: Resolution 2002/68, Racism, racial discrimination, 
xenophobia and related intolerance, E/CN.4/RES/2002/68, 25 April 2002, 1:7 (a)(b).
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andra menade att kompletteringar var nödvändiga.42 Vid gruppens 
fjärde session uppdrogs CERD-kommittén att undersöka hur imple-
menteringen av CERD kan stärkas genom ytterligare rekommendat-
ioner eller övervakningsmekanismer och en grupp med fem experter 
fick mandat att undersöka eventuella luckor och brister i befintliga in-
strument för att motverka rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlig-
het och relaterad intolerans. 

2007 tillsatte CHR en särskild arbetsgrupp, Ad Hoc Committee on 
the elaboration of complementary standards (hädanefter Ad hoc-kom-
mittéen) som övertog uppdraget att identifiera luckor i CERD för att 
effektivt kunna motarbeta rasism genom att ta fram en ny konvention 
eller skapa ett tilläggsprotokoll till CERD. I uppdraget ingick även att 
ta fram regler för att bekämpa uppmaningar till rasistiskt och religiöst 
hat.43 Ad hoc-kommitténs arbete inleddes 2008 och pågår fortsatt. Som 
framgår av kommitténs rapporter har även deras arbete kantats av oe-
nighet. Ett problem har gällt tolkningen av kommitténs uppdrag. Ett 
annat huruvida de instrument som finns på plats är tillräckliga eller om 
ytterligare åtgärder krävs.44 Generalförsamlingen har emellertid i bland 
annat resolution 6/21 påmint kommittén om dess uppdrag att ta fram en 
konvention eller ett tilläggsprotokoll till CERD och skriver att de är:

Deeply alarmed at the sharp increase in xenophobic tendencies and in-
tolerance towards various racial and religious groups and cultures, 
where people belonging to minorities, migrants, refugees, asylum-seek-
ers and illegal migrants are the worst affected victims of such tenden-
cies and acts, // Emphasizing the imperative need to find the necessary 
political will to address comprehensively, by all available measures, the

42 Se. t.ex. Commission on Human Rights: Report of the Intergovernmental Working 
Group on the effective implementation of the Durban Declaration and Programme of 
Action on its second session, 10 March 2004, E/CN.4/2004/20, para 64-78. 
43 Human Rights Council: Global efforts for the total elimination of racism, racial dis-
crimination, xenophobia and related intolerance and the comprehensive follow-up to 
the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related 
Intolerance and the effective implementation of the Durban Declaration and Pro-
gramme of Action, 23 April 2007, A/HRC/DEC/3/103. 
44 Se t.ex. Human Rights Council: Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration 
of Complementary Standards on its eighth session, A/HRC/34/71, Annex 1, para 56-
65, 15 February 2017.
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various forms and manifestations of racism, racial discrimination, xen-
ophobia and related intolerance, and to provide adequate remedies to 
the victims [...].45

Enligt min uppfattning är det rimligt att anta att CERD:s effektivitet 
påverkas av hur rasdiskriminering och rasism framställs i konvent-
ionen. Tillsammans med de skilda förståelser och tolkningar av rasism 
som generellt föreligger är det helt enkelt oklart vad som ska angripas 
när stater med stöd av mänskliga rättigheter ska motverka rasism.

Mänskliga rättigheter och rasism – teoretiska 
utgångspunkter
Denna avhandling rör sig kring ett dualistiskt förhållande mellan rasism 
och mänskliga rättigheter. Det är emellertid inte ovanligt att såväl ras-
ism som mänskliga rättigheter lyfts fram som diffusa begrepp vars in-
nehållsliga komponenter är svårfångade. När det gäller begreppet ras-
ism är det en vanlig kritik att det har använts på ett sätt som lett till 
begreppsinflation, vilket har gjort det analytiskt obrukbart. Även när 
det gäller begreppet mänskliga rättigheter uppenbarar sig flera olika 
förhållningssätt och perspektiv. En viktig fråga rör förhållandena mel-
lan rätt, politik och moral i relation till mänskliga rättigheter. 

Vetenskapliga teorier kräver precision för att vara analytiskt me-
ningsfulla. Etikerns stora utmaning är att befinna sig i gränslandet mel-
lan teori och praktik. Pendelrörelsen i den politiska etikens ”böra” går 
mellan verkligheten så som vi ser, uppfattar och studerar den, till en 
abstrakt verklighet där gråzoner skalas ned, organiseras och systemati-
seras, för att därefter föras tillbaka igen. Hur bemästra denna rörelse 
med bibehållen stringens i metod? Strävan efter analytisk precision ris-
kerar att leda till verklighetsfrånvändhet, samtidigt som det är svårt att 
göra en rättvis återspegling av en komplex, diffus och oprecis värld. 
Forskarens uppgift blir att manövrera pendeln mellan teorier som speg-
lar en komplex verklighet och samtidigt är analytiskt meningsfulla. 

45 Human Rights Council: Elaboration of international complementary standards to 
the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,
28 December 2007, Resolution 6/21. (kursivering i original)
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I detta arbete kommer jag att med stöd av två teorier – en om samtida 
rasism och en om mänskliga rättigheter – kritiskt granska sociala verk-
ligheter där en dubbel relation mellan mänskliga rättigheter och rasism 
kan identifieras. I detta sammanhang krävs därför att den förståelse av 
rasism som används ska vara ändamålsenlig och ha bäring på mänskliga 
rättigheter. Vidare innebär det att den förståelse av mänskliga rättig-
heter som avhandlingens problemställning grundar sig på är transparent 
och tydligt relaterad till rasism. I kommande teoretiskt inriktade kapitel 
kommer jag att fördjupa diskussionen av de teoretiska redskap som an-
vänds i avhandlingen. Det finns dock några övergripande teoretiska ut-
gångspunkter kring rasism och mänskliga rättigheter som är viktiga för 
den övergripande problemställningen. Låt mig därför redan nu kort in-
troducera dessa. 

Rasism – föränderlig och konstant
Vad som är att betrakta som rasism är inte självklart ur ett människo-
rättsperspektiv. Denna oklarhet hör nära samman med den bristande 
konsensus kring vad rasism är och innebär som också återfinns både i
forskningen om rasism och samhället i övrigt. Hur rasism förstås på-
verkas förmodligen av mänskliga intressen och erfarenheter, kulturella 
kontexter och politiska förhållanden. Därtill utgår befintliga analyser 
av rasism ofta från en avgränsad form, tid eller kontext. Med tiden har 
dessutom fler och fler former av rasism identifierats vilket följts av en 
ökad oenighet kring rasismbegreppets innehåll. 

Eftersom mänskliga rättigheter är universella i den mening att de ska 
gälla alla och överallt är skilda förståelser av rasism särskilt problema-
tiskt. Detta eftersom det riskerar att påverka de mänskliga rättigheternas 
förmåga att synliggöra, motverka och skydda mot samtida rasism. 

Det är enligt min uppfattning ett rimligt antagande att den diskrepans 
i uppfattningar kring vad som är att betrakta som rasism hos människo-
rättssystemets olika aktörer, till exempel mellan den stat som ska im-
plementera rättigheterna i en konvention och den konventionskommitté 
som ska bevaka och uttolka rättigheterna i densamma, påverkar hur väl 
mänskliga rättigheter förmår att bemöta rasism. Några frågor där olika 
tolkningar kan påverka implementering av mänskliga rättigheter är till 
exempel: Kan migranter vara utsatta för rasism på grund av sitt migrant-
skap? Vilka är rasismens aktörer? Vilka åtgärder bör vidtas för att mot-
verka rasism?
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I sökandet efter en i förhållande till de mänskliga rättigheterna ända-
målsenlig förståelse av rasism uppstår emellertid en annan problematik. 
Hur kan vi formulera ett begrepp som är analytiskt användbart i förhål-
lande till mänskliga rättigheter för ett fenomen som tycks vara förän-
derligt över tid och rum? 

Enligt min uppfattning bottnar viss begreppsanvändning i en alltför 
snäv förståelse av rasism som fenomen. Detta har ibland att göra med 
att de teorier begreppet används i är avsedda att belysa avgränsade kon-
texter och sammanhang. Ibland handlar det också om att det är en viss 
form av rasism som studeras. Eftersom mänskliga rättigheter ska fun-
gera universellt är sådana teorier inte lämpliga att direkt applicera på 
frågor som rör rasism i förhållande till mänskliga rättigheter. De tende-
rar också utgå ifrån fasta bestämningar när det gäller attribut som i 
själva verket är föränderliga, såsom i fråga om vem som kan drabbas 
av rasism. En för de mänskliga rättigheterna relevant och funktionell 
förståelse av rasism bör vara kontextkänslig samt grundas i och vara 
kompatibelt med det moraliska ideal mänskliga rättigheter syftar till att 
upprätthålla, det vill säga människors lika värde. 

Mänskliga rättigheter – skiftningar och schatteringar
En av etikens flera uppgifter är att kritiskt granska sociala institutioner,
moraliska konventioner och praktiker i förhållande till olika typer av 
moraliska ideal. Etik handlar om kritik av moralen. Ett uttryck för män-
niskors moraluppfattningar manifesteras genom de mänskliga rättighet-
erna, inte minst så som de utvecklats, tolkas och implementeras inom 
ramen för FN. Mänskliga rättigheter beskriver då vad stater bör göra 
för sina medborgare och de som befinner sig under ett lands jurisdikt-
ion, samt vad de inte får göra mot dem. Såsom mellanstatliga överens-
kommelser representerar de dock inte moral i någon slags mellan-
mänsklig mening. I stället uttrycker de normer där staten och individen 
bär upp relationen mellan de legitima anspråk som människor riktar 
mot en aktör med motsvarande plikt. Inom ramen för FN kan således 
mänskliga rättigheter förstås som en form av rättsligt och politiskt in-
terpreterade moraliska normer. 

Mänskliga rättigheter avser emellertid enligt min uppfattning också 
något som sträcker sig bortom dessa folkrättsliga regler. Långt innan
människorättssystemet etablerades internationellt har tankar om män-



40

niskan som bärare av en särskild form av rättigheter funnits i olika re-
ligiösa och kulturella traditioner. Människorättsanspråk har både for-
mulerats som krav i relationen mellan stater och individer, liksom grun-
dats i föreställningar om ansvar och motsvarande plikt i mellanmänsk-
liga relationer. När vi talar om mänskliga rättigheter kan vi alltså både 
tala om rättsligt och politiskt fastlagda normer men också om formule-
ringar av normativa ideal sprungna ur människors moraluppfattningar.

I denna avhandling förstås mänskliga rättigheter som sociala kon-
struktioner som förhandlas och skapas i relation till rådande samhälle. 
För att vara giltiga ska de – som filosofen Rainer Forst hävdar – vara 
berättigade. Forsts teori om mänskliga rättigheter utgår ifrån att det
finns en grundläggande rätt till berättigande. För att normer ska vara 
berättigade ska de enligt Forst vara reciprokt och generellt giltiga. Kra-
vet på reciprocitet handlar kortfattat om att ingen får ställa krav som de 
själva inte godtar eller accepterar samt att åsikter, intressen och värden 
inte får påtvingas andra. För att möta kravet på generell giltighet ska de 
också förstås och accepteras av de som berörs.46

En central del av Forsts människorättsteori är att mänskliga rättig-
heter syftar till att stärka medborgare som moraliska och politiska sub-
jekt. För att de ska kunna förverkligas krävs att de institutionaliseras.
Samtidigt är en viktig poäng för Forst att berättigandet av mänskliga 
rättigheter sker politiskt i skilda kontexter.47

Till grund för Forsts teori ligger en specifik förståelse av rättvisa 
som, tillsammans med Youngs rättviseteori, kommer att genomgripa 
detta arbete. Gemensamt för båda dessa rättviseteorier är betoningen på
rättvisans politiska dimensioner. De förenas också av att de vänder sig 
bort från de distributiva rättviseteorier som ser rättvisa som en fråga om 
fördelning utan att ta hänsyn till orättvisa bakgrundsfaktorer. Maktana-
lys är därför ett centralt instrument för såväl Forst som Young, och en 
viktig utgångspunkt för denna avhandling. 

Mot denna bakgrund menar jag att den ibland förekommande upp-
fattningen att mänskliga rättigheter representerar en allmänmänsklig 
moral representativ för hela världens befolkning bör tillbakavisas. Hur 
olika mänskliga rättigheter berättigas avgörs från fall till fall och är av-
hängigt skilda kontextuella sammanhang. FN:s människorättssystem

46 Forst, Rainer: “The Justification of Human Rights and the Basic Right to Justifica-
tion: A Reflexive Approach”, 2010. 
47 Forst, Rainer: The Right to Justification: Elements of a Constructivist Theory of Jus-
tice. 2011, s. 203 ff. 
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utgör emellertid i dag det närmaste vi kommer en globalt formulerad 
etik vars universella anspråk kan accepteras, såtillvida att dess univers-
alism består i att mänskliga rättigheter gäller alla människor och över-
allt. En central uppgift för etiken har kommit att bli att kritiskt granska 
mänskliga rättigheter så som de skapas och utvecklas i relation till rå-
dande människorättssystem.

I denna avhandling ligger fokus i första hand på mänskliga rättig-
heter så som de kommit att institutionaliseras inom ramen för FN-
samarbetet. I den kontexten handlar mänskliga rättigheter om vad staten 
bör göra för sina medborgare, vad den inte får göra mot dem, och vad 
staten ska skydda dem ifrån. Samtidigt formuleras i detta system att en 
moralisk norm om lika människovärde ligger till grund för rättighet-
erna. Betydelsen av den moraliska dimension av mänskliga rättigheter 
så som den formuleras internationellt i FN:s människorättssystem, i
regionala människorättsinstrument och i staters institutioner, grundla-
gar eller statsförfattningar har ofta diskuterats. Ofta görs en åtskillnad 
mellan juridiska och moraliska rättigheter utifrån en uppfattning om de-
ras förmåga till rättslig förankring och genomförbarhet. Om rättigheter 
inte kan rättsligt förankras är det inte fråga om rättigheter, argumente-
rade exempelvis rättspositivisten Jeremy Bentham, och avfärdade tan-
ken på naturliga rättigheter som ”nonsens på styltor”.48

I denna avhandling kommer jag att försvara relevansen av moraliska 
principer i positiv rätt. Mänskliga rättigheter, betraktade ur ett sådant 
perspektiv, syftar till att skydda alla människors lika värde. Som princip 
betraktad kan då människovärde användas för att granska hur väl 
mänskliga rättigheter bidrar till upprätthållandet eller strävandet mot 
detta ideal. Det är ett perspektiv som alltså lyfter fram och betonar mo-
ralens kritiska potential. När jag i denna avhandling studerar dubbel-
heten i relationen mellan mänskliga rättigheter och rasism gör jag det 
utifrån en filosofisk och etisk tradition där kritisk teori har stor bety-
delse. Vidare är det i framför allt den kantianska etiken som jag har min 
hemvist. Det är därför också en kantiansk utformning av människovär-
desprincipen som jag utgår ifrån och prövar. Det ska dock inte förstås 
som att jag avvisar andra sätt att berättiga mänskliga rättigheter på. Min 

48 Bentham Jeremy: “Examination of the Declaration of the Rights of the Man and the 
Citizen Decreed by the Constituent Assembly in France”, i Bentham Jeremy och John 
Bowring (red.): Works of Jeremy Bentham: with an outline of his opinions on the prin-
cipal subjects discussed in his works, Vol 2. W. Tait, Edinburgh 1843, s. 379.
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ambition är snarare att i linje med en diskursetisk tradition pröva ett av 
flera sätt som principen om lika människovärde kan levandegöras på. 

Moraliska principer som används kritiskt kan, om och när de an-
vänds, bidra till att utveckla förståelsen av de mänskliga rättigheternas 
innebörd och innehåll. När mänskliga rättigheter implementeras sker 
det genom ett förfarande där skilda aktörer, såsom NGO:er, stater, kon-
ventionskommittéer, specialrapportörer, domstolar enskilt och i dialog, 
tolkar innebörden och betydelsen av skilda rättigheter. I denna process 
kan en moralisk princip, såsom den om människovärde, fungera som 
ett viktigt tolkningsverktyg för alla dessa aktörer. 

Den moraliska dimensionen av mänskliga rättigheter bär på ett kri-
tiskt element som pekar på hur något bör vara och som kan identifiera 
och avslöja orättvisor. Om till exempel migranter inte har en institut-
ionaliserad rätt att ta del av allmän sjukvård i destinationslandet, bety-
der det också att de saknar ett moraliskt giltigt anspråk till sådana rät-
tigheter? Det är till exempel vanligt att stater endast erbjuder migranter
sådan vård som inte kan anstå då de befinner sig i landet.49 En moralisk 
princip som säger att alla människor ska behandlas med lika respekt för 
sin värdighet kan användas för att utmana statens tolkning och imple-
mentering av rätten till hälsa och den skillnad som görs mellan med-
borgare och icke-medborgare.

Historiskt går det också att se hur principer till grund för de mänsk-
liga rättigheterna fyllt en kritisk funktion genom användas i olika grup-
pers rättighetskamper. De har ställt krav på lika rättigheter för alla och 
påmint om hur det borde vara, men inte är. Det är alltså framför allt den 
som drabbas av orättvisor som bidrar till att mänskliga rättigheter ut-
vecklas.50

För att mänskliga rättigheter ska kunna förverkligas är det nödvän-
digt att de institutionaliseras. Det krävs alltså politiskt och rättsligt er-
kännande för att människor ska kunna ställa rättighetsanspråk. Detta 
fordrar, som bland andra filosofen Jürgen Habermas uppmärksammar,

49 UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Fact Sheet No. 31, The 
Right to Health, June 2008, No. 31. Tillgänglig: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf, hämtad 2020-05-23.
50 Se t.ex. Benhabib, Seyla: Dignity in Adversity: Human Rights in Troubled Times. 
Polity Press, Cambridge 2011, s. 132 ff. 



43

att människan är en del av en politisk gemenskap. För att människo-
värde ska kunna skyddas krävs, menar Habermas, tillhörighet i sådana 
gemenskaper som kan garantera dess medlemmar lika rättigheter.51

Habermas resonemang sätter ljus på en spänning mellan inkludering 
och exkludering som finns inbyggd i människorättssystemet. där exem-
pelvis status i form av medborgarskap kan vara nödvändigt för att rät-
tigheter ska förverkligas. Enligt Habermas kan mänskliga rättigheter, 
genom att de växt fram som respons på kränkningar av människors vär-
dighet, förstås som specifikationer av dess moraliska källa – människo-
värde. För Habermas är det utmärkande för människovärdet att det är 
en princip som

... forms the ‘‘portal’’ through which the egalitarian and universalis-
tic substance of morality is imported into law. The idea of human dig-
nity is the conceptual hinge that connects the morality of equal respect 
for everyone with positive law and democratic lawmaking in such a 
way that their interplay could give rise to a political order founded upon 
human rights.52

Idén om alla människors lika värde är alltså å ena sidan en moralprincip 
som vi återfinner i rättsliga dokument och som kan användas för att 
utveckla och vägleda i uttolkningen av redan erkända rättigheter, å 
andra sidan är det en kritisk moralisk princip som kan användas för att 
utveckla och förstärka skyddet av människors värdighet. Som sådan bör 
den förstås som en egalitär princip motiverad utifrån vår gemensamma 
mänsklighet och som mänskliga rättigheter avser att skydda. 

De mänskliga rättigheter som i denna studie är föremål för kritisk 
granskning är framför allt de som formulerats inom ramen för den in-
ternationella rätten och som implementeras av stater. Som sådana ut-
görs de av tre separata men även tätt sammanlänkade dimensioner som
rör moral, politik och rätt. Tillsammans bidrar de till att forma det som 
i denna studie beskrivs som människorättssystem respektive människo-
rättskulturer. Med människorättssystem avses i första hand de instru-
ment med folkrättsliga regler som rör mänskliga rättigheter och som 
formulerats inom ramen för den internationella rätten. Till viss mån 
handlar det också om de rättighetsförklaringar som återfinns i konstitut-
ionell rätt, liksom de regionala instrument som finns till skydd för 

51 Habermas, Jürgen: “The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Hu-
man Rights”, Metaphilosophy, vol. 41, nr. 4, 2010, s. 472.
52 A.a., s. 469. (kursivering i original)
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mänskliga rättigheter. Kopplat till de olika instrumenten finns olika 
övervakningsmekanismer. Det handlar om bland annat konventions-
kommittéer, domstolar och FN-organ. Enskilt och tillsammans med 
parterna för avtalen – staterna – formulerar, implementerar och tolkar
dessa aktörer mänskliga rättigheter så som de formulerats inom ramen 
för detta system. Dessutom kontrolleras hur stater följer bestämmel-
serna av flera andra aktörer såsom konventionskommittéer, NGO:er,
FN-organ och andra stater. De förståelser av mänskliga rättigheter som 
konstrueras och upprätthålls genom dessa processer är en del av det jag 
syftar på med begreppet människorättskultur. Det jag betecknar som en 
människorättskultur är dock mer omfattande än det som avses med 
människorättssystem då den rymmer dimensioner av mänskliga rättig-
heter som sträcker sig utanför det etablerade systemet. Med människo-
rättskultur avses även mänskliga rättigheter som en politisk, moralisk 
och rättslig konstruktion som skapas, tolkas och förstås i relation till det 
omgivande samhället och dess institutioner. När jag talar om männi-
skorättskulturer handlar det således likaväl om vad mänskliga rättig-
heter uppfattas vara, som diskurser om dem, och hur de institutional-
iseras och praktiseras i skilda samhälleliga kontexter. Människorättssy-
stemet och människorättskulturer är alltså inte skilda domäner utan tätt 
sammanlänkade och påverkar varandra. 

Sammanfattningsvis kommer relationen mellan rasism och mänsk-
liga rättigheter att studeras utifrån två teoretiska ramverk, ett som avser
samtida rasism och ett som avser mänskliga rättigheter. Det är mellan 
de mänskliga rättigheter som säger att alla människor är lika i värde och 
rasism som bärs upp och motiveras av skillnader i värde som vi finner 
det spänningsfält jag avser att närma mig i denna avhandling. Innan jag 
går vidare till att i kommande kapitel fördjupa mig i de teoretiska ram-
verken till grund för analysen finns det anledning att kort operational-
isera ytterligare teoretiska områden av relevans.

Skillnadsgörande, kategorisering och rasifiering
I avhandlingen kommer jag att använda mig av begreppet skillnadsgö-
rande. Med det syftar jag på processer och praktiker där föreställningar 
om skillnader i människovärde kommer till uttryck. Skillnadsgörande 
kan alltså i detta arbete förstås som en kontrast till den människovärde-
sprincip som säger oss att alla människor bör behandlas som lika i sin 
värdighet.
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Till grund för det skillnadsgörande som är centralt för rasismens 
funktion ligger olika former av kategorikonstruktioner. Praktiken att 
kategorisera, systematisera och sortera kan vara mer eller mindre neu-
tral. Det är mer problematiskt att gruppera människor utifrån faktorer 
såsom hudfärg, nationalitet och kultur än när fysiska ting kategoriseras 
i syfte att exempelvis sortera synintryck. En historisk tillbakablick, där 
vi kan se hur föreställningar om till exempel ras och etnicitet legat till 
grund för omfattande övergrepp på människor, gör en sådan betydelse-
skillnad uppenbar.

En aspekt av den negativa kategoriseringen rör huruvida kategori-
erna är valbara eller tvingande. Där den valbara kategoriseringen in i 
grupper i stor utsträckning bygger på självidentifikation, lämnar den 
tvingande kategoriseringen mindre utrymme för sådan frivillighet, dels 
eftersom de attribut som kategorier bygger på kan vara mer eller mindre 
ofrånkomliga och normbestämda, dels genom att individen ofta kate-
goriseras av någon annan än sig själv. Det innebär att kategorier sällan 
i sig själva har tydliga gränser och att uppfattningen kring tillhörighet 
kan skilja sig åt mellan den som kategoriseras och den som blir katego-
riserad, samt att kategorierna är kontextuellt betingade.53

Den kategorisering som har med rasism att göra är i första hand att 
betrakta som socialt konstruerad. De för rasismen relevanta kategori-
erna är alltså skapade genom mänskliga relationer och interaktioner. 
Rasifiering är ett teoretiskt viktigt begrepp som är användbart för att 
urskilja rasismens kategorier, och därmed för att identifiera det jag kal-
lar för ”rasismens objekt.” Jag använder termen objekt för att markera 
rasismen som riktad och innehållande en desubjektifierande funktion. 
Det är rasismens subjekt – det vill säga rasismens aktörer – som är ak-
tiva subjekt i skapandet av rasism. Med begreppet rasifiering åsyftar jag 
den process där föreställningar om ras blir till, det vill säga den process 
som ligger till grund för skapandet av rasismens objekt.54

Rasföreställningar har av många forskare behandlats och förståtts 
som ett av rasismens centrala attribut. Detta eftersom rastänkandets 

53 Se även: Strömblad, Per och Gunnar Myrberg: Kategoriernas dilemman: en kun-
skapsöversikt om kategorisering utifrån nationellt och etniskt ursprung i offentlig po-
litik och forskning, Delmi rapport 2015:7, Delegationen för migrationsstudier, Stock-
holm 2015.
54 För en fördjupad redogörelse av termens vetenskapliga användning och utveckling, 
se t.ex. Barot, Rohit och John Bird: “Racialization: The Genealogy and Critique of a 
Concept”, Ethnic and Racial Studies, vol. 24, nr. 4, 2001. 
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framväxt historiskt varit nära förbundet med de rasistiska ideologiernas 
etablering. I takt med att ras alltmer kom att förstås som en socialt kon-
struerad kategori har också förhållningssätten till, och sätten att första 
rasism på, förändrats. I dag används till exempel etniska, kulturella och 
religiösa identitetsmarkörer för att särskilja och tillskriva specifika ka-
raktäristika till grupper. Genom att socialt konstruerade attribut rasifie-
ras blir även de uppfattade som statiska och naturgivna.

I denna studie är alltså sådana grupper som rasifieras och som utifrån 
denna rasifiering utsätts för rasism i fokus. För att analysera dubbel-
heten i relationen mellan rasism och mänskliga rättigheter granskas ett 
antal problemområden där ”migranten” identifieras som ett av den sam-
tida rasismens objekt.

En av rasismforskningens paradoxer är att den ofta kräver att den 
kategorisering som kritiseras samtidigt till viss mån också upprätthålls.
Det gör att forskaren riskerar att bidra till att befästa användningen av 
kategorier som i själva verket strider mot människors självupplevda och 
mångfaldiga identiteter. Dessutom är risken att förstärka, upprätthålla 
och legitimera kategorisering med rasifiering som grund betydande. 
Som kommer att tydliggöras menar jag att vare sig så kallade ”afri-
kanska migranter” eller ”EU-migranter” – vars situation används som 
utgångspunkt för bearbetningen av problemområdena – är några enhet-
liga grupper. Det är rasismen som konstruerar dem som sådana. Det är 
också viktigt att de begrepp vi som forskare nyttjar i största möjliga 
utsträckning bör vara allmänt accepterade och inte uppfattas som krän-
kande av dem som den specifika formen av rasism drabbar. Samtidigt 
måste de vara analytiskt meningsfulla och säga något om vilka det är 
som drabbas.55 Ett sätt att möta sådana krav är att vara transparent i 
valet av begrepp samt att det finns en öppenhet för att dess konnotat-
ioner kan variera och uppfattas olika över tid och rum. 

Problematiken fångas in målande av migrationsforskaren Charles 
Westin då han diskuterar vad den rasism som riktas mot romer bör kal-
las:

One discussion concerns how we (the community of social scientists) 
should identify, conceive of and name the targets of this racism, and 
how we comprehend that the targeted peoples are thought of by racist 
perpetrators. Should stereotypical (and prejudicial) images associated 

55 För fördjupad diskussion se t.ex. Westin, Charles: “Concluding remarks”, i Selling, 
Jan, Markus End, Hristo Kyuchukov m. fl. (red.): Antiziganism. What’s in a Word?,
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2015, s. 200.
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with traditional and pejorative Gadjé words for Romanies determine 
how we name this form of racism? The argument in support of such a 
solution is that racist perpetrators are triggered by the stereotypical and 
degrading images that they hold of Romani peoples, which they then 
project to real people of flesh and blood. They act on stereotypes that 
are spread throughout the world where Romani peoples reside, stereo-
types that have remained as mental images for centuries. Proponents of 
this view claim that the title word ‘antiziganism’ (bokens titel förf.s 
anm) (i.e. ‘antigypsyism’) is analytically more precise than terms in that 
in their nomenclature include references to the actual victims of racism, 
the Romani peoples. The argument against the latter kind of solution is 
that the terms such as ’Romaphobia’ or ‘anti-Romaism’ would suggest 
that racism is a reaction to Romani peoples, Romani culture or Romani 
languages.56

Det finns således goda skäl att använda såväl begreppet antiziganism 
som antiromsk rasism för att beskriva rasism mot romer. I detta arbete 
har jag valt att använda mig att företrädesvis använda mig av begreppet 
antiromsk rasism. Det är primärt motiverat av att jag söker fånga in den 
konstruktion som är aktiv då den grupp som här kallas utsatta EU-
medborgare rasifieras. En viktig genomgående poäng i denna avhand-
ling är dock att den samtida rasismen rör sig mellan diffusa kategorise-
ringsmekanismer. Mot denna bakgrund använder jag företrädesvis ter-
men rasism, förstådd som ett paraplybegrepp, framför att markera vil-
ken särskild form av rasism som är i fråga. Detta gör att rasismens 
funktion snarare än objektets tillskrivna attribut hamnar i fokus. 

När det gäller det jag här kallar rasism mot afrikanska migranter gör 
sig andra svårigheter sig gällande. En sådan är att begreppet rasism i
Sydafrika vanligtvis åsyftar den specifika koloniala maktordning och 
de praktiker som legat till grund för förtrycket av framförallt den svarta 
befolkningen. Huvudsakligen används därför termen ”främlingsfient-
lighet” när migranters situation diskuteras i den aktuella kontexten.

Enligt min uppfattning finns en risk att frågor som rör rasism redu-
ceras när begrepp som främlingsfientlighet används. Det kan till exem-
pel innebära att rasism blir till en fråga om enskilda individers rädsla 
och skepsis mot det främmande. I det kapitel som behandlar Sydafrika 
kommer jag dock i vissa fall använda mig av begreppet främlingsfient-
lighet. Det jag avser handlar då om den särskilda form av rasism som 
riktas mot migranter. 

56 Westin, Charles: “Concluding remarks”, 2015, s. 199.
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En annan viktig aspekt som har med behandlingen av den sydafri-
kanska kontexten att göra är urskiljningen av befolkningsgrupper uti-
från hudfärg. Samtidigt som de kategorier som används i stort är en 
kvarleva från apartheidtiden bär de på en viktig social mening i sydaf-
rikansk kontext och som inte nödvändigtvis är lika laddat som det skulle 
kunna vara i ett svenskt sammanhang. 

Framförallt och företrädesvis kommer jag emellertid att använda 
mig av begreppet rasism i en generell mening. Detta eftersom detta ar-
bete i första hand syftar till att diskutera rasism i förhållande till mänsk-
liga rättigheter snarare än specifika former av rasism. 

Migranten och migrationen 
I The Figure of the Migrant skriver Thomas Nail: 

A figure is not a fixed identity or specific person but a mobile social 
position. One becomes a figure when one occupies this position. One 
may occupy this position to different degrees, at different times, and in 
different circumstances. But there is nothing essential about a person 
that makes the person this figure. The figure of the migrant, for exam-
ple, is like a social persona that bears many masks (the nomad, barbar-
ian, etc.) depending on the relative social conditions of expulsion.57

I denna avhandling är det migranten som rasismens figur som står i 
centrum. Men vem är egentligen att betrakta som migrant och korrele-
rar denne med nödvändighet med den ”migrant” som är rasismens ob-
jekt?

Till att börja med är en vanlig distinktion när det gäller migration
den mellan påtvingad och frivillig migration. En viktig skillnad som 
kommer till uttryck genom en sådan tudelning, och som är särskilt vik-
tig från ett människorättsperspektiv, är att när det gäller påtvingad mi-
gration är relationen mellan stat och individ bruten. Till skillnad från 
den migrant som lämnat sitt hemland av exempelvis ekonomiska skäl 
och som när som helst kan återvända, står en person med flyktingskäl 
inte längre under sitt hemlands beskydd.58 Därför aktiveras också ett 

57 Nail, Thomas: The Figure of the Migrant., Stanford University Press, Stanford, Cal-
ifornia 2015, s. 16.
58 För en fördjupad diskussion och olika perspektiv kring frivillig och påtvingad mi-
gration se t.ex. Fiddian-Qasmiyeh, Elena, Gil Loescher, Katy Long m.fl. (red.): The 
Oxford handbook of refugee and forced migration studies. Oxford University Press, 
Oxford 2014. 
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annat människorättsskydd för människor på flykt än för de som frivil-
ligt immigrerar till ett annat land. Samtidigt som det alltså finns goda 
skäl till att flyktingar i enlighet med internationella och regionala män-
niskorättsinstrument bör åtnjuta ett särskilt skydd finns också problem 
med en sådan urskiljning. Ett sådant problem är att den åtskillnad mel-
lan frivillighet och tvång som görs vare sig korresponderar med männi-
skors motiv, eller deras sätt, att röra sig över gränser. 

Vid gränser möts i dag asylsökande och flyktingar, offer för männi-
skohandel, smugglade migranter, irreguljära migranter och reguljära 
migranter vars migrationsstatus både kan variera och ha förändrats un-
der resans gång, påpekar exempelvis Pia Oberoi från OHCHR och Ele-
anor Taylor-Nicholson från Global Alliance Against Traffic in Women,
i en artikel om migration och mänskliga rättigheter.59 Vidare, poängte-
rar Oberoi och Taylor-Nicholsson, kommer flera andra faktorer att på-
verka hur migrantens rättsliga status i slutänden bedöms, såsom indivi-
dens förmåga att formulera sitt skyddsbehov enligt gängse legala defi-
nitioner.60

En annan omständighet där det institutionella och rättsliga förhåll-
ningssättet till migration inte korresponderar med människors verklig-
het rör människors sätt att röra sig över gränser. I en diskussion om 
migrationsmönster på den afrikanska kontinenten uppmärksammar mi-
grationsforskaren och demografen Aderanti Adepoju diskrepansen 
mellan människors sociokulturella verklighet och synen på mänsklig 
rörlighet så som den kommer till uttryck i regleringen av migration. Det 
som kännetecknar migration på den afrikanska kontinenten är att den 
ofta är cirkulär, påpekar exempelvis Adepoju.61 Detta är en form av rör-
lighet som ofta kolliderar med de genom kolonialismen konstruerade 
statsgränserna, vilka enligt Adepoju snarare förstås ”theorethical 
structures which interfere unnecessarily with migrants’ long-standing
ethnic solidarity”.62 Med tiden har emellertid gränserna förstärkts ge-
nom att flera afrikanska länder efter sin självständighet anslutit sig till 
internationella regelverk kring migration. 

59 Oberoi, Pia och Eleanor Taylor-Nicholson: “The Enemy at the Gates: International 
Borders, Migration and Human Rights”, Laws, vol. 2, nr. 3, 2013, s. 176. 
60 Ibid. 
61 Adepoju, Aderanti: “Internal and international migration within Africa”, i Kok, Pieter 
m.fl. (red): Migration in South and Southern Africa: Dynamics and Determinants.
HSRC Press, Cape Town 2006, s. 28.
62 A.a., s. 33. Även kolonialmakternas förflyttning av arbetskraft mellan kolonierna har 
haft inflytande på människors rörelser inom och utom statsgränser. 
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Enligt statsvetarna Joel Quirk och Darshan Wigneswaran domineras 
synen på mänsklig rörlighet av ett perspektiv där det betraktas som en 
av statens centrala uppgifter att reglera migration. Ett sådant perspektiv 
befäster en konventionell – men historiskt sett ny – bild av migration 
där suveränitet, medborgarskap och fri rörlighet inom landsgränser är 
centrala element.63 I stället för att mänsklig rörlighet betraktas som en 
avvikelse eller ett intrång som stater har att adressera bör det betraktas 
som en central del i själva konstruktionen av en stat.64 De skriver: 

... human mobility has long played a foundational role in determining 
what states look like as spatial and political entities, how they accumu-
late power and resources, what types of policies and strategies they pur-
sue, and how they relate to their peers and other political, social, and 
economic actors. In short, mobility makes states.65

Det är mot en sådan sammantagen bakgrund som forskare, däribland 
Nail, argumenterat för att påtvingad respektive frivillig migration sna-
rare bör betraktas som två poler inom ett och samma spektrum. Motiven 
till migration varierar, skiftar och är tätt sammanlänkande. Migranten 
påverkas av en mängd mer eller mindre tvingande eller självvalda fak-
torer i fråga om exempelvis politik, ekonomi, miljö och sociala fak-
torer.66 Detta är en hållning som jag delar och som ligger till grund för 
den syn på migranten som tillämpas inom ramen för denna avhandling. 

Mot bakgrund av de konsekvenser kategoriseringen som migrant el-
ler flykting har är det viktigt att också uppmärksamma de definitioner
som ligger till grund för dessa bestämningar. I internationell rätt defi-
nieras flyktingstatus i Konvention angående flyktingars rättsliga ställ-
ning (FN:s flyktingkonvention). Enligt denna konvention är den som 
hyser ”välgrundad fruktan för förföljelse” kopplat till ras, religion, nat-
ionalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning att 
anse som flykting. 67 Om vi jämför med vem som betraktas som flykting
i Afrikanska Unionens konvention till skydd för särskilda aspekter av 
flyktingproblematiken återfinns samma formulering men med tillägget

63 Quirk, Joel och Darshan Vigneswaran: ”Mobility makes states”, i Vigneswaran, Dar-
shan och Joel Quirk (red.): Mobility makes states: migration and power in Africa. Uni-
versity of Pennsylvania Press, Philadelphia 2015, s. 2ff.
64 Ibid. 
65 A.a., s. 2.
66 Nail, Thomas: The Figure of the Migrant, 2015, s. 2. 
67 Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations Treaty 
Series vol. 189, s. 137, art 1 a (2).
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att den som flyr på grund av extern aggression, ockupation och ut-
ländskt herravälde också är att betrakta som flykting.68.

FN:s flyktingkonvention upprätthåller alltså en tydlig dikotomi mel-
lan frivillig och påtvingad migration. Dessutom menar flera forskare att 
konventionens flyktingdefinition också är starkt påverkad av kontextu-
ella förhållanden. Framför allt, menar de, bygger konventionens defi-
nition på västländernas erfarenheter från andra världskriget och kalla 
krigets uppkomst. Därför kom konventionens definition att grundas i en 
föreställning om flyktingen som den enskilda individ med politisk 
agens som flytt Östeuropas kommunistdiktaturer för att få skydd i 
väst.69 En sådan begränsad förståelse innebar, som till exempel migrat-
ionsforskarna Stephan Scheel och Vicki Squire uppmärksammar, att 
många som av olika skäl tvingats migrera, i praktiken lämnades utan 
skydd.70

Oavsett lämpligheten i särskiljandet mellan frivillig och påtvingad 
migration kan konstateras att en sådan skiljelinje är viktig bland annat 
när det kommer till migrantens rättigheter i destinationslandet, eftersom 
den ofta ligger till grund för den status migranten erhåller. Det är också
rimligt att anta att det bemötande en migrant får i destinationslandet 
påverkas av om motiven till grund för migrationen betraktas som rätts-
ligt sett giltiga och legitima eller ej. De diskurser om ”illegala migran-
ter” jag kommer att skildra är exempel på hur tudelningen mellan fri-
villig och tvingad migration korrelerar med föreställningar om legal och 
illegal migration, något som i sin tur har stor betydelse för samtida ras-
ism. 

När vi ska förstå migranten som den samtida rasismens objekt är det 
alltså viktigt att ha i åtanke att de politiska och rättsliga regler som be-
stämmer vem som är att betrakta som migrant inte alltid korrelerar med 
den figur som är den samtida rasismens objekt. Migranten som figur 

68 Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 10 Sep-
tember 1969, 1001 U.N.T.S. 45. 
69 Se t.ex. Scheel, Stephan och Vicki Squire: “Forced migrants as ‘illegal migrants’”, i 
Fiddian-Qasmiyeh, Elena, Gil Loescher, Katy Long m.fl. (red.): The Oxford handbook 
of refugee and forced migration studies. 2014, s. 193; Sassen, Saskia: Gäster och främ-
lingar. Daidalos, Göteborg 2001, s. 29 f.; Chimni, B. S.: “The Geopolitics of Refugee 
Studies: A View from the South”, Journal of Refugee Studies, vol. 11, nr. 4, 1998, s. 
351. 
70 Scheel, Stephan och Vicki Squire: “Forced migrants as ‘illegal migrants’”, 2014, s. 
193 f. Utformningen av FN:s flyktingkonvention som Scheel och Squire diskuterar 
återspeglar således den allmänna kritik som ofta riktas mot rådande människorättssy-
stem och dess västerländska prägel. 
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kommer i denna avhandling att träda fram i skepnaden av den så kallade 
”afrikanska migranten” och den ”utsatta EU-medborgaren”. Båda dessa 
figurer ska förstås som något vissa människor kategoriseras in i men 
som inte nödvändigtvis överensstämmer vare sig med den egna uppfat-
tade identiteten eller de definitioner som brukas för att bestämma deras 
rättsliga status.

Forskningsläge
En av utmaningarna i detta arbete är de stora forskningsfält som berörs,
både ifråga om övergripande tematik och de problemområden som be-
handlas. Avhandlingens fokus på mänskliga rättigheter i relation till 
rasism riktad mot migranter gör att omfattande tvärvetenskapliga forsk-
ningsområden såsom människorättsforskning, rasismforskning och mi-
grationsforskning, och de mer ämnesdisciplinära frågeställningar som 
återfinns hos bland annat rättsvetenskapen och sociologin, tangeras.

Även de specifika problemområden, samt de exempel som används 
för att kontextualisera och specificera de olika problemen, har behand-
lats i såväl ämnesspecifika som tvärvetenskapliga studier. Det finns till 
exempel hela forskningsfält som behandlar frågor kring hatbrott och
medborgarskap liksom ämnesspecifika studier inom bland annat krimi-
nologi, kulturgeografi, statsvetenskap, juridik och filosofi.

När det gäller till exempel gäller problem och utmaningar i fråga om 
mänskliga rättigheter i relation till EU:s unionsmedborgarskap finns 
flertalet studier behandlat sådana frågor från olika perspektiv. Några av 
dem har haft särskild betydelse som underlag för denna studie. Till dem 
hör bland annat Anna-Sara Linds doktorsavhandling i juridik, Sociala 
rättigheter i förändring. En konstitutionellrättslig studie, i vilken hon 
diskuterar sociala rättigheters status i en svensk kontext. Som en del av 
studien diskuteras EU-rättens påverkan på svensk rätt, bland annat hur 
unionsmedborgarskapet påverkat utvecklingen av sociala rättigheter.71

71 Lind, Anna-Sara: Sociala rättigheter i förändring: en konstitutionellrättslig studie,
Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala 2009. Frågor 
som rör sociala rättigheter kopplat till bland annat EU:s unionsmedborgarskap och mi-
gration behandlas också i den rättsvetenskapliga antologin Socialrätt under omvandling: 
om solidaritet och välfärdsstatens gränser, där Lind tillsammans med Thomas Erhag och 
Pernilla Leviner, professorer i offentlig rätt, är redaktörer, Erhag, Thomas, Pernilla Leviner 
och Anna-Sara Lind: Socialrätt under omvandling: om solidaritet och välfärdsstatens 
gränser, Liber, Stockholm 2018.
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Ytterligare ett exempel på forskning som behandlar rättighetsfrågor 
i relation utsatta EU-medborgare är statsvetaren Meriam Chattys dok-
torsavhandling, Migranternas medborgarskap: EU:s medborgarskap-
ande från Romförhandlingarna till idag. I den diskuterar Chatty hur 
EU:s medborgarskap utvecklats över tid. Av särskild betydelse för 
denna studie är de diskussioner Chatty för kring den differentiering av 
rättigheter som unionsmedborgarskapet för med sig.72

Forskning som specifikt rör situationen för utsatta EU-medborgare i 
Sverige är inte lika omfattande som den som behandlat utmaningar 
kring EU:s unionsmedborgarskap. Kulturgeografen Erik Hanssons av-
handling är emellertid ett exempel på en studie som konkret behandlat 
utsatta EU-medborgares situation i Sverige. I den undersöker han den 
svenska befolkningens reaktioner i mötet med de utsatta EU-
medborgare som bedriver tiggeri i Sverige med stöd av en teori han 
kallar psykoanalytisk ideologikritik.73

Det finns förstås även forskning som behandlar avhandlingens sak-
områden ur ett filosofiskt och kritiskt perspektiv. Ett relevant forsk-
ningsprojekt är det tvärvetenskapliga projektet Exploring Citizenship
som pågick mellan 2017 och 2019 vid Uppsala Universitet, där bland 
annat frågor som rör medborgarskap och politisk inkludering behand-
lades ur ett filosofiskt, statsvetenskapligt och rättsligt perspektiv.74

Även den forskning som bedrivs vid Institutet för forskning om mi-
gration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet 
har angripit frågor som är relaterade till detta arbete, exempelvis de 
forskningsprojekt som fokuserar på migration- och medborgarskapsfrå-
gor ur ett kritiskt perspektiv.75 Flera av centrets forskare, däribland 
Branka Liki -Brbori och Carl-Ulrik Schierup, i flera studier behandlat 
frågor som rör migration i förhållande till EU:s utvidgning.76 Professor 

72 Chatty, Meriam: Migranternas medborgarskap: EU:s medborgarskapande från 
Romförhandlingarna till idag, Örebro University, Örebro universitet, Örebro 2015.
73 Hansson, Erik: "Det känns fel": Om det svenska samhällets reaktioner på närvaron 
av tiggande EU-medborgare, 2014-2016. Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 
universitet, Uppsala 2019, s. 156.
74 För med information om forskare och publikationer, se: https://www.filo-
sofi.uu.se/research/research-projects/exploring-citizenship/#anchor-757434.
75 Se t.ex. Schierup, Carl-Ulrik, Ronaldo Munck, Branka Liki -Brbori , och 
Neergaard, Anders (red.), Migration, precarity, and global governance: challenges 
and opportunities for labour. Oxford University Press, Oxford 2015.
REMESO leder också bland annat en forskarutbildning i etnicitet- och migrationsstu-
dier, samt en internationell forskarskola i migration, etnicitet och samhälle. 
76
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Stefan Jonsson, professor i etnicitet, har även han behandlat frågor som 
rör rättigheter, rasism och migration. I detta arbete är det framförallt 
hans diskussioner om relationen mellan rasism och mänskliga rättig-
heter, tillsammans med hans förståelse av rasism som utestängningssy-
stem som är av vikt.

När det gäller migranters utsatthet för rasism i Sydafrika specifikt, 
men också i fråga om kritisk reflektion och analys av frågor som rör 
mänsklig rörlighet, mänskliga rättigheter och rasism, är den forskning 
som bedrivs vid African Centre for Society and Migration (ACMS) vid 
University of Witwatersrand i Johannesburg viktig. En framträdande 
person som behandlat denna typ av frågor är Loren Landau, professor 
och innehavare av South African research chair on mobility and the 
politics of difference. Landau har publicerat flera artiklar och studier 
samt varit framträdande i politisk debatt där han diskuterat hur situat-
ionen för afrikanska migranter kan förstås ur ett politiskt perspektiv. 
Han har tillsammans med centrets övriga forskare, såsom Jean-Pierre 
Misago, Ingrid Palmary och Alexandra Hiropoulus, genomfört flera 
studier kring främlingsfientligt våld i Sydafrika.

Frågor som rör migranters situation i Sydafrika och som tangerar de 
problemområden som här står i centrum har också behandlats från flera 
andra forskningsfält och discipliner. En forskare som varit av relevans 
för detta avhandlingsarbete är till exempel filosofen Michael Neocos-
mos. Han har i flera verk diskuterat främlingsfientligt våld i Sydafrika. 
I From ‘Foreign Natives’ to ‘Native Foreigners’. Explaining Xe-
nophobia in Post-apartheid South Africa argumenterar han bland annat 
för att orsakerna till den främlingsfientlighet som riktas mot migranter i 
Sydafrika bör förstås utifrån den nationalistiska post-apartheidpolitiken. 
En annan forskare som varit av vikt för detta arbete är migrationsforska-
ren Darshan Vigneswaran som skrivit flera artiklar och böcker om 
territorialitet och mänsklig rörlighet i Sydafrika.

Som framgår av denna korta översikt är det från det perspektiv denna 
avhandling skrivs omöjligt att på ett heltäckande sätt överblicka och 
relatera till den forskning som bedrivs om de skilda problem, och de 
exempel, som kommer att diskuteras och analyseras i detta arbete. Det 
är dock min förhoppning att de insatser vid såväl svenska som internat-
ionella universitet som avhandlingens empiriskt inriktade delar bygger 
på kommer att framträda i respektive analyskapitel.

En av anledningarna till att denna studie har relevans, trots att den 
omfattade forskning som rör frågorna som behandlas, är att den med 
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etikens verktyg och metoder diskuterar frågor som tidigare primärt be-
handlats från andra ämnesperspektiv. Som kritisk disciplin har etiken 
en viktig funktion att fylla när det gäller studier av politiska och sociala 
processer. Därför kan denna studie också förstås som ett bidrag till ovan 
nämnda forskningsområden, där ett renodlat filosofiskt eller etiskt per-
spektiv ofta har saknats.

I min egen akademiska hemvist finns också flera forskningsprojekt 
där mänskliga rättigheter granskas ur ett etiskt och kritiskt perspektiv.
Jag relaterar framför allt till det forskningsfält inom etiken som handlar 
om politisk etik med särskild inriktning mot mänskliga rättigheter. 

Detta är ett område som på olika sätt behandlar frågor kring de 
mänskliga rättigheterna som sociala, politiska och rättsliga normer. 
Elena Namlis Human Rights as Ethics Politics and Law är en sådan 
studie.77 I den argumenterar Namli för att de mänskliga rättigheternas 
skilda dimensioner både samverkar och utmanar varandra. Som kom-
mer framgå bygger min teori om mänskliga rättigheter på en liknande 
förståelse. Namli lyfter också fram de mänskliga rättigheternas poli-
tiska potential och kapacitet. Också denna utgångspunkt delar jag med 
Namli. 

I sin doktorsavhandling, Mänskliga rättigheter, moral och religion: 
om de mänskliga rättigheterna som moraliskt och juridiskt begrepp i en 
pluralistisk värld, angriper även Pamela Slotte mänskliga rättigheter 
som ett slags flerdimensionellt normsystem.78

I sin avhandling diskuterar Slotte relationen mellan rätt och moral i 
förhållande till mänskliga rättigheter med särskilt fokus på Hans Küngs 
förståelse av ett globalt ethos. Det handlar om att förstå mänskliga rät-
tigheter som ett samtida moraliskt och juridiskt begrepp. I likhet med 
hur jag analytiskt skiljer mellan människorättssystem och människo-
rättskulturer skiljer Slotte mellan mänskliga rättigheter som ett juridiskt 
begrepp och ”talet om mänskliga rättigheter” som något bortom juridi-
kens ramar.79

Mitt främsta uppdrag är emellertid att med hjälp av etiken studera 
relationen mellan mänskliga rättigheter och rasism. Det är primärt 
denna kombination som utmärker min studie. Mig veterligen saknas 

77 Namli, Elena: Human Rights as Ethics, Politics, and Law. Vol. 43, Acta Universitatis 
Upsaliensis, Uppsala 2014.
78 Slotte, Pamela: Mänskliga rättigheter, moral och religion: om de mänskliga rättig-
heterna som moraliskt och juridiskt begrepp i en pluralistisk värld, Åbo akademis förl., 
Åbo 2005. s.
79 A.a., s. 409. 
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fördjupade studier av relationen mellan rasism och mänskliga rättig-
heter utifrån ett kritiskt perspektiv och med etikens redskap och meto-
der.

Jag delar förvisso den kritiska ingången till människorättsprojektet 
med bland annat många postkoloniala teoretiker. Själva fenomenet att 
mänskliga rättigheter i stället för att bidra till att motverka rasism bru-
kas på sätt som stärker rasism och rasistiska strukturer har förvisso upp-
märksammats av många. Det är bland annat en kritik som förts fram i 
postkolonial kritik av människorättsprojektet. I framkant för kritiken av 
den internationella rättens tillämpning generellt, och mänskliga rättig-
heter specifikt, är den akademiska gemenskap och politiska rörelse som 
går under namnet Third World Approaches to International Law 
(TWAIL). Det som bland annat kännetecknar och förenar många fors-
kare och aktivister inom TWAIL är kritiken av rådande paradigm inom 
internationell rätt. En viktig uppfattning som är utgångspunkt för arbe-
tet med denna avhandling är att för att de mänskliga rättigheterna ska 
vara legitima krävs att de sätt mänskliga rättigheter förstås och tolkas 
på öppnas upp, samt att västvärldens politiska dominans demonteras 
och utmanas av andra perspektiv. Så menar bland andra professorn i 
rätt, Makau Mutua, som återkommande kritiserat det eurocentriska pro-
jekt mänskliga rättigheter inom ramen för FN kommit att utvecklats till. 
I Human Rights: A Political and Cultural Critiquediskuterar han bland 
annat hur mänskliga rättigheter bidrar till att upprätthålla ett eurocent-
riskt kolonialt projekt och främjar ett eurocentriskt ideal genom att 
olika aktörer betraktas som över- och underordnade, samt genom att 
korsbefruktning av olika kulturer avvisas.80 Samma kritik återkommer 
i senare verk, såsom Human Rights Standards: Hegemony, Law, and 
Politics, där han bland annat argumenterar för att mänskliga rättigheter 
bör betraktas som ett moraliskt projekt inom ramen för den politiska 
demokratin.81 Kritiken som Mutua och andra fört fram är viktig att ta 
på allvar. Denna kritik är en viktig utgångspunkt för hur jag förstår och 
förhåller mig till mänskliga rättigheter som ett universalistiskt projekt. 
Jag delar också Mutuas förståelse att mänskliga rättigheter bör betrak-
tas som ett politiskt projekt och att det är genom att betrakta dem så
som deras innebörd och betydelse kan levandegöras.

80 Mutua, Makua: Human Rights: A Political and Cultural Critique. University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia 2002. 
81 Mutua, Makau: Human Rights Standards: Hegemony, Law, and Politics. State Uni-
versity of New York Press, Albany 2016, s. 169.
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Själva angreppssättet – att med teorins hjälp studera olika sociala 
processer för att adressera orättvisor – kännetecknar kritisk teori och 
kritisk sociologi. Trots den kritiska teorins politiska ambitioner har in-
tresset för att kritiskt granska mänskliga rättigheter som politiskt pro-
jekt varit relativt begränsat.82 Det finns dock viktiga undantag. För detta 
avhandlingsarbete är det särskilt den kritiska teorins utformning inom 
den så kallade Frankfurtskolan som varit av stor betydelse. Funktional-
iteten och betydelsen av denna kritiska nivå har diskuterats ingående av 
Habermas som gjort betydande insatser för att lyfta etikens kritiska 
funktion i studiet av mänskliga rättigheter. Habermas har varit särskilt 
viktig i utvecklingen av den kritiska teorin inom Frankfurtskolan till 
vilken även andra, för denna avhandling viktiga personer, sällat sig. 
Forst är en av dem vars betydande filosofiska bidrag på den kritiska 
teorins områden vilken tillsammans med Habermas har haft särskilt be-
tydelse för detta arbete.

I avhandlingen är det främst mot mänskliga rättigheter så som de 
kommit att utvecklas och formuleras inom ramen för FN:s människo-
rättssystem som står i fokus. Det mest framträdande instrumentet i bruk 
för att synliggöra, motverka och skydda mot samtida former av inom 
ramen för detta system är CERD. Förutom de mer interna studier och 
diskussioner som förts i relation till utvecklingsarbetet med CERD 
inom FN:s ramar och som kommer att presenteras längre fram i avhand-
lingen finns också flera studier återfinnas där frågor om CERD:s funkt-
ionalitet, tillkomsthistoria, omfattning och tillämpning diskuteras. En 
forskare som varit av stor betydelsen i fråga om att belysa CERD och 
CERD-kommitténs arbete är tidigare nämnde Michael Banton. Banton 
skrev flera viktiga arbeten i området ras- och etnicitetsrelationer. Dess-
utom var han var ledamot av CERD-kommittén mellan åren 1990 och
2001. 1996 skrev han International Action Against Racial Discriminat-
ion där det praktiska arbetet med att förverkliga CERD beskrivs och 
diskuteras.83 2002 publicerades The International Politics of Race där 
han bland annat diskuterar hur förståelser av begrepp som ras och ras-
ism förändrats över tid.84 Ett mer rättsligt inriktat perspektiv på CERD 
återfinns hos Natan Lerner i The UN Convention on the Elimination of 

82 Rensmann, Lars: “Critical Theory of Human Rights”, i Thompson, Michael (red.): 
The Palgrave Handbook of Critical Theory: Palgrave Macmillan, New York, 2017, s. 
634.
83 Banton, Michael: International Action Against Racial Discrimination, 1996.
84 Banton, Michael: The international politics of race. Polity, Cambridge 2002.
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All Forms of Racial Discrimination.85 I samlingsvolymen Fifty Years of 
the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial 
Discrimination diskuteras arbetet med att synliggöra, motverka och 
skydda mot rasism med hjälp av CERD från olika perspektiv.86

Kopplingen mellan rasism och mänskliga rättigheter är av förklar-
liga skäl inte unik. Hela denna studie bygger på att det föreligger en 
nära anknytning mellan mänskliga rättigheter och rasism. Vad som 
dock kännetecknar många studier som rör rasism och mänskliga rättig-
heter är att de i första hand fokuserar på specifika sammanhang, olika 
former av rasism och andra kontextuellt relaterade frågor. Det kan till
exempel handla om hur mänskliga rättigheter kan användas för att mot-
verka specifika former av rasism. Andra studier beskriver och diskute-
rar hur skilda gruppers mänskliga rättigheter kan förverkligas i ljuset av 
den rasism som drabbat dem.

Det finns emellertid några studier som i en mer generell mening re-
laterar och förklarar relationen mellan mänskliga rättigheter och rasism. 
En sådan är samlingsvolymen Discrimination and Human Rights. The
Case of Racism där skilda forskare möter frågan om hur det kommer 
sig att arbetet mot rasism – trots högt ställda ambitioner och ett omfat-
tande regelverk – inte varit särskilt effektivt. Kan problemet härröras
till lagstiftningens utformning, såsom i fråga om syfte och mål, materi-
ella bestämmelser och åtgärdernas struktur? Eller har problemet med 
de grundläggande förståelserna av ras och rasism att göra? Detta är frå-
gor som ställs i bokens inledande kapitel och som bokens författare när-
mar sig från skilda perspektiv.87 Perspektivet att vända sig mot systemet 
för de mänskliga rättigheterna för att där söka svar på rasismens fort-
satta prevalens delar jag med bokens författare. Även om de frågor jag 
ställer är annorlunda såtillvida att jag inte i samma utsträckning relate-
rar till rättslig tolkning och implementering. Det finns också enskilda 
kapitel som är av särskild betydelse för detta projekt. Ett sådant är 
Sandra Fredmans avsnitt där hon etablerar relationen mellan rasism och 
mänskliga rättigheter som en fråga om jämlikhet. I avsnittet diskuterar 

85 Lerner, Natan: The UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Dis-
crimination: Reprint Revised by Natan Lerner. Brill Nijhoff, Boston 2014.
86 Waughray, Annapurna och David Keane: Fifty Years of the International Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: A Living Instrument. Man-
chester University Press, Manchester 2017.
87 Fredman, Sandra (red.): Discrimination and human rights: the case of racism. Ox-
ford University Press, Oxford 2001, s 1f.
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Fredman olika förståelser av jämlikhet och hur de relaterar till mänsk-
liga rättigheter. För att rasism med stöd av mänskliga rättigheter effek-
tivt ska kunna motarbetas är det enligt Fredman nödvändigt med en för-
ståelse av jämlikhet som sträcker sig bortom den om formell jämlikhet 
vilken Fredman menar hittills präglat tolkning och tillämpning av 
mänskliga rättigheter.88

Metod och material
Etik är en disciplin som undersöker, analyserar, och granskar moraliska 
föreställningar och praktiker.89 Enligt min uppfattning är etikerns 
främsta uppgift inte att definitivt lösa moraliska dilemman eller att le-
verera nyttokalkyler. Ett sådant förfarande riskerar bland annat att leda 
till, oavsett vilken normativ position som intas, till en instrumentali-
sering av värden.

Etik är en dynamisk disciplin som erbjuder redskap för att förstå och 
kritiskt granska moral i olika skepnader. Däremot bör inte etiken an-
vändas för att, så som Namli och Grenholm skriver apropå skilda nor-
mativa bedömningar, ”teoretisera bort den frihet och det ansvar som 
mänskligt handlande i världen innebär.”90 Det som särskiljer etiken från 
andra kritiska discipliner är att den har moralen som sitt specifika stu-
dieområde.91 Ett uttryck för sådana moraliska föreställningar och prak-
tiker är mänskliga rättigheter. Hur mänskliga rättigheter förstås, brukas 
och tolkas har därför kommit att bli en viktig uppgift för etiken. 

I detta arbete är den centrala uppgiften att analysera och granska re-
lationer mellan mänskliga rättigheter och rasism. Avhandlingen bygger 
på en problemorienterad ansats där jag försöker identifiera och lokali-
sera olika sätt att förstå och bruka mänskliga rättigheter. Detta gör jag 
genom att bearbeta sex problemområden där en dubbel relation mellan 
mänskliga rättigheter och rasism kan identifieras. 

Jag tar mig an de olika problemen utifrån en kombination av teore-
tisk analys och empiriska studier. Syftet med detta angreppsätt är att 

88 Fredman, Sandra: “Combating Racism with Human Rights: The Right to Equality”, 
i Fredman, Sandra (red.): Discrimination and human rights: the case of racism. Oxford 
University Press, Oxford 2001, s. 42 ff. 
89 Se t.ex. Namli, Elena och Carl-Henric Grenholm: Etik, 2019
90 A.a., s. 27. 
91 Se t.ex. Namli, Elena och Carl-Henric Grenholm: Etik. Studentlitteratur, Lund 2019; 
Collste, Göran: Inledning till etiken. Studentlitteratur, 2019.
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konkretisera och specificera hur de problem som behandlas i avhand-
lingen kan uttrycka sig i skilda kontexter och miljöer. Ytterligare en 
behållning av ett sådant angreppssätt är att det möjliggör ytterligare in-
fallsvinklar och dimensioner av de problem som behandlas.

När jag analyserar mänskliga rättigheter är det utifrån förståelse av
mänskliga rättigheter som sätter principen om lika människovärde i 
centrum. Denna princip är viktig eftersom den ligger till grund för det 
system av mänskliga rättigheter som utformats inom ramen för FN, lik-
som relateras till mänskliga rättigheter i de rättighetskataloger som går 
att återfinna i olika staters grundlagar, författningar och konstitutioner.

För etikern är alltså kritik såväl utgångspunkt som metod. Arbetet i 
denna avhandling faller inom ramen för den tillämpade etiken. Vad som 
särskilt kännetecknar den tillämpade etiken är att den granskar och prö-
var specifika samhällsproblem. Ett sätt att göra det är med stöd av mo-
raliska principer som teoretiska redskap.92

Avhandlingens huvudsakliga syfte är att analysera de skilda relat-
ioner som kan finnas mellan mänskliga rättigheter och samtida former 
av rasism. Det andra teoretiska redskap, vid sidan av teorin om mänsk-
liga rättigheter som grundat i en princip om lika människovärde, som 
jag använder mig av är en teori som rör om rasism i förhållande till 
mänskliga rättigheter. När jag analyserar de skilda problemområdena 
är det denna förståelse av rasism som ligger till grund för de problem 
som identifieras, samt i behandlingen av problemen. Det är alltså uti-
från dessa teoretiska ramar som avhandlingens övergripande problem-
ställning kommer att analyseras. Båda dessa teorier kommer jag att ut-
veckla närmare i följande teorikapitlen.

Från ett metodologiskt perspektiv bör uppmärksammas att de teore-
tiska ramverken till viss mån fyller skilda funktioner. När det gäller ras-
ism handlar det om hur rasism kan förstås, analyseras och relateras till 
ett människorättsperspektiv. När det gäller mänskliga rättigheter rör det 
sig i stället om att med människovärdesprincipen som grund kritiskt 
granska och analysera skilda förståelser av mänskliga rättigheter och 
hur de relaterar till rasism.

Som nämndes inledningsvis i detta avsnitt är kritisk analys en viktig 
metod inom etikämnet. Metoden innebär att etikern med stöd av teori 

92 A.a.
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belyser, undersöker, reflekterar och strukturerar moraliska konvent-
ioner och sociala processer.93

Det konkreta problem som kommer att behandlas i denna avhandling 
avser en dubbel relation mellan mänskliga rättigheter och samtida ras-
ism. För att angripa problemet kommer jag att belysa, kritiskt granska, 
diskutera och analysera sex olika problemområden. Detta gör jag uti-
från två teoretiska ramverk rörande samtida rasism respektive mänsk-
liga rättigheter. Den kritiska granskningen och reflektionen grundläggs 
alltså genom att relatera och diskutera de problemområden som behand-
las i förhållande till dessa skilda teorier. 

De problemområden som studeras kontextualiseras och specificeras 
utifrån konkreta exempel som jag menar är representativa och skildrar 
problemet ifråga. Därmed är också den kritiska analysen tätt förbunden 
till empirisk forskning på området. Det vore förstås fullt möjligt att kon-
struera hypotetiska exempel för att belysa de olika problemen, liksom 
att bearbeta problemen på en rent teoretisk nivå. Jag är dock av uppfatt-
ningen att etiken med sin kritiska dimension har en viktig funktion när 
det gäller att studera sociala verkligheter. Ur ett sådant hänseendet kan 
denna avhandling läsas som inspirerad av de metoder som går att åter-
finna inom kritisk sociologi och kritisk teori. Vid sidan av att erbjuda 
möjligheter att konkret förankra moraliska dilemman och problem i so-
ciala verkligheter innebär detta förhållningssätt också vissa metod-
mässiga utmaningar. En sådan utmaning gäller urval och förhållnings-
sätt till det empiriska material som finns att tillgå. För att möta detta 
problem har jag använt mig av olika urvalskriterier (dessa presenteras 
utförligare under avgränsningar och urval) samt använt mig av olika 
typer av källmaterial, samt grundlagt problemet utifrån teoretiska stu-
dier på området. 

Avhandlingen befinner sig alltså i skärningspunkten mellan filosofi 
och empirisk forskning. Min övergripande ingång till frågorna är dock 
filosofin och då framför allt den del av etiken som utgår från kritisk 
teori. Det som kännetecknar kritisk teori, bland annat så som den ut-
vecklats inom den så kallade Frankfurtskolan, är att den med stöd av 
teori studerar sociala verkligheter för att adressera orättvisor. På samma 
sätt som jag använder mig av teoretiska redskap för att studera sociala 
verkligheter har en central tanke hos många inom denna teoribildning 

93 Grenholm, Carl-Henric: Etisk teori: Kritik av moralen Studentlitteratur, Lund 2014, 
18 ff.
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varit att det med teorins hjälp går att synliggöra vissa orättvisa struk-
turer i skilda sociala processer. Detta är också min huvudsakliga in-
gång och ambition med den kritiska analysen i detta arbete. Det innebär 
att med teorins hjälp studera relationen mellan rasism och mänskliga 
rättigheter för att försöka belysa vad som kännetecknar relationen och 
hur den kommer till uttryck både i form av konstruerade och institut-
ionaliserade normer med fokus på orättvisa. 

Som redan nämnts har jag medvetet valt att förhålla mig till olika 
typer av material för att angripa det övergripande problemet som dis-
kuteras i avhandlingen. När det gäller de teoretiska ramar som jag an-
vänder som analytiska redskap bygger de uteslutande på teoretisk litte-
ratur som behandlar olika perspektiv på rasism respektive mänskliga 
rättigheter. Utifrån en dialog med andra forskare kommer jag i kom-
mande teorikapitel diskutera och presentera sådana ramverk. I fråga om 
de problemområden som specifikt diskuteras har de valts ut med stöd 
av ett antal urvalskriterier. Det material som fungerat som underlag för 
detta urval är primärt rapporter och undersökningar från relevanta or-
ganisationer, institutioner och myndigheter, tillsammans med teoretisk 
litteratur som behandlar sakfrågeställningen i respektive region. När det 
gäller Sydafrika har undersökningen kompletterats med två vistelser i 
landet för att på plats observera, konsultera och fördjupa förståelsen för 
de problem som behandlas, i syfte att i någon mån kompensera för det 
faktum att jag som forskare har min hemvist i den ena kontext som stu-
deras men inte den andra. 

När det kommer till själva problembearbetningen är det som jag flera 
gånger redan uppmärksammat med stöd av mina teoretiska redskap pro-
blemen granskas och analyseras. Bearbetningen sker på åtminstone tre 
nivåer som var för sig aktualiserar olika typer av material. För det första 
diskuteras problemområdena generellt i relation till olika typer av teo-
retiskt material. För det andra kontextualiseras och specificeras proble-
met till specifika kontexter och sammanhang – i detta fall Sydafrika 
respektive Sverige och ”afrikanska migranter” respektive ”socialt ut-
satta EU-medborgare”. Det material som då används är för det första 
teoretisk och empirisk forskning som behandlar för frågeställningen re-
levanta perspektiv. För att kontextualisera och specificera respektive 
problemområde använder jag mig, för det tredje, av olika exempel. Som 
underlag för att diskutera dem använder jag mig då av bland annat rätts-
fall, samt rapporter och undersökningar från olika politiska aktörer och 
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folkrättsliga dokument såsom konventioner och rekommendationer.
Vidare använder jag mig av bland annat debattartiklar, politiska utta-
landen, pressmeddelanden som underlag för att diskutera respektive 
problem som behandlas.

Avgränsningar och urval
I centrum för denna avhandling står det jag menar utgör en dubbel re-
lation mellan mänskliga rättigheter och rasism. Denna dubbelhet stude-
ras genom att sex olika problemområden granskas utifrån en teori om 
rasism och en om mänskliga rättigheter.

För att bearbeta de problemområden som står i centrum fokuserar 
jag på en specifik grupp som rasismens objekt – migranter – och två 
kontextuella sammanhang – Sydafrika och Sverige. Syftet med dessa 
avgränsningar är för att göra det möjligt att diskutera problemen på en 
konkret nivå och med riktiga exempel. Med tanke på att såväl rasism 
som mänskliga rättigheter är globala fenomen finns det mängder av po-
tentiella studiemiljöer och former av rasism att studera.

Till att börja med är rasism, enligt mitt sätt att se det, ett fenomen 
som skapar, legitimerar och upprätthåller en särskild form av maktord-
ning med grund i rasifiering. Rasism är ett globalt fenomen men som 
på grund av historiska förhållanden och förr liksom nu rådande makt-
relationer gör sig särskilt tydlig i vissa sammanhang och områden. Det 
som i samhällsdebatten ibland kallas för ”omvänd rasism” där man till 
exempel hävdar att rasism också kan riktas mot vita grupper i majori-
tetssamhället bör utifrån de ambitioner jag har i fråga om maktanalys 
avvisas. Ett sådant perspektiv tar inte hänsyn till rasismens sätt att fun-
gera som maktordning utan fokuserar i första hand på enskilda indivi-
ders attityder. Däremot är inte rasism som generellt fenomen, enligt 
mitt sätt att betrakta det, uteslutande något som återfinns i specifika 
grupper och samhällen. Makt är kontextuell och därför är rasism också 
ett fenomen som kan återfinnas på flera platser och spegla skilda för-
hållanden mellan grupper. Det genererar otaliga studiemiljöer och äm-
nesperspektiv.

Tre förhållanden har varit vägledande i valet av de länder som stu-
deras i avhandlingen. För det första har jag önskat att det i de kontexter 
som studeras ska finnas ett framträdande och relevant studieobjekt. 
Med det menar jag att det ska det ska finnas en tydligt identifierad grupp 
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som är politiskt relevant i den aktuella kontexten. För det andra har jag 
strävat efter att det ska finnas en etablerad människorättskultur på de 
platser som studeras. Det ska alltså finnas en moralisk, rättslig och po-
litisk diskurs om mänskliga rättigheter vilken i mer eller mindre ut-
sträckning uppbärs av samhällets institutioner, samt att staterna i fråga 
är part till centrala folkrättsliga överenskommelser på området. Vidare 
har jag, för det tredje, önskat att det ska finnas någon form av kontex-
tuell relation mellan de länder som studeras. Även om föreliggande stu-
die i första hand inte är komparativ i en egentlig mening är det enligt 
min uppfattning av analytiskt värde att kunna diskutera förhållanden
inom länderna i relation till varandra. Det är alltså mot denna bakgrund 
jag har valt att studera Sydafrika och Sverige och migranter, här i form 
av så kallade ”afrikanska migranter” och ”socialt utsatta EU-
medborgare”.

Till att börja med har jag valt att fokusera på den rasism som riktas 
mot migranter. Som jag tidigare redogjort för förstår jag migranten i 
detta sammanhang som en rasifierad konstruktion snarare än något som 
i första hand är knutet till enskilda individers migrationsstatus. Det är 
flera faktorer som gör att jag betraktar ”migranten” som ett relevant 
studieobjekt. En viktig sådan är att flera aktörer inom FN-systemet, där-
ibland FN:s särskilde rapportör för nutida former av rasism, rasdiskri-
minering och andra former av intolerans och CERD-kommittén, upp-
märksammat att migranter är en grupp som i dag är särskilt drabbad av 
rasism. Situationen för migranter har också lyfts fram vid de senaste 
världskonferenserna mot rasism.95 Att jag just fokuserar på migranter 
gör förvisso att flera grupper som drabbas av rasism inte uppmärksam-
mas. Jag menar emellertid att de problemområden som behandlas i av-
handlingen också gäller andra grupper som drabbas av rasism. 

Därför har jag också valt att i mina exempel använda mig av två i
dag utpräglade destinationsländer för migranter. I Sydafrika har mi-
granter, såväl interna som externa, länge varit en viktig del av den for-
mella och informella ekonomin. Landet är i dag det land i södra Afrika 
till vilket flest människor immigrerar. En betydande del av dessa mi-
granter utgörs av arbetskraftsinvandrare från kringliggande länder 

95 I den deklaration och det handlingsprogram som förhandlades fram i samband med 
konferensen 2001 konstateras att rasism särskilt drabbat personer med afrikanskt och 
asiatiskt ursprung, liksom olika urfolk, och att de tillsammans med icke-medborgare 
och migranter är några av de grupper som är särskilt utsatta för rasism i dag. Durban 
Declaration and Programme of Action, Adopted at the World Conference Against Rac-
ism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Violence, art. 31-75. 
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såsom Mocambique och Zimbabwe, så kallade afrikanska migranter. 
Dessa har under lång tid varit i fokus för en omfattande politisk dis-
kussion på skilda samhälleliga nivåer. Vid återkommande tillfällen har
också gruppen utsatts för omfattande fysiskt våld samt diskriminering, 
exploatering och andra former av förtryck. 

Under åren efter världskrigen fram till och med 1970-talet fanns en 
betydande arbetskraftsinvandring till Sverige. Arbetskraftsinvand-
ringen kom av olika skäl att minska och i allt högre utsträckning ersättas 
av så kallad asyl- och anhöriginvandring. 2008 öppnades åter upp för 
arbetskraftsinvandring till Sverige, men den utgör fortsatt en liten del 
av den totala invandringen. Genom att Sverige blev en del av EU 1995 
kom EU:s regler kring fri rörlighet att gälla också i Sverige.96 EU:s ex-
pansion mot de forna öststaterna 2004 och 2007 tillsammans med en 
nedgång i den ekonomiska konjunkturen hade som konsekvens att fler 
grupper började nyttja den fria rörligheten, däribland socialt och eko-
nomiskt utsatta EU-medborgare från Rumänien och Bulgarien. I likhet 
med de afrikanska migranterna i Sydafrika har de socialt utsatta med-
borgarna i takt med ökad samhällsnärvaro blivit föremål för en sam-
hällsdebatt med tydligt rasifierande inslag. Liksom de afrikanska mi-
granterna har de också drabbats av omfattande människorättskränk-
ningar. 

Ett andra skäl till att Sverige respektive Sydafrika är relevanta studi-
eobjekt är att det är länder där det finns en framträdande människorätts-
kultur. I Sydafrika var kravet på mänskliga rättigheter för alla en viktig 
del i kampen mot apartheidregimen. Efter regimens formella upphö-
rande har mänskliga rättigheter fått en stark samhällelig ställning där 
exempelvis landets konstitution av många uppfattas som en av de mest 
progressiva i världen. Även i Sverige har de mänskliga rättigheterna en 
omfattande politisk, rättslig och moralisk betydelse. Sverige har till ex-
empel ratificerat de flesta av FN:s konventioner och har av historiska 
skäl uppfattats som en förkämpe för mänskliga rättigheter, inte minst 
utrikespolitiskt och i förhållande till Sydafrika. 

En tredje omständighet som gör länderna särskilt intressanta att stu-
dera är de socioekonomiska förhållanden som råder. Inte sällan förkla-
ras rasism mot migranter utifrån ekonomiska motiv. När det gäller Syd-
afrika och Sverige har de båda länderna länge varit varandras motpoler 
i fråga om ekonomisk och social jämlikhet. Med en Gini-koefficient på 

96 Det handlar alltså inte om arbetskraftsinvandring i någon formell mening eftersom 
de regler som rör arbetstillstånd i första hand gäller personer utanför EU/ EES-området. 
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runt 0,63% är Sydafrika fortsatt en av världens mest ojämlika länder. 
Sverige med en Gini-koeffcient på 0,29% har å sin sida länge räknats 
som en av världens mest jämlika länder, även om klyftorna ökat under 
de senaste åren.97

När det gäller de specifika problemområden som tas upp i avhand-
lingens analysavsnitt är de som tidigare nämnts av exemplifierande ka-
raktär, där de teman som behandlas är några av flera relevanta. Även i 
detta urval har tre kriterier varit vägledande.

I linje med avhandlingens övergripande frågeställning är ett första 
generellt urvalskriterium att de fall som granskas rör områden där mi-
granter drabbas eller riskerar att drabbas av rasism. Ett andra kriterium 
i valet av problemområden har varit att de ska aktualisera olika aspekter 
av rasism. Det innebär att jag valt fall där varierande manifestationer 
och praktiker av rasism gör sig gällande, såsom i fråga om rasism på 
strukturell respektive individuell nivå, liksom när det gäller exempelvis 
direkt våld och vardagsrasism. Det tredje kriteriet som har varit vägle-
dande i val av problemområden för analys är att de ska vara generella 
såtillvida att problematiken också ska kunna vara relevant för andra 
grupper som utsätts för rasism. Sådana begräsningar kan ta olika former 
och därför har särskilt tre kriterier varit vägledande i valet av problem-
områden att studera. 

För att säkerställa problemens relevans och representativitet har jag 
i ett inledande skede bearbetat teoretisk litteratur tillsammans med rap-
porter och undersökningar som behandlar sakfrågeställningarna i re-
spektive region. Genom att jag är bosatt i Sverige skiljer sig förutsätt-
ningarna för att välja både relevanta problemområden och exempel för 
att belysa dem åt. Av denna anledning har jag under arbetsprocessen 
vistats i två perioder i Sydafrika. Under den första perioden (i Kapsta-
den, Durban, Johannesburg och Pretoria) genomfördes under tre veckor 

97 Gini-koeffcienten beräknas i en skala mellan 0 och 1 där 0 motsvarar total jämlik-
het och 1 total ojämlikhet. I Världsbankens kalkyler presenteras emellertid måtten i 
skalan 0–100 varför jag här sätter dem i parentes. Uppgifter om staters gini-koeffeci-
ent kan återfinnas bland annat här: https://data.worldbank.org/indica-
tor/SI.POV.GINI?end=2014&start=1960&view=chart, hämtad 2019-05-01. Angivna 
uppgifter avser Sydafrika år 2014 och Sverige år 2015. För diskussion om ökad ojäm-
likhet, se t.ex. Aaberge, Rolf: Increasing income inequality in the Nordics: nordic 
economics policy review 2018, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2018.
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en förstudie där jag förde samtal med organisationer, forskare och andra 
personer som på olika sätt arbetar med migration, rasism och mänskliga 
rättigheter i Sydafrika. Syftet var att identifiera en eller flera aktuella 
utmaningar när det gäller migranters situation i landet. Det handlade 
dock inte om regelrätta intervjuer och informationen från samtalen har 
endast använts i vägledande syfte. Detta har också meddelats informan-
terna. 

Under den andra perioden var jag under fyra veckor gäst hos ACMS 
vid University of Witwatersrand i Johannesburg. Flera av centrets fors-
kare har deltagit i och genomfört omfattande empiriska studier rörande 
våld mot migranter, samt på olika sätt behandlat frågor som rör främ-
lingsfientlighet i Sydafrika. De har också tagit fram en plattform för att 
övervaka, våldsutbrott och risker för våldsutbrott mot migranter i Syd-
afrika. Genom att bland annat ta del av seminarier, konsultera centrets 
forskare samt andra relevanta personer och organisationer möjliggjor-
des ytterligare fördjupning och perspektiv på problemområden som dis-
kuteras i avhandlingen. 

Problemen som aktualiseras i relationen mellan mänskliga rättig-
heter och rasism bör nödvändigtvis inte betraktas som de mest utmär-
kande när det gäller gruppernas situation i de båda länderna. Det som 
förenar de olika fallen är att människors – här representerade av mi-
granten som figur – legitima anspråk i fråga om mänskliga rättigheter 
begränsats i någon form. 

Disposition
Jag har nu introducerat den övergripande problemställning och de pre-
misser som ligger till grund för mitt arbete. Jag har också artikulerat det 
övergripande syfte som kommer att vara vägledande genom de kapitel 
som följer. Innan vi kommer till avhandlingens analyskapitel kommer 
två teoretiskt inriktade kapitel där rasism respektive mänskliga rättig-
heter behandlas och relateras till varandra. I det första av dessa disku-
teras rasism. 

Kapitlets syfte är att med hjälp av befintliga teorier kring rasism söka 
ett begreppsligt förhållningssätt som är relevant och rimligt för att stu-
dera rasism i ett människorättsperspektiv, samt introducera ett antal 
komponenter som underlag för att analysera rasism i relation till mänsk-
liga rättigheter. I kapitlet kommer jag dels att presentera hur begrepp 
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som ras och rasism förståtts över tid, dels beröra hur begreppens analy-
tiska användbarhet diskuterats och kritiserats för att avslutningsvis mot 
denna bakgrund utveckla det teoretiska perspektiv på rasism som till-
lämpas i avhandlingens analyskapitel.

I det efterföljande teoretiskt inriktade kapitlet riktas fokus mot 
mänskliga rättigheter. Syftet är att grundlägga det perspektiv på mänsk-
liga rättigheter som avhandlingen bygger på. I kapitlet behandlas frågan 
om hur det universella anspråk som människorättsystemet uttrycker in-
verkar på systemets legitimitet och kapacitet. Vidare introduceras i ka-
pitlet människovärdesprincipen olika sätt att uppfatta principens bety-
delse i förhållande till de mänskliga rättigheterna. Avslutningsvis dis-
kuterar jag hur en sådan etisk princip kan användas för att kritiskt 
granska och utveckla mänskliga rättigheter.

Det fjärde och femte kapitlet utgör avhandlingens analyskapitel där 
situationen för ”afrikanska migranter” i Sydafrika respektive ”utsatta 
EU-medborgare” i Sverige behandlas. Det fjärde kapitlet utgår från en 
sydafrikansk kontext och behandlar problemen med ett exkluderande 
människorättssystem, kommodifiering av mänskliga rättigheter, samt 
förenligheten mellan kriminalisering av migration och mänskliga rät-
tigheter. 

I det femte kapitlet kontextualiseras och specificeras problemom-
rådena utifrån en svensk kontext. De problemområden som behandlas 
är ett differentierat medborgarskap, ett devalverat människorättsspråk, 
samt slutligen, reducering av mänskliga rättigheter till rätt. 

Avhandlingens sjätte och avlutande kapitel utgör en kritisk reflekt-
ion kring studiens övergripande frågeställning och analys. 
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Kapitel 2. Rasism och mänskliga 
rättigheter

Få termer är så omdiskuterade som ”rasism”. Frågor kring sådant som 
rasismens innebörd, ursprung, offer, uttryck, har länge diskuterats i 
samhällsdebatt och i forskning. När rasism studeras är sätten att förstå 
rasism ofta avhängigt forskarens ämnesdisciplin och de specifika sak-
frågor och de kontexter som analyseras.98

I detta kapitel kommer jag att introducera det första av två teoretiska 
perspektiv som är centrala för denna avhandling, nämligen min förstå-
else av rasism i förhållande till mänskliga rättigheter ur ett etiskt per-
spektiv. Genom att identifiera och diskutera olika teorier om rasism och 
hur de tillämpats är min avsikt att undersöka på vilket sätt sådana teorier 
kan vara behjälpliga för att studera samtida former av rasism i relation 
till mänskliga rättigheter. 

Den huvudsakliga uppgiften är att konstruera ett analysredskap som 
möjliggör att identifiera och analysera rasism från ett människorättsper-
spektiv. I kontexten av detta arbete handlar det om att etablera en för-
ståelse av rasism som är förenlig med mänskliga rättigheter. Med för-
enlig menar jag att den bör omfatta, adressera och relatera till centrala 
beståndsdelar hos mänskliga rättigheter, samt relatera till rättigheternas 
grundläggande syfte. 

Först kommer jag dock redogöra för olika sätt att se på rasismens 
ursprung och framväxt. Detta är viktigt eftersom de meningsskiljaktig-
heter som finns kring hur rasism bör definieras också påverkar arbetet 
att med stöd av mänskliga rättigheter bekämpa rasism.

För att förstå de motsättningar och den bristande konsensus som 
finns kring hur rasism kan och bör förstås gör två perspektiv sig särskilt 

98 För olika sätt att förstå rasism se t.ex. Goldberg, David Theo (red.): Anatomy of Ra-
cism. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1990; Hellström, Anders: Rasist? 
Inte jag: om rasismer - en begreppsinventering. Stockholm, Forum för levande histo-
ria, Stockholm 2016; Romm, Norma R. A.: New Racism: Revisiting Researcher Ac-
countabilities. Springer, Dordrecht 2010.
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gällande. Det ena handlar om skilda förståelser av rasism som historisk 
praktik, det andra om framväxten av termen ”rasism” och rasismens 
relation till rasföreställningar.

En historisk företeelse?
Inom dagens rasismforskning är det tämligen oomtvistat att den så kal-
lade vetenskapliga rasismens framväxt är nära förbunden med de ve-
tenskapliga rasteoriernas framväxt och etablering. Vad som det däremot 
råder delade meningar kring är huruvida det är fruktbart, möjligt eller 
relevant att använda termen ”rasism” för att beskriva liknande histo-
riska föreställningar och praktiker men som inte hade grund i olika fö-
reställningar om ras. Bland många frågor som diskuteras är en: Föregår
ras rasism, eller föregår rasism ras?
Två forskare som svarat olika på denna fråga är Benjamin Isaac, pro-
fessor i antik historia och David Theo Goldberg, professor vid Univer-
sity of California Humanities Research Institute och ledande forskare 
inom kritisk rasteori.

Både Isaac och Goldberg har i sina arbeten diskuterat rasismens fö-
rekomst i det antika Grekland och Rom. I likhet med de flesta forskare 
är de eniga om att det vare sig fanns en term för, eller föreställningar 
om, mänskliga raser under antiken. Vad som däremot skiljer dem åt är 
deras uppfattningar kring huruvida den hierarkiska människosyn som 
fanns under antiken kan och bör förstås som rasism eller ej.

I antikens Grekland var det vanligt att göra skillnad mellan ”civili-
serade” och ”barbarer” och i antikens Rom delades befolkningen upp
mellan ”medborgare” och ”slavar”. Utifrån dylika kategoriseringar mo-
tiverades bland annat idéer om att vissa hade en medfödd bestämman-
derätt över andra.99 Isaac menar att sådana faktorer som att människors 
karaktär bedömdes utifrån deras härkomst, att det fanns en uppfattning 
om att folkblandning skulle degenerera det mänskliga värdet, att hierar-
kiska strukturer skapades utifrån släktlinjer, samt att det gjordes åtskill-
nad mellan människor på basis av utseende, ger stöd till uppfattningen 
att det antika samhället var präglat av rasistiska strukturer.100 Goldberg, 

99 Se t.ex. Fredrickson, George M.: Rasism: en historisk översikt. Historiska media, 
Lund 2003, s. 27. 
100 Isaac, Benjamin H.: The invention of racism in classical antiquity. Princeton Uni-
versity Press, Princeton, N. J., 2004.
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däremot, förstår dessa praktiker på ett annat sätt och menar att även om 
det förvisso finns belägg för att det förekom diskriminering grundad i 
etnocentrism och xenofobi, samt att vissa grupper gjorde anspråk på 
kulturell överlägsenhet, fanns det ingen etablerad idé om att sådana 
skillnader var biologiskt bestämda. Eftersom det under denna tid vare 
sig fanns en term för ”ras” eller föreställningar om skilda raser går det 
svårligen att hävda att mänskliga relationer präglades av rasföreställ-
ningar eller att samhället var rasistiskt, menar Goldberg.101

Isaac och Goldberg lägger alltså olika vikt vid rasföreställningarnas 
roll i sina respektive förståelser av rasism. Vilken vikt som bör läggas 
vid förekomsten av rasföreställningar för att något ska betecknas som 
rasism är en ofta förekommande fråga. En övergripande skiljelinje går 
mellan de som menar att det krävs ett rasifierande element för att något 
ska kunna kallas rasism och de som identifierar rasism utifrån dess 
funktion och praktiker snarare än dess objekt.

Frågan om huruvida ras föregår rasism, eller tvärtom, är dock vidare 
än så som nu återgivits. Det är en fråga som också handlar om huruvida 
de skilda teorier om raser som senare växte fram låg till grund för ras-
ism, eller om det var rasism som låg till grund för uppkomsten av 
rasteorier?

Rastänkandets framväxt 
Ett vanligt sätt att skilda rasismens historia är att starta i 1400- och 
1500-talens Europa och att avsluta i samband med 1900-talets medbor-
garrättsrörelser eller den sydafrikanska apartheidregimens fall. Så gör 
till exempel historikern George Fredrickson i sin klassiska bok om den 
västerländska rasismens framväxt: Rasism: en historisk översikt. Oav-
sett hur en dylik framställning av rasismens epok betraktas finns viktiga 
hållpunkter som kan vara viktiga för att förstå rasismens och rastänkan-
dets framväxt. Låt oss därför se hur Fredrickson skildrar detta. 

Fredricksons framställning av rasismens uppkomst utgår från den ju-
defientlighet som fanns under tidig medeltid. Det var enligt honom då
som grunden lades för den rasism som senare skulle komma att växa 
fram.102

101 Goldberg, David Theo: Racist culture: philosophy and the politics of meaning.
Blackwell, Oxford 1993, s. 21. 
102 Fredrickson, George M.: Rasism: en historisk översikt, 2003, s. 28.
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Det var dock först under 1400- och 1500-talen som antisemitismen 
övergick till det som Fredrickson betecknar som ren rasism. För Fre-
drickson handlar rasism nämligen om något som går utöver fientlighet, 
fördomar och motvilja mot andra grupper. Rasism, menar han, är det 
först när etnokulturella skillnader betraktas som ”medfödda, outplån-
liga och oföränderliga”.103

En av de tidiga rasistiska doktrinerna var enligt Fredrickson läran 
om blodets renhet – limpieza de sangre – som uppkom och fick fäste 
på den pyreneiska halvön i 1500-talets Spanien. Läran användes för att 
urskilja och legitimera kränkningar av de judar, conversos, och morer, 
moriscos, som tvingats till assimilation och till att konvertera till kris-
tendomen efter den spanska ”återerövringen”.104 Under samma tid star-
tade också koloniseringen av bland annat Nord- och Sydamerika och 
andra platser i det som kom att kallas ”den nya världen”. Befolkningen 
i dessa delar av världen bemöttes, enligt Fredrickson, utifrån ett av två 
förhållningssätt: Antingen avfärdades de som ”primitiva vildar”, eller 
så behandlades de som medel för att sprida kristendom.105´

Enligt Fredricksons resonemang växte alltså skilda rasteorier fram 
för att ge legitimitet åt olika former av förtryck motiverade av politiska
och religiösa maktambitioner. Eftersom idéer om skilda människoraser 
ännu inte fått fäste var det framför allt kulturella och religiösa betingel-
ser som användes för att rättfärdiga kolonialism och slaveri. Det 
spanska samhället under 1500- och 1600-talen representerar, menar 
Fredrickson, ett slags ”övergångsstadium mellan medeltidens religiösa 
intolerans och nya tidens naturalistiska rasism.”106

Det är först under 1600- och 1700-talen som termen ”ras” börjar an-
vändas i essentiell mening för att beskriva olika grupper av människor, 
företrädesvis kopplat till nationer eller folkslag. Från och med 1700-
talet fick också idéer om skilda människotyper uppdelade utifrån kon-
kreta biologiska skillnader allt större fäste.107 Den moderna rasismen, 
som Fredrickson kallar det, antar två huvudformer: vit överhöghet och 
antisemitism.108

Till grund för de tidiga naturalistiska raslärorna låg bland Carl von 
Linnés, Johann Friedrich Blumenbachs och Georges-Louis Leclerc de 

103 A.a., s. 18 f. 
104 A.a., s. 39 ff. 
105 A.a., s. 42.
106 A.a., s. 46. 
107 A.a., s. 54 f. 
108 A.a., s. 53 ff.
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Buffons arbeten där olika grupper skiljdes åt utifrån föreställda intel-
lektuella, estetiska och civilisatoriska drag.109 Ännu användes inte dessa 
teorier, menar Fredrickson, för att legitimera och berättiga kolonialism. 
I stället var det framför allt utifrån civilisatoriska element som koloni-
alismen motiverades.110

Vid sidan av de teorier som lade grunden för idéer om vit överhöghet
banade också rasteorierna vägen för en allt starkare antisemitism. I 
Tyskland började till exempel filosofen Johann Gottfried Herder an-
vända sig av begreppet folksjäl. Även om Herder tog avstånd från bio-
logiska uppdelningar mellan människor ansåg han att olika nationer 
hade olika folksjälar.111 Föreställningar om kulturella och språkliga en-
titeter fick särskilt betydelse när det gäller att motivera separation på 
religiösa grunder. 1700-talet utgjorde, menar Fredrickson, en slags
övergångsperiod under vilken teorier om vit överhöghet och antisemit-
ism etablerades. 

Perioden är också av särskild relevans när det kommer till mänskliga 
rättigheter. Det är nämligen under denna tid de för första gången in-
stitutionaliseras. Vid första anblick kan upplysningstidens jämlikhetsi-
deal framstå som svårförenligt med det parallellt framväxande rastän-
kandet och antisemitismen, men som Fredrickson påpekar, fanns det 
när det gäller rasism också hos upplysningstidens stora filosofer och
tänkare en dubbelhet. Fredrickson exemplifierar med bland annat Vol-
taire som trots att han skrev föraktfullt och nedlåtande om judar och 
svarta också förespråkade religiös tolerans och var motståndare till sla-
veriet.112 Vad som utmärker dubbelheten i upplysningstidens rational-
ism var, menar Fredrickson, att den å ena sidan utmanade ”hierarkier 
baserade på tro, vidskepelse och fördomar”, å andra sidan gavs ut-
rymme till nya hierarkier baserade på ”förnuft, vetenskap och histo-
ria.”113 Tiden, som ofta betraktas som tiden för mänskliga rättigheternas 
födelse, var alltså en tid där både idéer om skilda raser och idéer om 

109 De Buffon var naturforskare vars utvecklingslära betonade människors och apors 
gemensamma ursprung. Linné systematiserade växter, icke-mänskliga djur och män-
niskor i olika raser. Blumenbach studerade kranier och byggde raskategoriserade uti-
från dessa studier. A.a., s. 57 ff. Se även: Bindman, David: Ape to Apollo: Aesthetics 
and the Idea of Race in the 18th Century. Reaktion Books, London 2002.
110 A.a., s. 61. Se även: Adas, Michael: Machines as the Measure of Men: Science, 
Technology, and Ideologies of Western Dominance. Cornell University Press, Ithaca 
1989.
111 A.a., s. 68 f. 
112 A.a., s. 62 f. 
113 A. a., s. 63.
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mänskliga rättigheter växte sig starkare. Den kamp som fördes för 
mänskliga rättigheter var dock inte en kamp som rättigheter för alla 
människor. I nästkommande kapitel kommer detta att diskuteras mer 
utförligt.

Under 1800-talet och början av 1900-talet fick teorierna om skilda
människoraser och antisemitism allt större betydelse och förde med sig 
fler praktiska konsekvenser.114 I De mänskliga rasernas ojämlikhet pre-
senterade Arthur de Gobineau 1853 sina tankar om att alla människors 
egenskaper var medfödda, att raserna inte hade någon koppling till 
varandra, att de hade olika värde och att den ariska rasen var den mest 
högtstående. Charles Darwin lanserade sin evolutionslära i On the ori-
gin of the species 1859 som övergick till att tillämpas på människor, 
bland annat genom Herbert Spencers socialdarwinism. Genom den so-
cialdarwinistiskt inspirerade nationalsocialismen antar antisemitismen 
extrema former. 1901 argumenterade Houston Stewart Chamberlain i 
Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts för att kroppen var av-
görande för själen och att den ariska rasen riskerade utrotning på grund 
av rasblandning.115 Det var alltså dessa och andras teorier som användes 
för att motivera kolonialism och förtryck. Vidare användes rashygien 
för att säkerställa och garantera vissa rasers fortlevnad och utveckling 
medan oönskade och ”degenererade element” sorterades bort.116

Enligt Fredrickson kulminerade antisemitismen i samband med för-
intelsen. Med undantag för apartheidregimens Sydafrika minskade 
också hudfärgsrasismens institutionella yttringar i omfattning under 
mitten av 1900-talet.117 1900-talet innebar, menar Fredrickson, slutet 
för de ”öppet rasistiska regimerna”. Däremot innebar det inte att ras-
ismens upphörde i social bemärkelse. Därtill började kulturella och re-
ligiösa attribut återigen få en större betydelse för att motivera skillnads-
görande.118

114 A.a., s. 83 ff. 
115 Chamberlain, Houston Stewart: Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts,
Bruckmann, München 1901.
116 Bildandet av Statens institut för rasbiologi i Uppsala 1922 är ett exempel på hur 
rashygienska idéer en får betydelse i Sverige. Där planerades bland annat att kartlägga 
hela svenska befolkningen för att på så sätt skapa underlag för att kunna utveckla ras-
hygieniska metoder. Omkring 50 000 personer inventerades och registrerades utifrån 
olika rastyper. Se t.ex. Kjellman, Ulrika: “A Whiter Shade of Pale: Visuality and Race 
in the Work of the Swedish State Institute for Race Biology”, Scandinavian Journal of 
History, vol. 38, nr. 2, 2013. 
117 Fredrickson, George M.: Rasism: en historisk översikt, 2003, s. 91.
118 A.a., s. 129 ff. 
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Men är då detta att förstå som rasism? Finns det något som samtida 
rasism, och vad kännetecknar i så fall den? Forskare kommer att svara 
olika på dessa frågor. Vissa, såsom Fredrickson vars skildring av ras-
ismens uppkomst återgivits i detta avsnitt, menar att eftersom termen 
rasism började användas i samband med den vetenskapliga rasismen är 
det för att beskriva sådana ideologier som begreppet bör användas. En 
annan historiker, Fransicso Bethencourt, som i Racisms: From the Cru-
sades to the Twentieth Century också skildrat rasismens historiska 
framväxt, förstår rasism på ett annorlunda sätt. Han definierar rasism 
som fördomar kring etniskt ursprung i kombination med diskrimine-
rande handlingar.119 Bethencourt utmanar Fredricksons bild av rasism-
ens framväxt på flera punkter, framför allt vänder han mot Fredrickson 
och andra historikers beskrivning av hur själva rastänkandet föregick 
rasismen. Den hypotes som Bethencourt prövar och menar sig bekräfta 
är att rasism genom alla tider har motiverats utifrån olika politiska pro-
jekt.120 Därmed har också kategoriseringen av rasismens objekt sett 
olika ut beroende på sammanhang, plats och tidpunkt. Enligt Bethen-
courts resonemang bör alltså rasism angripas som ett mångfacetterat 
fenomen. Fredricksons och Bethencourts resonemang återspeglar till 
viss mån den konflikt som föreligger om rasismbegreppets innebörd, 
betydelse och brukbarhet. I nästkommande avsnitt granskas några sätt 
att använda och förstå begreppet rasism. 

Rasism – en terminologisk och begreppslig 
översikt
Ofta förläggs uppkomsten av termen ”rasism” till det tidiga 1930-talet
i Europa.121 Begreppet användes då, menar exempelvis Banton, för att 

119 Bethencourt, Francisco: Racisms: From the Crusades to the Twentieth Century, 
Princeton University Press, Princeton, NJ. 2013, s. 1. 
120 A.a., s. 365. 
121 Det finns emellertid också forskare som menar att termen ”rasism” var i bruk redan 
i slutet av 1800-talet. Exempelvis menar Étienne Balibar termen var i bruk i national-
istiska kretsar redan under slutet av 1800-talet. Balibar bygger sig argumentation bland 
annat på Pierre-André Taguiffs arbete. Balibar, Étienne: ”Rasismen nygranskad – ett 
modernt begrepps ursprung, relevans och paradoxer”, i Mattsson, Katarina och Ingemar 
Lindberg (red.): Rasismer i Europa – kontinuitet och förändring: rapport från forskar-
seminariet 5 november 2003. Agora, Stockholm 2004, s. 25. Se även: Taguiff, Pierre-
André: The Force of Prejudice: On Racism and Its Doubles. University of Minnesota 
Press, Minneapolis 2001. 
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beskriva den lära som sa att människors ras var avgörande för deras 
kultur. Raser, i sin tur, betraktades som överordnade och underordnade 
utifrån deras föreställda förmåga till att skapa civilisation.122

Sociologen Robert Miles resonerar på liknande vis och menar att be-
greppet rasism initialt användes för att beskriva de politiska ideologier 
som hade utvecklats i samband etablerandet av rasbiologin.123 Enligt 
Miles var det genom den kritiska bedömningen av själva rasläran och 
hur den brukades som begreppet rasism uppkom och började använ-
das.124 Detta skedde genom två ömsesidigt förstärkande processer. Den 
ena handlade om det motstånd som idén om skilda raser alltmer mötte.
Den andra processen var en reaktion på nationalsocialismens framväxt
och dess bruk av rasdoktriner för att angripa judar och andra grupper i
1930-talets Tyskland.125

I samband med att det vetenskapliga stödet för rasbiologi minskade 
förändrades också sätten att förstå ras och rasism på. För att beskriva 
förändringen i de teoretiska förhållningssätten kontrasterar Miles antro-
pologerna Ruth Benedict och Ashley Montagu. I boken Race and Ra-
cism från 1942 försvarade Benedict rasbegreppets vetenskapliga rele-
vans. Däremot, menade hon, byggde rasism på en felaktig förståelse av 
ras som en form av biologisk hierarki vilken inte kunde försvaras ve-
tenskapligt.126 Samma år argumenterade Montagu i Man's most 
Dangerous Myth: The Fallacy of Race för att ras var att betrakta som 
en social konstruktion och att det inte förelåg någon koppling mellan 
fenotypiska skillnader och egenskaper hos människor.127

Med tiden vann Montagus sätt att förstå och använda rasbegreppet 
alltmer gehör. I förlängningen innebar det också att sätten som rasism 
betraktades på förändrades, bland annat genom att rasreferenten inte 
alltid betraktades som central i förhållande till rasism. En sådan ut-
veckling återspeglas bland annat genom de olika ställningstaganden
kring förståelsen av ras och rasism som FN:s organisation för utbild-
ning, vetenskap och kultur (UNESCO) utformade under 1960- och 70-

122 Banton, Michael: Racial consciousness. Longman, London 1988, s. 26. 
123 Med ideologi avser Miles en särskild typ av diskurs som representerar människor 
och mänskliga relationer på ett förvrängt eller vilseledande sätt. Miles, Robert: Racism. 
Routledge, London 1989, s. 42. 
124 A.a., s., 43. 
125 A.a., s. 42 f. Det kan noteras att Miles skriver “fascism” och inte nationalsocialism. 
126 A.a., s. 45 f. Se även: Benedict, Ruth: Race and Racism. Routledge & Kegan Paul, 
London 1983.
127 A.a., s. 45. Se även: Montagu, Ashley: Man's most Dangerous Myth: The Fallacy 
of Race. Sage, London 1997.
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talen.128 I ett sådant yttrande från 1967 betonar UNESCO att raser är en 
social föreställning snarare än biologisk realitet. I yttrandet heter det att 
rasism handlar om:

... antisocial beliefs and acts which are based on the fallacy that dis-
criminatory intergroup relations are justifiable on biological grounds. //
... Racism falsely claims that there is a scientific basis for arranging 

groups hierarchically in terms of psychological and cultural character-
istics that are immutable and innate. In this way it seeks to make exist-
ing differences appear inviolable as means of permanently maintaining 
current relations between groups.129

I samband med FN:s årtionde för att bekämpa rasism och rasdiskrimi-
nering 1973–1982 antog UNESCO 1978 Declaration on race and ra-
cial prejudice. I deklarationen konstaterar UNESCO bland annat att det 
saknas vetenskapligt stöd för teorier som delar in och värderar grupper 
utifrån ras eller etnisk tillhörighet.130 I deklarationen intas också ett mer 
expansivt förhållningssätt till rasism än vad som tidigare varit vanligt. 
Rasism, står det i deklarationen, omfattar: 

... racist ideologies, prejudiced attitudes, discriminatory behaviour, 
structural arrangements and institutionalized practices resulting in ra-
cial inequality as well as the fallacious notion that discriminatory rela-
tions between groups are morally and scientifically justifiable; it is re-
flected in discriminatory provisions in legislation or regulations and 
discriminatory practices as well as in anti-social beliefs and acts ... .131

Utvecklingen mot en mer expansiv förståelse av rasismbegreppets in-
nebörd har beskrivits av Banton som en process där fyra skilda sätt att 
förstå och bruka termen vuxit fram över tid: 1) praktiken att utifrån fö-
reställningar om och attityder till ras underordna och kontrollera delar 
av befolkningen, 2) för att uttrycka moraliska omdömen, 3) det histo-
riska sammanhang med rötter i kapitalismen som bidrog till att vissa 

128 UNESCO: Four statements on the race question. UNESCO, Paris 1969. 
129 UNESCO: “Statement on race and racial prejudice, Paris, September 1967”, i
UNESCO: Four statements on the race question. UNESCO, Paris 1969, s. 51. 
130 UNESCO: Declaration on Race and Racial Prejudice, 27 nov. 1978, art. 2.1, i 
UNESCO: Records of the General Conference, 20th session, Paris, 24 October to 28 
November 1978, v. 1: Resolutions, 20 C/Resolutions + CORR, 1979, s. 61 ff. 
131 A a. Art. 2.2, s. 62 f. 
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grupper exploaterades, samt 4) ett begrepp som används i en mer all-
män bemärkelse som handlar om frågor som har med rasdiskrimine-
ring, fördomar, ojämlikhet och apartheid.132

Förhållningssätten till den mer expansiva förståelse och bruk av ter-
men rasism som skett över tid skiljer sig åt mellan olika forskare. Filo-
sofen Étienne Balibar menar exempelvis att termens skilda använd-
ningssätt speglar rasismens ”förhistoria”.133 För Balibar var det snarare 
UNESCO:s yttranden som bidrog till ett nytt paradigm där rasism in-
stitutionaliserades som en övergripande kategori inom människorätts-
systemet. Något som han menar i sin tur kan sättas i relation till ett 
historiskt sammanhang där rasism med tre olika bakgrunder – antisem-
itism, kolonial rasism, rasfärgsfördomar resulterande i segregations-
politik eller apartheid – förenades i ett enda begrepp, med det gemen-
samma att de ansågs härstamma från läran om ”människorasernas bio-
logi”.134 Medan Balibar mot denna bakgrund efterfrågar ett mer dyna-
miskt förhållningssätt till rasismbegreppet menar andra, såsom Miles 
och Banton, att ett sådant expansivt förhållningssätt riskerar att bidra 
till att begreppet mister sin analytiska funktion. Enligt Banton har det
han menar utgjort en begreppsinflation inneburit att begreppet rasism 
numera är analytiskt obrukbart. Miles, å sin sida, har försökt möta in-
flationsproblemet bland annat genom att introducera rasifiering som ett 
komplementärt begrepp.135

Hur yttrar sig då olika förståelser av rasism i rasismforskningen? Låt 
oss kort gå vidare till att studera sätt som termen ”rasism” brukats på. 

Ett mångfacetterat fenomen
Termen rasism användas alltså till en början främst för att beskriva in-
nehållet i en särskild form av ideologi baserad på läror om olika män-
niskoraser. Kännetecknade för teorier som ibland går under namnen
klassisk, biologisk, vetenskaplig, äkta rasism är att de betonar den nära 
kopplingen mellan rasism och framväxten av biologiska studier kring 
skilda människoraser. Rasism förstås vanligen som en form av ideologi 
där ett centralt element är föreställningen om raser och att dessa kan 

132 Banton, Michael: Racial consciousness, s. 26.
133 Balibar, Étienne: ”Rasismen nygranskad – ett modernt begrepps ursprung, relevans 
och paradoxer”, 2004, s. 26.
134 A.a.s, 26 ff. 
135 Miles, Robert: Racism, 1989. 
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inordnas hierarkiskt. Eftersom föreställningar om skilda människoraser 
inte längre anses vetenskapligt relevant i biologisk bemärkelse finns 
hos de som anammar en dylik förståelse av rasism olika sätt att förhålla 
sig till sättet att se på rasism i dag. I The Idea of Race från 1977 argu-
menterar Banton exempelvis för att rasismen bör betraktas som en ide-
ologi som bygger på ett ”scientific error” och att den som en doktrin 
om biologi därför är död.136

En annan teori som lägger fokus på den ideologiska aspekten av ras-
ism är den om färgblind rasism eller color-blind racism. Den färgblinda 
rasismen är en dominerande ideologi vilken ersatt Jim Crow-rasismen 
i USA, menar bland annat sociologen Eduardo Bonilla-Silva. Enligt ho-
nom har idag ett till synes icke rasistiskt språk utvecklats som bidrar till 
att behålla makt och upprätthålla rashierarkier. Genom att formulera 
sina fördomar i andra termer kan vita människor behålla en fasad av 
neutralitet i rasfrågor och därmed framstår det som om rasismen för-
svunnit fast den egentligen bara blivit mer subtil.137

I stället för, eller parallellt med, att rasism förstås som en särskild 
form av ideologi finns också de teorier som betonar rasism som en form 
av system, social struktur eller praktik. Ofta utgår sådana teorier från 
en förståelse av rasismens ursprung kopplat till kolonialismen och 
framväxten av det kapitalistiska systemet. Även maktperspektivet ten-
derar att ha en central position. Teorier om institutionell, strukturell och
systemisk rasism är sådana som betonar rasismens systemiska grund. 
Ett exempel på hur systemisk rasism förstås erbjuder Joe Feagin. Han 
skriver:

Today, racial oppression remains systemic. As in the past, it is not 
something superficial that is appended to an otherwise healthy U.S. so-
ciety. This oppression typically takes the form of racial discrimination
– that is, differential treatment by whites of black Americans and other 
people of color – in an array of major institutional areas, including em-
ployment, housing, education, health care, recreation, politics, policing, 
and public accommodations.138

136 Banton, Michael: The idea of race. Tavistock, London 1977, s. 169.
137 Bonilla-Silva, Eduardo: Racism without Racists: Color-Blind Racism and the Per-
sistence of Racial Inequality in America. Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lan-
ham 2014.
138 Feagin, Joe: Systemic Racism: A Theory of Oppression. Routledge, New York 2006, 
s. 194 f.
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I likhet med hur Feagin här diskuterar systemisk rasism har systemiska 
teorier ofta använts för att studera diskriminering, orättvisor och olika 
former av förtryck i specifika kontexter, miljöer och relationer. Det gör 
också att skilda maktrelationer aktualiserats i olika studier. I studier 
kring vit rasism urskiljs vithet som en specifik referent i förhållande till 
rasismen som maktordning. Sådana teorier är alltså ofta nära relaterade 
till systemiska teorier. Tidigare nämnde Feagin använder till exempel 
begreppet ”the white racial frame” för att studera systemisk rasism. 
Detta menar Feagin är: 

... an overarching white worldview that encompasses a broad and per-
sisting set of racial stereotypes, prejudices, ideologies, images, inter-
pretations and narratives, emotions, and reactions to language accents, 
as well as racialized inclinations to discriminate. 139

Liknande förståelse av den privilegieupprätthållande dimensioner hos 
rasism återfinns hos diskursanalytikern Teun van Dijk som, när han stu-
derar rasliga diskurser, förstår rasism som ”a system of societal and 
cognitive racial/ethnic dominance”.140

Andra teorier som betonar rasismens systemiska funktion ur ett mer 
generellt perspektiv är de som förstår rasism som en form av exklude-
rings-, diskriminerings, eller utestängningssystem. En sådan teori er-
bjuder bland annat Jonsson. I en modell som kan användas för att iden-
tifiera olika former av rasism betonar han utestängningsmekanismer 
som den rasistiska diskursens centrala element. Han beskriver det som 
ett utestängningssystem med tre komponenter: 

För det första utgörs den rasistiska diskursen av kunskapsdoktriner om 
rasmässiga, etniska, moraliska och andra skillnader mellan olika grup-
per. För det andra består den av en tro på gemensamma kollektiva 
grunddrag, normalt uttryckta i termer av kulturell tillhörighet som 
fångas väl av Benedict Andersons uttryck ”föreställd gemenskap”. För 
det tredje bygger rasismens diskurs alltid på formella eller informella 
metoder för kanalisering och kontroll av människoflöden över geogra-
fiska, ekonomiska, politiska, kulturella och språkliga gränser.141

139 Feagin, Joe R.: The White Racial Frame: Centuries of Racial Framing and Counter-
Framing. Routledge, New York 2013, s. 3.
140 Dijk, Teun Adrianus van: Discourse, racism and ideology. RCEI Ediciones, La La-
guna 1996, s. 12.
141 Jonsson, Stefan: ”Rasism och nyrasism i Sverige 1993-2003”, i Mattsson, Katarina 
och Lindberg, Ingemar (red.): Rasismer i Europa – kontinuitet och förändring: rapport 
från forskarseminariet 5 november 2003, 2004. s. 54. 
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Enligt Jonsson kan rasismens objekt alltså variera. Såväl, kultur, nat-
ionalitet och ras kan ingå i en rasistisk diskurs och motivera utestäng-
ning. När rasism studeras är det alltså detta utestängningssystem som 
bör stå i fokus.142

En annan grupp av teorier fokuserar mer på attributen hos dem som 
drabbas av rasism, i den mening att de uppmärksammar hur rasism över 
tid opererat kring olika attribut. Gemensamt för teorier om kulturrasism 
och det som också ibland kallas nyrasism är att de utgår ifrån att före-
ställningar om kultur kommit att ersätta de rasbiologiska referenter som 
klassisk rasism centrerades kring. Sådana teorier fick bland annat stor 
spridning genom studier av bland andra rasismforskarna Martin Barker, 
Stuart Hall och Paul Gilroy.143 Enligt Barker var till exempel hans teori 
om ”new racism” en teori om den mänskliga naturen. En nation, me-
nade Barker, är en konsekvens av den mänskliga naturen eftersom det 
är naturligt för människan att konstruera gemenskaper i kontrast till 
andra.144

En annan grupp av teorier lägger fokus på rasismens specifika ut-
tryck. Begreppet vardagsrasism som introducerades under 1980-talet
avsåg framför allt de vardagliga rasistiska praktiker som låg till grund 
för institutionell rasism och strukturell rasism. När vardagsrasism stu-
deras handlar fokuseras på sådana handlingar som i sig själv kan anses 
vara av mindre betydelse (även om det naturligtvis kan ha stor betydel-
sen för den som utsatts) men som tillsammans bidrar till upprätthållan-
det av en rasistisk samhällsstruktur. Det handlar exempelvis om ore-
flekterade handlingar som har som resultat att samhällets dominerande 
grupper på olika sätt får fördelar. Philomena Essed, professor i kritiska 
ras-, genus- och ledarskapsstudier, var en av dem som tidigt introduce-
rade och använde sig av begreppet. I Understanding everyday racism: 
an interdisciplinary theory definierar hon vardagsrasism som:

... a process in which (a) socialized racist notions are integrated into 
meanings that make practices immediately definable and manageable, 
(b) practices with racist implications become in themselves familiar 

142 Jonsson, Stefan: ”Rasism och nyrasism i Sverige 1993-2003”, 2004.
143 Se t.ex. Barker, Martin: The new racism: conservatives and the ideology of the tribe.
Junction Books, London 1981; Hall, Stuart: “Racism and reaction” i Hall, Stuart: Se-
lected political writings: The great moving right show and other essays. Duke Univer-
sity Press, Durham 2017; Gilroy, Paul: "There ain't no black in the Union Jack": the 
cultural politics of race and nation, Routledge, London 1992.
144 Barker, Martin: The new racism: conservatives and the ideology of the tribe, 1981, 
s. 21. 
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and repetitive, and (c) underlying racial and ethnic relations are actu-
alized and reinforced through these routine or familiar practices in eve-
ryday situations.145

Andra teorier som också lägger fokus på rasismens olika uttryck åter-
finns ibland annat socialpsykologin där teorier om aversiv, modern, 
symbolisk och implicit rasism använts för att identifiera olika typer av 
attityder hos människor. Det kan till exempel handla om att studera hur
undermedvetna föreställningar om ras leder till diskriminering också 
hos dem som utåt tar avstånd från diskriminering och som förespråkar 
ett jämlikt samhälle med respekt för alla människors lika värde.146

Som denna korta översikt visat finns en stor variation i förhållnings-
sätt till begreppet rasism. Dels ger olika teorier olika svar på rasismens 
innebörd och uttryck, dels skiljer sig sätten att förstå rasism på beroende 
på vilken samhällsnivås om studeras och vilket kontextuellt perspektiv 
som är utgångspunkt. 

Jag har nu kort introducerat några skilda förståelser kring rasismen 
och dess ursprung, rastänkande, användandet av termen rasism och 
olika sätt att studera rasism. Vilket bidrag ger dessa teorier när det gäller 
att studera samtida former av rasism från ett människorättsperspektiv? 
För att kunna utröna det krävs en närmre fördjupning av de mänskliga 
rättigheternas syfte och beståndsdelar.

Rasism ur ett människorättsperspektiv
I inledningen till detta kapitel skrev jag att det är rimligt att anta att den 
oenighet som finns kring hur rasism ska förstås och förklaras påverkar 
hur arbetet mot rasism med stöd av mänskliga rättigheter genomförs. 
Om till exempel en stat anammar ett synsätt på rasism som enbart en 
fråga om en ideologi kring rashierarkier kommer det med stor sanno-

145 Essed, Philomena: Understanding everyday racism: an interdisciplinary theory.
Sage, Newbury Park 1991, s. 52. (kursivering i original)
146 Gaertner, Samuel L. och John F. Dovidio: “Understanding and Addressing Contem-
porary Racism: From Aversive Racism to the Common Ingroup Identity Model”, Jour-
nal of Social Issues, vol. 61, nr. 3, 2005; Gaertner, Samuel L., John F. Dovidio, Jason 
Nier m.fl.: “Aversive Racism: Bias without Intention”, i Nielsen, Laura Beth och Rob-
ert L. Nelson: Handbook of Employment Discrimination Research: Rights and Reali-
ties. Springer, Dordrecht 2008; Dovidio, John F. och Samuel L. Gaertner: Prejudice, 
Discrimination, and Racism. Academic Press, Orlando 1986.
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likhet prägla implementeringen av artikel 4 i CERD som kräver att sta-
ter inför ett förbud mot rasistiska organisationer. På liknande sätt är det 
rimligt att anta att implementeringen av CERD:s diskrimineringsförbud 
påverkas av synen på vem som kan drabbas av rasism och på vilket sätt 
detta kan ske. 

Som jag visat råder det delade meningar kring huruvida rasism kan 
betraktas som en enhetlig doktrin eller lära. Mot en sådan förståelse kan 
kontextuella uttryck över tid och rum ställas. Därtill tycks rasism inte 
enbart manifesteras i samhälleliga eller juridiska institutioner utan 
kommer också till uttryck i andra komplexa och subtila former. Att 
många olika perspektiv på rasism identifieras har också troligen att göra 
med att mer vikt lagts vid olika delar av rasismens uttryck men också 
studerats i relation till kontexter och vem som drabbats av rasism över 
tid. 

En väg att gå för att svara på hur rasism bör förstås i förhållande till 
mänskliga rättigheter är att utgå från befintliga människorättsinstru-
ment. Ett sådant förfarande tar dock begränsad hänsyn till att de befint-
liga människorättsinstrumenten är politiskt förhandlade som tillkommit 
i specifika kontexter och sammanhang. En konsekvens av detta kan 
vara de människorättssystemet legitimitet begränsas ytterligare. 

Enligt min uppfattning är det bättre att i stället ta utgångspunkt i vär-
den som mänskliga rättigheter avser att skydda. Låt mig därför introdu-
cera några normativa kriterier som jag menar bör ligga till grund för en 
förståelse av rasism ur ett människorättsperspektiv. 

Till att börja med bygger mänskliga rättigheter på en grundläggande 
princip om lika människovärde. Mänskliga rättigheter ska vara ett värn 
mot sådana praktiker kränker människovärde. När rasism i förhållande 
till mänskliga rättigheter analyseras är det nödvändigt att specificera 
hur rasism förhåller sig till denna princip. Det första normativa kriteriet 
handlar alltså om att en rimlig förståelse av rasism bör specificera i vad 
det orätta består, det vill säga identifiera de praktiker som kränker män-
niskovärde. Rasifierande kategorisering och skillnadsgörande är dehu-
maniserande praktiker. Inte bara för att rasifieringens objekt ofta värd-
eras negativt utan också för att det innebär att människor tillskrivs egen-
skaper och drag utifrån stereotypa kategoriseringar, samt utsätts för 
praktiker som förnekar grupper deras mänsklighet. 

Ett andra normativt kriterium handlar om att en rimlig förståelse av 
rasism i förhållande till mänskliga rättigheter svarar mot människors 
faktiska erfarenheter av rasism. Eftersom de instrument som finns för 
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att skydda mänskliga rättigheter har tillkommit i specifika tider och po-
litiska kontexter är det inte lämpligt att använda dylika instrument för 
att definiera vad rasism är och innebär. Enligt min uppfattning finns 
goda skäl för att anamma ett expansivt förhållningssätt i synen på ras-
ism i förhållande till mänskliga rättigheter. En risk med mer expansiva 
rasismteorier är dock att den analytiska funktionen hos dem går förlo-
rad. När mänskliga rättigheter används som instrument för att bekämpa 
rasism är det primära syftet att motverka orättvisa och dehumaniserande 
praktiker, inte att med metodologisk säkerhet identifiera vilka grupper 
som utgör rasismens objekt. En expansiv förståelse av rasism, menar 
jag, har större potential att spegla människors erfarenheter av rasifierat 
förtryck över tid och geografiska sammanhang. Den utveckling i för-
ståelsen av rasism som diskuterades i föregående avsnitt baserades i 
hög utsträckning på människors erfarenheter av förtryck och av att inte 
bli behandlade som lika mänskliga. Att mot en sådan bakgrund reducera 
innebörden eller använda sig av en alltför snäv tolkning av rasism ris-
kerar innebära att relevanta grupper exkluderas från människorätts-
skyddet. Det bör dock påpekas att exkludering oftast inte är avsikten 
hos dem som förfäktar användningen av ett snävt rasismbegrepp. Ofta 
förespråkar de användandet av andra termer, såsom främlingsfientlig-
het för att fånga in de grupper som inte omfattas av ett snävare rasism-
begrepp. Problemet med ett sådant perspektiv är emellertid att det i dag 
saknas begrepp som på motsvarande sätt klarar att fånga in de olika 
aspekterna som också ett snävt rasismbegrepp identifierar. Enligt min 
mening är en expansiv förståelse av rasism, som inte riskerar att redu-
cera rasismens funktionalitet till en fråga om tankemönster, att föredra. 

Ett tredje normativt kriterium handlar om att en rimlig förståelse av 
rasism i förhållande till mänskliga rättigheter relaterar till det befintliga 
människorättssystemet. Med det menar jag att hänsyn bör tas till män-
niskorättssystemet utformning och övergripande innehåll. Mänskliga 
rättigheter bygger på en struktur där ett legitimt anspråk riktas mot en 
part med motsvarande plikt. Ett sådant förhållande innebär att en rimlig 
förståelse av rasism i förhållande till mänskliga rättigheter bör förhålla 
sig till vem och vilka som rasism kan riktas – rasismens objekt. Den bör 
även relatera till de subjekt som på olika sätt står bakom, upprätthåller, 
legitimerar och skapar rasism på både individuell och strukturell nivå.
Detta eftersom de åtgärder som staten måste vidta för att uppfylla sina 
rättighetsåtaganden kräver kännedom om vilka åtgärderna ska rikta sig 
mot. Vidare är det nödvändigt att förståelsen av rasism relaterar till de 
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mänskliga rättigheternas innehåll. Den behöver alltså förhålla sig ras-
ismens uttryck och manifestationer.

Mot denna bakgrund vill jag framhålla den förståelse av rasism som 
återfinns bland de teorier som betonar rasismens funktion som utestäng-
nings- och diskrimineringssystem. Som exempel på en sådan teori an-
vände jag mig av Jonssons teori. En behållning med denna är att den 
betonar rasismens sätt att fungera i skilda samhällskontexter och över 
tid. Särskilt relevant är den också eftersom han har relaterat den till en 
samtida kontext och identifierat hur doktriner om mänskliga rättigheter 
används för att motivera utestängning. I detta arbete kommer jag 
följaktligen att anamma en förståelse av rasism inspirerad av en teori 
om rasism som en form av utestängnings- och upptagningssystem.

En sådan teori innebär att rasismens funktion snarare än objektets 
tillskrivna attribut hamnar i fokus. Rasism kan avgränsas från andra 
likartade företeelser genom att betrakta kategorisering tillsammans med 
rasifiering som skapare av rasismens objekt. Både ur ett historiskt och 
samtida perspektiv kan det konstateras att särskiljande och kategorise-
ring av människor skett och sker överallt. Det kan handla om yttre at-
tribut såsom hudfärg, ansiktsform, hår och det kan handla om politik. 
Det kan handla om nationalitet och medborgarskap likväl som det kan 
handla om religiös åskådning eller kulturella uttryck. Det som särskiljer 
rasism från liknande fenomen är kategoriseringens grund i rasifiering. 

Vidare kan människor kategoriseras in i grupper av andra men de 
kan också utifrån självidentifiering kategorisera sig själva som tillhö-
rande en grupp eller annan. Kategorierna kan vara flytande och spela 
olika stor roll i olika sammanhang. Genom att addera rasifiering till ka-
tegorisering betonas emellertid att rasism förutsätter aktivitet från nå-
gon annan. Dessutom betonas genom rasifiering maktaspekten av ras-
ism. 

Jag menar alltså också att det är rimligt att förutsätta att det finns en 
maktrelation i den rasistiska diskursen, vilket inte minst blir tydligt om 
vi betraktar den forskning som sysslat med kategorisering och rasifie-
ring ur ett historiskt perspektiv. En rimlig förståelse av rasism kan 
emellertid inte använda dessa förhållanden för att argumentera för ex-
empelvis ett absolut vithetskriterium som i vissa teorier om vit rasism 
eftersom rasism bör betraktas som ett föränderligt fenomen. Grundpre-
missen bör vara att maktrelationer kan förändras och se olika ut över 
tid och rum. Vad som tycks förena dessa komponenter är å ena sidan en 
föreställning om en uppfattad nedärvd essens – det vill säga en social 
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konstruktion som formerar sig kring en föreställning om grupper av 
människor. Bäraren av dessa föreställningar – rasismens subjekt – be-
finner sig i ett maktförhållande till dess objekt. Subjekt bör emellertid 
tolkas som expansivt, det handlar om såväl individer som strukturer och 
institutioner som tillsammans och var för sig utför och upprätthåller 
rasistiska praktiker. 

När det gäller rasismens funktion och uttryck kräver också detta nå-
gon form av precisering. Detta eftersom skilda rasistiska praktiker krä-
ver olika angreppsätt. Rasism kommer till uttryck på både samhälls-,
grupp-, och individnivå och har såväl implicita som explicita uttrycks-
former. Till rasismens explicita uttrycksformer kan exempelvis diskri-
minerande handlingar, fysiskt våld, exkludering räknas medan exem-
pelvis vissa former av strukturell och institutionell diskriminering, var-
dagsrelationer, känslor och attityder hör till rasismens implicita ut-
trycksformer. 

Rasismens funktion är att skapa, upprätthålla, legitimera en särskild 
form av maktordning. Denna maktordning legitimerar de som har olika 
slags makt att exkludera och exploatera dem som uppfattas som under-
ordnade. En sådan exkludering eller exploatering kan se ut på olika sätt 
men förenas kring att den bygger på ett skillnadsgörande med rasifie-
ring och essentialism som centrala inslag. En viktig poäng är att makt-
ordningar är föränderliga och kontextbundna. När det gäller rasism 
finns en dominant maktordning som centreras kring kolonialismens 
skillnadsgörande i fråga om ras. Jag är dock kritisk mot uppfattningen 
att det går att låsa specifika attribut till rasismens subjekt och objekt 
eller att begreppet rasism bör reserveras för en idé om en hierarkisk 
ordning uppbyggd kring en specifik föreställning om ras. I stället menar 
jag att det är genom rasifieringsprocessen som rasismens attribut kom-
mer till stånd. I denna process kan både föreställningar om ras som re-
ligion, kultur, nationalitet och andra pålagda identitetsmarkörer ligga 
till grund för rasism. Rasism tar sig, givet den bakgrunden, olika ut-
tryck, samt riktas till och från skilda subjekt och objekt. Ett av de attri-
but som jag menar är särskilt relevant i detta sammanhang och som jag
senare kommer att redogöra för närmre handlar om föreställningar om 
nationalitet, medborgarskap och tillhörighet i det politiska rummet. 

Dock är jag enig med dem som menar att kopplingen mellan vissa 
attribut och makt är central. Maktordningar relaterade till rasism kan 
variera och vara avhängig olika kontextuella förhållanden, samt sam-



87

verka med andra former av maktordningar. I flera av de fall som be-
handlas i denna avhandling är maktrelationen mellan dem som drabbas 
av direkt fysiskt våld och förövarna av detta våld inte självklar, inte 
minst eftersom båda grupper vanligtvis fungerat och fungerar som den 
biologiska rasismens objekt. Det bär med sig utmaningar. Kan rasism-
ens objekt också vara dess subjekt? Vilka privilegier och tillgångar kan 
rasifierande exkludering byggas upp i kring? Var går gränserna mellan 
olika typer av maktordningar och är de relevanta? Kring vilka attribut 
rasifieras människor och vilken betydelse kan exempelvis medborgar-
skap och nationalitet ha i en rasfieringsprocess? Detta är frågor som jag 
kommer att återkomma till senare i detta arbete. 
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Kapitel 3. Mänskliga rättigheter – etik,
politik och rätt

Ett av de mänskliga rättigheternas primära syften är att skydda mänsk-
lig värdighet. De människorättsinstrument som utvecklats, utifrån 
framför UDHR, stipulerar sådana rättigheter som ansetts vara viktiga 
för att skydda människovärde och andra moraliska normer. Mänskliga 
rättigheter så som de kommer till uttryck i människorättssystemet for-
mulerar, kort sagt, förståelser av vad det innebär att inte få sin värdighet 
respekterad och vad som krävs för att skydda det. 

I föregående kapitel försvarade jag en funktionsorienterad ansats för 
att förstå rasism i förhållande till mänskliga rättigheter. Jag hävdade att 
rasism i förhållande till mänskliga rättigheter bör förstås som en form 
av utestängningssystem vilken bland annat uttrycker sig i form av de-
humaniserande praktiker. 

Ett första syfte med detta kapitel är att i dialog med andra forskare 
föreslå vad jag menar utgör en rimlig tolkning av mänskliga rättigheter. 
Med rimlig tolkning i denna avhandlings kontext avses en tolkning av 
mänskliga rättigheter som motverkar rasism och som har kapacitet att 
synliggöra rasism i dess varierande former och manifestationer. 

Vad mänskliga rättigheter är och innebär konstrueras i förhållande 
till sin omgivning. I den bemärkelsen är de föränderliga och socialt 
skapade. Därför kan mänskliga rättigheter också brukas på sätt som är 
mer eller mindre kompatibla med rasism. Tolkningar av mänskliga rät-
tigheter som riskerar att förstärka eller osynliggöra rasism inte betraktas 
som godtagbara förståelser av mänskliga rättigheter.

Min ambition i kapitlets första del är att presentera en förståelse av 
mänskliga rättigheter som, även om den inte löser problemet med de 
mänskliga rättigheternas universella legitimitet, åtminstone förhåller 
sig till den på ett rimligt och godtagbart sätt sett ur ett kritiskt maktper-
spektiv. För att närma mig en sådan förståelse diskuteras inledningsvis 
människorättssystemets framväxt och den kritik som riktats mot syste-
mets universella anspråk. Vidare behandlas frågan om de mänskliga 



89

rättigheternas olika dimensioner, förutsättningar och inbördes förhål-
landen, samt det etiska perspektivet bidrag när det gäller att studera och 
synliggöra rasism. 

Kapitlets andra syfte är att introducera och diskutera människovär-
desprincipens betydelse i relation till mänskliga rättigheter. Denna prin-
cip utgör grunden för de mänskliga rättigheterna, men är också en prin-
cip vars funktion i förhållande till mänskliga rättigheter ifrågasatts.

I motsats till dem som hävdar att den inte är användbar eftersom den 
är alltför oprecis, menar jag att det är en viktig moralisk princip som 
har en betydelsefull roll när det gäller att bemöta rasism med stöd av 
mänskliga rättigheter. En viktig del av dess användbarhet består i att 
det är en egalitär princip som står i kontrast till rasism.

Människovärdesprincipens relevans för att kritiskt granska de
mänskliga rättigheternas förmåga att synliggöra, motverka och skydda 
mot rasism diskuteras i kapitlets andra del. 

Människorättssystemets framväxt – bilder och 
motbilder 
Berättelsen lyder: Efter 1900-talets två världskrig samlades en majoritet 
av världens stater under det gemensamma målet att hindra krigens fasor 
från att återupprepas.147 FN bildades med syfte att säkra fred och säker-
het och främjandet av respekt för internationella förpliktelser, skydd av 
mänskliga rättigheter och samverkan mellan nationer.148 Så små-
ningom, som ett led i FN:s mål att främja aktning för mänskliga rättig-
heter och grundläggande friheter, antogs UDHR av FN:s generalför-
samling.149 Deklarationen var ett slags viljeyttring som senare kom att 
omvandlas till rättsligt bindande konventioner. I dag representerar 
mänskliga rättigheter moraliska normer som är universella, odelbara 
och beroende av varandra. 

147 Se t.ex. Förenta Nationernas stadga vars inledning lyder: ”We the peoples of the 
United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, 
which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind ... Charter of the 
United Nations, 24 October 1945, 1 UNTS XVI.
148 A.a., art.1. 
149 Se t.ex. premabel i Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 
A (III). Svensk översättning från: Regeringskansliet: FN:s konventioner om Mänskliga 
rättigheter. Elanders Sverige, Stockholm 2011. 
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Även om detta är ett förenklat narrativ så är det ett vanligt sätt att besk-
riva de mänskliga rättigheternas tillkomst och historia. Inte minst är det 
en berättelse som förmedlas i centrala människorättsdokument.

Det finns enligt min uppfattning flera viktiga skäl att förhålla sig kri-
tisk till den bild av de mänskliga rättigheternas uppkomst och genom-
brott som ofta reproduceras i samtida diskurs om mänskliga rättigheter. 
Särskilt tre faktorer är relevanta när mänskliga rättigheter studeras ur 
ett etiskt perspektiv. För det första, så förmedlar berättelsen en bild av 
mänskliga rättigheter som något uteslutande moraliskt gott som till och 
med bär på kapacitet att förhindra att grova kränkningar av mänsklig 
värdighet återupprepas. Dessutom, för det andra, förmedlas en bild av 
att världskrigens kränkningar var exceptionella. Det var först efter dem 
som världens länder kunde komma samman och enas i sitt motstånd. 
Slutligen berättas, för det tredje, att det i princip råder konsensus kring 
de mänskliga rättigheternas universella natur och giltighet. 

Slotte och Miia Halme-Tuomisaari, båda forskare i frågor som rör 
internationell rätt och mänskliga rättigheter, uppmärksammar i en hi-
storisk antologi över de mänskliga rättigheterna, den ensidiga beskriv-
ningen –”the textbook narrative” – av de mänskliga rättigheternas till-
komst. Detta narrativ om mänskliga rättigheter, menar de, utgörs av en 
”unilinear, forward-looking tale of progress and inevitable triumph of 
human rights” som författats av framför allt västerländska filosofer, po-
litiker och aktivister.150 Berättelsen har två versioner. Den ena följer en 
historisk kronologi med rötter i antikens Grekland och Romarriket som 
utmynnar i att mänskliga rättigheter tillkommer i samband med upplys-
ningstiden och sedan kulminerar i samband med antagandet av UDHR 
1948. Den andra versionen kretsar kring hur första och andra världskri-
gets erfarenheter i kombination med förintelsen lägger grund ett uni-
versellt samvete som sedan fick sin avnämare genom UDHR.151

Som Slotte och Halme-Tuomisaari riktigt poängterar är problemet
med versionerna att de båda är berättelser som tematiserar den väster-
ländska liberala världens oundvikliga ideologiska triumf.152 De frågar 
sig: 

150 Halme-Tuomisaari, Miia och Pamela Slotte: “Revisiting the Origins of Human 
Rights: introduction”, i Halme-Tuomisaari, Miia och Pamela Slotte: Revisiting the Or-
igins of Human Rights. Cambridge University Press, Cambridge 2015, s. 1. 
151 A.a., s. 5 f.
152 A.a., s. 6 f. 
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If human rights are indeed conceptualized as the direct descendant – the 
‘fruits’ – of events and thoughts that occurred – had their ‘roots’ – in 
the West, does this not mean that human rights themselves are Western 
too? And further, would this not equate the global human rights regime 
with systematic ideological imposition, even cultural imperialism?153

Givet att det var andra världskrigens erfarenheter som bidrog till att sy-
stemet skapades, hur har det inverkat på systemets utformning? Hur ska 
anspråket på universalism förstås? Kan människorättssystemet anses att 
ha legitimitet mot bakgrund av föreliggande förhållanden? 

När det gäller det faktiskt historiska skeendet är det förvisso riktigt 
att den regim av mänskliga rättigheter vi i dag känner växte fram genom 
bildandet av FN och genom antagandet av FN-stadgan och UDHR. Där-
emot har vissa historiska forskare tonat ned just andra världskrigets be-
tydelse för de mänskliga rättigheternas samhälleliga genombrott. 
Samuel Moyn och Marco Duranti gör exempelvis gällande att det bland 
annat var en förändrad syn på staters rätt till självbestämmande och krav 
på skydd för minoriteter under 1970-talet som låg till grund för att 
mänskliga rättigheter fick ett internationellt genombrott.154 Även om en 
sådan tidsmässig förskjutning inte har betydelse när det gäller att förstå 
drivkrafterna bakom deklarationens framtagande är det en motbild som 
är av vikt när vi ska förstå mänskliga rättigheter som politiskt projekt. 
Inte minst eftersom hur mänskliga rättigheter berättigas har konsekven-
ser för hur de tolkas och implementeras.155

Det finns även anledning att ifrågasätt bilden av hur världens länder 
kom samman och kunde enas under FN:s ramar. I en bok som behandlar 
framtagandet av den allmänna förklaringen beskriver till exempel Jo-
hannes Morsink, professor i politisk filosofi, de motsättningar som 
fanns bland de olika delegaterna om konventionens innehåll och ut-

153 A.a., s. 7. 
154 Duranti, Marco: “The Holocaust, the Legacy of 1789 and the Birth of International 
Human Rights Law: Revisiting the Foundation Myth”, Journal of Genocide Re-
search, vol. 14, nr. 2, 2012; Moyn, Samuel: The Last Utopia: Human Rights in History.
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 2010.
155 Det går exempelvis att föreställa sig att bruket av militära interventioner påverkas 
av hur plikten att skydda mot kränkningar uppfattas i förhållande till suveränitetsprin-
cipen. Likaså går det att se hur prioriteringar av rättigheter när de hamnar i konflikt 
behandlas på olika sätt i olika kontextuella sammanhang. För olika perspektiv på hur 
människorättssystemet växte fram och politiskt motiverades i skilda kontexter, se t.ex. 
Hoffmann, Stefan Ludwig (red.): Human Rights in the Twentieth Century, Cambridge 
University Press, Cambridge, New York 2011.
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formning. Bland annat uppmärksammar han hur flera av de kommun-
istiska stater som lade ned sina röster i omröstningen om deklarationens 
antagande hade anfört att mänskliga rättigheter var en nationell och inte 
en internationell angelägenhet. En annan anledning till att de valde att 
lägga ner sina röster var enligt Morsink att deras krav på att fördöma 
nazism och fascism inte hörsammades. Sydafrika, som också lade ned 
sin röst, menade att deklarationen gick för långt när det gäller ekono-
miska och sociala rättigheter. Även Saudiarabien avstod att rösta, bland 
annat på grund av deklarationens formuleringar kring äktenskap och 
religionsfrihet.156

Ett annat skäl att förhålla sig kritisk till berättelsen om de mänskliga 
rättigheternas framväxt och internationella triumf är det universella an-
språk som gör sig gällande. Mutua, som återkommande riktat kritik mot 
människorättssystemet universella anspråk, uppmärksammar till exem-
pel att vare sig slaveriet eller kolonialismen ”Väst” att lägga grunden 
för en människorättsrörelse – trots att idén om mänskliga rättigheter 
inte var ny – det var först när det europeiska folket själva drabbades 
som institutionaliseringen av mänskliga rättigheter på internationell 
nivå inleddes. Det betyder inte att det var oviktigt att människorättssy-
stemet kom till stånd eller att betydelsen av andra världskrigets kränk-
ningar ska förringas, men som Mutua riktigt påpekar finns det ett mått 
av ironi i att de våldsamma kolonialmakterna var de som slutligen kom 
att driva kodifieringsprocessen av mänskliga rättigheter.157

Oavsett det historiska skeendet är det förvisso riktigt att många –
individer såväl som institutioner – numera betraktar och behandlar 
mänskliga rättigheter som universella normer. En ofta refererad källa i
detta sammanhang är den deklaration om traktaträtt som följde FN:s 
världskonferens om mänskliga rättigheter 1993. Den stipulerade att alla 
mänskliga rättigheter är universella, odelbara, ömsesidigt beroende och 
relaterade till varandra.158 Deklarationen säger alltså att mänskliga rät-
tigheter gäller alla och överallt, att den ena rättigheten inte är viktigare 

156 Morsink, Johannes: The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, 
and Intent. University of Pennysylvania Press, Philadelphia 1999, s. 21 ff. Enligt Mor-
sink var det 48 stater som röstade för deklarationen medan 8 avstod och 2 var frånva-
rande. 
157 Mutua, Makau: “Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human 
Rights”, Harvard International Law Journal, vol. 42, nr. 1, 2001, s. 210 f. 
158 Vienna Declaration and Programme of Action, 12 juli 1993, A/CONF.157/23, Art 
1:5 lyder: ”All human rights are universal, indivisible and interdependent and interre-
lated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal 
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än den andra och att de för sitt uppfyllande är beroende av varandra.
Som ett sätt att lyfta fram den egalitära dimensionen och för att belysa 
relevansen hos olika grupper av rättigheter var detta dokument av stor 
betydelsen. Om deklarationen kontrasteras med människors erfaren-
heter talar dock dessa förmodligen ett annat språk. Många människor 
behandlas vare sig som jämlikar eller som varande rättighetssubjekt. 
För många demonstrerar vare sig politiska och rättsliga praktiker eller 
deras ekonomiska och sociala verklighet att mänskliga rättigheter är nå-
got som gäller alla. 

En viktig fråga är alltså, menar jag, hur vi ska förhålla oss till berät-
telsen om de mänskliga rättigheternas rötter. Det är rimligt att i likhet 
med Mutua och flera andra postkoloniala kritiker förhålla sig kritisk till 
de mänskliga rättigheternas universalism mot bakgrund den väster-
ländska tanketradition som präglar rådande människorättssystem.159

Samtidigt är det, som filosofen Paulin Hountondji menar, viktigt att de 
idéer som ligger till grund för mänskliga rättigheter inte omedelbart av-
färdas som kulturellt relativa. För även om mänskliga rättigheter som 
idé konkretiserades i en europeisk kontext betyder det inte att tanke-
godset i sig själv härstammar därifrån. 160 Hountondji menar i stället att 
grunden för dessa föreställningar härstammar från erfarenheterna av 
vad det innebär att vara människa: 

For the only foundations here are human beings: human beings who for 
millennia have suffered at the hands of human beings, in all countries,
and throughout all cultures; human beings so often duped to the point 
of becoming the accomplices of their torturers and of the social systems 
that oppress them, but also human beings who can sometimes rebel or 
become indignant, expressing, by this act alone, their awareness of an 
irrepressible dignity.161

manner, on the same footing, and with the same emphasis. While the significance of 
national and regional particularities and various historical, cultural and religious back-
grounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, 
economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamen-
tal freedoms”
159 Se t.ex. Kapur, Ratna: “Human Rights in the 21st Century: Take a Walk on the Dark 
Side”, Sydney Law Review, vol. 28, nr. 4, 2006.
160 Hountondji, Paulin J.: “The Master’s Voice—Remarks on the Problem of Human 
Rights in Africa”, i Diemer, Alwin (red.): Philosophical foundations of human rights.
Unesco, Paris, 1986, s. 323 ff. 
161 A.a., s. 325. 
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Enligt Hountondji har inget samhälle till fullo respekterat mänsklig vär-
dighet och därför finns heller inget samhälle där föreställningar om 
människovärde är helt frånvarande.162 Det betyder emellertid inte
Hountondji avvisar kritiken om rådande människorättssystems väster-
ländska prägel.

Ett liknande resonemang för teologen David Hollenbach som i en 
text om hur människovärde kan förstås i förhållande till rådande män-
niskorättsystem skriver: 

The affirmation of human dignity as the basis of rights begins from re-
jection of such outrages, and is proposed as an alternative to them.163

Som vi senare kommer att se för även Habermas ett liknande resone-
mang då han menar att mänskliga rättigheter är resultat av erfarenheter 
av despotism, förtryck och förnedring.164 Gemensamt för samtliga tres
resonemang är betoningen av mänskliga erfarenheter som grund för att 
bygga mänskliga rättigheter, samt att de öppnar upp för en form av uni-
versalism i relationen mellan människovärde och mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter – en västerländsk idé?
Det statscentrerade människorättssystem, som utvecklats inom ramen 
för FN, är tydligt präglat av västerländsk moralfilosofi och västvärldens 
politiska historia. 

Idén om människan som bärare av rättigheter, och ett motsvarande 
relationellt ansvar hos staten att förverkliga och skydda dessa rättig-
heter, utvecklades i nära samklang med den naturrättsliga traditionen 
där föreställningen om en naturlig lag fungerande som berättigade för 
rättighetsanspråk. John Locke skrev: 

But though this be a state of liberty, yet it is not a state of license: though 
man in that state have an uncontrollable liberty to dispose of his person 
or possessions, yet he has not liberty to destroy himself, or so much as 
any creature in his possession, but where some nobler use than its bare 

162 Ibid. 
163 Hollenbach, David: “Human Dignity: Experience and History, Practical Reason and 
Faith”, i McCrudden, Christopher (red.): Understanding human dignity, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2013, s. 127. 
164 Habermas, Jürgen: “The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of 
Human Rights”, s. 466.
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preservation calls for it. The state of nature has a law of nature to govern 
it, which obliges every one: and reason, which is that law, teaches all 
mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, 
no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions 
... .165

Makten hade enligt Locke en skyldighet att skydda människans natur-
liga rättigheter. Därför kan också makten avsättas om den inte uppfyller 
sina skyldigheter. 

Statens organisering och dess legitimitet var ett återkommande tema 
under upplysningstiden. Betydande verk publicerades av filosofer som 
Jean-Jacques Rousseau och Thomas Hobbes. Den förre argumenterade 
i Om samhällsfördraget 1762 för allmänviljans betydelse i samhället 
och som väg mot frihet och självbestämmande.166 Hobbes å sin sida mo-
tiverade en styrande statsmakt utifrån människans natur. I Leviathan 
beskriver han hur människorna i samhällskontraktet ger staten makt för 
skydda deras rättigheter.167

Det var Lockes, Hobbes, Rousseaus och liknande idéer i den natur-
rättsliga traditionen som låg till grund för den konstitutionella lag som 
antogs i England genom Bill of Rights 1689, den rättighetsförklaring 
som lades till USA:s självständighetsförklaring och ratificerades 1791, 
samt den deklaration om mänskliga och medborgerliga rättigheter som 
antogs av Frankrikes nationalförsamling 1789. Gemensamt för dem alla 
var att mänskliga rättigheter formulerats utifrån en relation uppbyggd 
kring individers legitima anspråk och staters motsvarande plikt att 
skydda dessa anspråk. Fortfarande var emellertid de krav som ställdes 
i dessa dokument riktade mot enskilda stater. 

Mänskliga rättigheter institutionaliserades på internationell nivå 
först 1948 då UDHR antogs av FN:s generalförsamling. För första 
gången formulerades mänskliga rättigheter som universellt gällande 
rättigheter med det internationella samfundet som avsändare.168 De rät-
tigheter som deklarationen angav kom därefter att omsättas till bin-
dande konventioner inom ramen för den internationella folkrätten.
Dessa faktorer indikerar att olika grupper av mänskliga rättigheter i 

165 Locke, John: Second Treatise of Government. Alex Catalogue, Raleigh, N.C 1990, 
kap II st. 6.
166 Rousseau, Jean-Jacques: Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder. Över-
satt av Sven Åke Heed och Jan Stolpe, Natur och kultur, Stockholm 1994.
167 Hobbes, Thomas: Leviathan. Wordsworth Editions Limited, Ware 2014.
168 Buchanan, Allen: “The Egalitarianism of Human Rights”, Ethics, vol. 120, nr. 4, 
2010. 
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praktiken tycks ha olika status och orsaken till detta kan härledas till 
det historiska arv som dels påverkade utformandet av människorättssy-
stemet, dels upprätthållits genom rådande politiska och diskursiva 
maktförhållanden. Som exempelvis Moyn påpekar var de representan-
ter i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna som arbetade fram 
ett förslag till UDHR antingen kristna eller utbildade i västvärlden. 
Dessutom hade de mest tongivande personerna sitt ursprung i väst. 
Dessutom fanns också en mer övergripande maktobalans genom att 
västerländska idéer fått spridning genom kolonialismen. Den konsensus 
kring mänskliga rättigheternas innehåll som präglade UDHR var därför 
inte förvånande, menar Moyn.169

Trots att människorättssystemet i stora delar alltså präglats av en 
västerländsk naturrättslig tradition så är systemet uppbyggt på ett an-
språk som gör gällande att de mänskliga rättigheterna representerar en 
moral som är naturlig, sann och universell. Den tydliga förankringen i 
västerländsk moralfilosofi tillsammans med människorättssystemets 
utformning och hur det använts gör att anspråket på universell giltighet 
ofta tillbakavisas och kritiseras. Det finns flera områden vari kritiker 
menar att den västerländska partikularismen gör sig gällande. Det hand-
lar exempelvis om att rättigheter präglade av liberal tanketradition, 
såsom de som skyddar individens frihet, fått en framträdande position i 
rådande människorättssystem på bekostnad av exempelvis rättigheter 
som rör grupper eller social utveckling. Dominansen härleds också till 
att krav och övervakningsmekanismer kopplade till medborgerliga och 
politiska rättigheter tenderar att vara starkare än för de som rör ekono-
miska, sociala och kulturella rättigheter. Ett annat tecken på det väster-
ländska inflytandet över mänskliga rättigheter är att kränkningar av 
olika typer av rättigheter ofta betraktas som mer eller mindre allvarliga, 
mer eller mindre nödvändiga att bemöta moraliskt, rättsligt och poli-
tiskt. 

Detta historiska och politiska arv i kombination med västvärldens 
dominans, makt och koloniala historia gör att kritiken av mot den inter-
nationellt dominerande människorättskulturen som en form av väster-
ländsk imperialism tycks berättigad.

Huruvida det är möjligt att förhålla sig till ett sådant arv utan att 
mänskliga rättigheter brukas på ett sätt som hemfaller till ett slags idéer-
nas kolonialism och paternalism är ett dilemma som länge vållat bry-

169 Moyn, Samuel: The Last Utopia: Human Rights in History, 2010, s. 66 ff. 
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deri. I en artikel om som behandlar de mänskliga rättigheternas idéhi-
storiska ursprung skriver teologen och religionsfilosofen Raimundo 
Pannikkar: 

Human Rights are one window through which one particular culture 
envisages a just human order for its individuals. But those who live in 
that culture do not see the window. For this they need the help of an-
other culture which sees through another window. Now I assume that 
the human landscape as seen through the one window is both similar to 
and different from the vision of the other. If this is the case, should we 
smash the windows and make of the many portals a single gaping aper-
ture – with the consequent danger of structural collapse – or should we 
enlarge the viewpoints as much as possible and, most of all, make peo-
ple aware that there are – and have to be – a plurality of windows?170

Panikkar menade att mänskliga rättigheter var en idé som hade ett glo-
balt historiskt ursprung, men som genom att den fått sin rättsliga ut-
formning i en västerländsk kontext präglats av en specifik idétradition 
och ett specifikt historiskt sammanhang.171 En av de frågor Panikkar 
ställer är huruvida det är möjligt, givet denna bakgrund, att ändå accep-
tera människorättssystemet anspråk på universalism?

I likhet med Panikkar menar jag att för att människorättssystemet 
ska äga universell legitimitet är det viktigt att eftersträva moralisk plur-
alism. En sådan pluralism innebär också att kritiken mot människorätts-
systemet som en form västerländsk imperialism tas på allvar. 

Vilket utrymme finns då i människorättssystemet för olika tradit-
ioner och kulturer att påverka innehåll och uttolkning av de mänskliga 
rättigheterna? Detta är en fråga som åtminstone inte i sin helhet kan 
besvaras inom ramen för denna studie. 

Däremot, menar jag, som inledningsvis diskuterats att den princip 
om människovärde som ligger till grund människorättssystemet, åt-
minstone utgör en god grund för en sådan pluralism.

Enligt min uppfattning finns det alltså, när det gäller den regim av 
och diskurs kring rättigheter som utvecklats inom ramen för FN, goda 
skäl att ifrågasätta dess legitimitet. Går det till exempel att förhålla sig 
till den partikularism upphöjd till universalism som tycks inbyggd i rå-
dande människorättssystem? För att människorättssystemet ska kunna 
uppfylla sin tänkta funktion – att skydda alla människors lika värde –

170 Panikkar, Raimundo: “Is the Notion of Human Rights a Western Concept?”, Diog-
enes, vol. 30, nr. 120, 1982, s. 78 f. 
171 A.a., s. 83 f. 
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krävs förstås insatser av olika aktörer på olika nivåer riktade mot en del 
av de problem som här adresserats. Även andra åtgärder, som här inte 
finns utrymme att diskutera vidare, för att stärka systemets mer funkt-
ionella aspekter är nödvändiga.172 Av stor vikt är emellertid att fortsätta 
diskussionen om huruvida det är möjligt att förena det befintliga män-
niskorättssystemet med moralisk pluralism. För att kunna göra det är 
det är det nödvändigt att adressera de dimensioner jag menar mänskliga 
rättigheter rymmer. En första omständighet rör människorättssystemets 
legitimitet. Det är rimligt att anta att faktorer som makt och tolknings-
företräde påverkat det befintliga människorättssystemets utformning. 
För att människorättssystemet ska kunna ha legitimitet krävs att sådana 
ojämlikheter bemöts och hanteras. 

Ytterligare en aspekt som aktualiseras är att det inte är lämpligt att 
betrakta mänskliga rättigheter som en statisk konstruktion. Snarare be-
finner sig mänskliga rättigheter under ständig förhandling varefter de 
kommuniceras, tolkas och förstås.173 En förståelse av mänskliga rättig-
heter som utgår ifrån det befintliga människorättssystemet och de sätt 
på vilket rättigheter implementeras är därför inte lämpligt.174 Det riske-
rar bland annat att innebära att den kritiska nivå ett moralfilosofiskt per-
spektiv erbjuder går förlorad. Dessutom finns risk för att den dynamik 
som finns inbyggd i människorättssystemet – till exempel i fråga om 
uttolkning och implementering – stagnerar. Vad människovärde är och 
innebär, samt hur mänskliga rättigheter kan skydda detta människo-
värde bygger på heterogena föreställningar om vad det innebär att vara 
människa som kan återfinnas i olika traditioner och kulturer

172 Det finns exempelvis flera praktiska faktorer som påverkar bemötandet av männi-
skorättskränkningar. Några exempel är konventionskommittéernas materiella resurser, 
staters bruk av reservationer, begränsade sanktionsmöjligheter, representation i kom-
mittéer, råd och organ, respekt för internationell rätt, synen på konventionstillväxt i 
relation till särskilt utsatta grupper etc.
173 En liknande typ av resonemang för människorättsforskaren Linde Lindkvist då han 
argumenterar för att UDHR bör betraktas som ett levande dokument. Se: Lindkvist, 
Linde: ”
kument”, Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet : student- och forskarskriftsam-
ling. Vol. 6, Jubileumsutgåva 2013. Tillgänglig: http://lup.lub.lu.se/record/4392925,
hämtad 2015-03-30. 
174 Ett sådant förhållningssätt visar exempelvis Charles Beitz prov på när han använder 
de diskursiva och politiska praktiker som omgärdar det befintliga människorättssyste-
met för att förstå vad som avses med begreppet mänskliga rättigheter. Beitz, Charles 
R.: The idea of human rights. Oxford University Press, Oxford 2009. s. 8.
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De mänskliga rättigheternas dimensioner 
Det är viktigt att poängtera att det inte finns en självklar samsyn kring 
det som förstås som mänskliga rättigheter. Det perspektiv jag företräder 
betraktar mänskliga rättigheter som en form av normkonstruktioner 
som berättigas genom människovärdesprincipen och som sedan kom-
mit att få rättslig inramning genom att omsättas till bindande konvent-
ioner i den internationella folkrätten. Jag förstår också mänskliga rät-
tigheter ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket bland annat in-
nebär att jag menar att de är skapade och konstrueras och förhandlas 
politiskt, rättsligt och moraliskt. 

Föreställningen om att människan har rättigheter som tillkommer 
henne i egenskap av att vara människa är en idé med djupa idéhistoriska 
rötter. Som redan nämnts har den naturrättsliga traditionen särskilt 
präglat människorättssystemets utformning. Däremot återfinner vi i en 
mängd kulturella och religiösa kontexter olika formuleringar av den 
etik som ligger till grund för hur mänskliga rättigheter berättigas. I det 
system av mänskliga rättigheter som institutionaliserats genom FN fin-
ner vi detta berättigande formulerat genom principen om alla männi-
skors lika värde och rättigheter. Samtidigt bygger detta system på kom-
promisser och förhandlingar mellan politiska aktörer. De moraliska 
normernas institutionalisering är därmed avhängigt såväl politisk am-
bition som tolkning vilket i sin tur präglas av rådande poliska och mo-
raliska diskurs liksom materiella förutsättningar och makt. Detta inne-
bär att när systemet väl tillämpas bygger det på hur regimens aktörer 
tolkar, förstår, prioriterar och använder sig av rättigheterna i systemet. 
För att ge ett exempel: en moralisk norm som säger att alla människor 
är lika i sin värdighet och därmed bör behandlas med lika respekt och 
hänsyn är inte avhängig samhälleliga institutioner för sin funktionalitet. 
Däremot medför en kodifiering genom nationell eller internationell rätt 
att den moraliska normen institutionaliseras och omsätts till olika rätts-
liga och politiska praktiker, till exempel i form av diskrimineringsför-
bud eller förebyggande jämlikhetsarbete. Det är alltså en form av rö-
relse som går igenom samtliga nivåer jag här skisserat där etik, politik 
och juridik samspelar.

Det händer dock att mänskliga rättigheter uppfattas primärt som en 
positiv rättslig angelägenhet. Vissa menar också att de moraliska nor-
mer som ligger till grund för de mänskliga rättigheternas rättsliga ut-
formning enbart är till för att ge rätten legitimitet. Ett sådant sätt att 
betrakta mänskliga rättigheter gör emellertid, enligt min uppfattning, 
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att den kritiska potential som finns hos den moraliska dimensionen av 
de mänskliga rättigheterna går förlorad. Att diskurser och praktiker 
kring mänskliga rättigheter kritiseras och utmanas är av särskild bety-
delse när det gäller synliggörandet av rasism och liknande maktord-
ningar. Det går det att återfinna otaliga exempel på hur grupper både 
exkluderats som rättighetssubjekt liksom förtryckts genom att inte upp-
fattas som lika mänskliga och därmed inte heller som bärande på giltiga
rättighetsanspråk. Denna hos de mänskliga rättigheterna inneboende 
potential till exkludering i kombination med en rasism som tar olika 
former och uttryck gör kritisk granskning av de sätt som mänskliga rät-
tigheter förstås, tolkas och implementeras särskilt viktig. 

Således, menar jag, är den positiva rätten å ena sidan av yttersta vikt 
för att mänskliga rättigheter ska kunna förverkligas, å andra sidan är det 
– för att mänskliga rättigheter ska fungera i enlighet med sitt syfte –
nödvändigt att rätten ständigt utvecklas och granskas. Tendensen att 
särskilja de olika dimensionerna och avvisa deras samhörighet bör där-
för motverkas.

Det är i den moraliska dimensionen av mänskliga rättigheter som de
grundläggande principerna kring rättigheternas syfte och ändamål 
finns. Som kritiska principer finns de och har betydelse även utom de 
befintliga institutionaliserade system för mänskliga rättigheter. Som 
moraliska rättigheter kan de alltså hävdas också då de inte finns erkända 
i lag eller institution. I den rättsliga dimensionen finner vi rättigheter 
uttryckta som rättsregler. Dessa hänger emellertid också samman såtill-
vida att också moraliska normer uttrycks som rättsliga principer, exem-
pelvis som konstitutionella principer och grundläggande principer inom 
folkrätten. Mänskliga rättigheter är dessutom politiska. Detta är de på 
flera sätt. För det första är mänskliga rättigheter politiska i kraft av nor-
mer som tolkas, tillämpas och prioriteras i förhållande till andra normer. 
Det krävs också politisk förankring i en gemenskap för att det ska kunna 
förverkligas vilket i rådande system handlar om stater. För det andra är 
mänskliga rättigheter politiska i kraft av sin kritiska funktion. De kam-
per för mänskliga rättigheter som förts av förtryckta grupper har varit 
politiska kamper för rättvisa.

Ett av mina grundantaganden är att den politiska etiken är ett viktigt 
verktyg som kan bidra till att utveckla mänskliga rättigheter. Ur ett 
etiskt perspektiv kan de moraliska principer som ligger till grund för 
mänskliga rättigheter – just eftersom de är kritiska – användas för att 
granska det politiska förverkligandet av mänskliga rättigheter. Leonard
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Wayne Sumner belyser denna utmärkande kritiska karaktär väl med ett 
exempel kring diskriminering av svarta i Sydafrika under apartheid: 

However, it is clear that moral rights are not simply legal rights, or con-
ventional rights of any kind. We say that black South Africans have the 
moral right of full representation even though this right has not been 
accorded legal recognition, and in saying this we mean to point to the 
right as a moral reason for changing the legal system so as to accord it 
recognition. Thus on the other hand moral rights provide moral reasons 
for establishing or maintaining conventional rights; they have, as I shall 
say, moral force.175

Huruvida mänskliga rättigheter utgår och skapas ifrån dessa befintliga 
överenskommelser eller om de ”existerar” som normer självständigt ut-
anför denna regim är en fråga av rättsfilosofisk natur. Min position är
att moral företräder rätt såtillvida att det är genom en sådan kritisk po-
sition vi motverkar att mänskliga rättigheter korrumperas, samt att 
mänskliga rättigheter berättigas genom moraliska normer. Om den mo-
raliska dimensionen enbart betraktas som stipulativ och inte implemen-
teras eller omsätts till politisk och rättslig praktik går vi miste om dess 
kritiska funktion och därmed också att de mänskliga rättigheternas inte 
fungerar till sin tänkta kapacitet – att skydda alla människors lika värde.

För att systemet ska fungera effektivt är samspelat dem emellan, menar 
jag, av största vikt. Reduceras mänskliga rättigheter till en ren rättslig 
fråga riskerar den kritiska dimensionen som moraliska principer utgör 
gå förlorade, reduceras mänskliga rättigheter till en fråga om moral går 
mekanismer som gör det möjligt att förverkliga mänskliga rättigheter 
och utkräva ansvar förlorade. Habermas beskriver, med hjälp av Loh-
manns liknelse av de mänskliga rättigheterna med det dubbla Janusan-
siktet, väl den nära relationen mellan lag och moral: 

Because the moral promise of equal respect for everybody is supposed 
to be cashed out in legal currency, human rights exhibit a Janus face 
turned simultaneously to morality and to law. Notwithstanding their ex-
clusively moral content, they have the form of enforceable subjective 
rights that grant specific liberties and claims. They are designed to be 
spelled out in concrete terms through democratic legislation, to be spec-
ified from case to case in adjudication, and to be enforced in cases of 

175 Sumner, Leonard Wayne: The Moral Foundation of Rights. Clarendon Press, Oxford 
1987, s. 13 f. 
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violation. Thus, human rights circumscribe precisely that part (and only 
that part) of morality which can be translated into the medium of coer-
cive law and become political reality in the robust shape of effective 
civil rights.176

Det befintliga systemet för mänskliga rättigheter innehåller alltså di-
mensioner som är ömsesidigt förstärkande. Detta gäller också mänsk-
liga rättigheter så som de tar form i olika staters grundlagar, statsför-
fattningar och konstituioner. Mänskliga rättigheter får också mening 
genom att de granskas och tolkas politiskt. Därför är också den politiska 
dimensionen central i fråga om mänskliga rättigheter.

Samtidigt som jag alltså menar att de olika dimensionerna av mänsk-
liga rättigheter är tätt förbundna är det dimensioner med skilda villkor. 
För att motverka reduktionism är det viktigt att förstå de olika dimens-
ionernas skilda utgångspunkter, villkor och utmaningar.

I The legalization of human rights: multidisciplinary perspectives on 
human rights and human rights law diskuterar författarna Saladin 
Meckled-Garcia (förstått som dominant 
människorättskultur där mänskliga rättigheter definieras och utvecklas 
utifrån gällande rätt) har som konsekvens att viktiga perspektiv kring 
mänskliga rättigheter osynliggörs. För att visa de skilda förutsättningar 
som olika förståelser av mänskliga rättigheter bär med sig, och i för-
längningen de risker det innebär att mänskliga rättigheter reduceras till 
rätt, kontrasterar de två skilda förståelser av mänskliga rättigheter uti-
från två modeller: Normative Rights Model respektive International 
Human Rights Law.177 Ett exempel på en sådan skillnad som författarna 
lyfter fram handla om aktörskap. I den internationella rätten är det sta-
ten som hålls ansvarig för kränkningar av mänskliga rättigheter. I en 
normativ rättighetsmodell, däremot, kan såväl stater som institutioner
och individer hållas moraliskt ansvariga för människorättskränkningar. 
Likaså skiljer sig frågan om vems rättigheter som kan kränkas åt mellan 
mänskliga rättigheter som moral och rätt. I den internationella rätten 
ligger statens främsta ansvar för att skydda människor från kränkningar 

176 Habermas, Jürgen: “The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of 
Human Rights”, s. 470. (Kursivering i original). Habermas hänvisar till: Lohmann, 
Georg: ”Menschenrechte zwischen Moral und Recht”, i Gosepath, Stefan och Georg 
Lohmann: Philosophie Der Menschenrechte. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998. 
177 Meckled-Garcia, Saladin och Ba ”Lost in translation: the human rights ideal 
and international human rights law”, i Meckled- ak 
(red.): The legalization of human rights: multidisciplinary perspectives on human 
rights and human rights law. Routledge, London 2006.
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av mänskliga rättigheter inom dess jurisdiktion. Inte heller kan rättig-
heter kränkas av en stat utanför dess jurisdiktion. Inom den normativa 
modellen däremot är synen på de mänskliga rättigheternas subjekt dy-
namisk. Ytterligare en skillnad som Meckled-Garcia och Çali lyfter 
fram är att folkrättsliga regler om mänskliga rättigheter skiljer sig åt i 
fredstid och i tider av konflikt. En normativ rättighetsmodell däremot 
gör inte sådan åtskillnad. I internationell rätt konstrueras dessutom till-
lägg till moraliska principer som saknar grund i etablerad rättighetste-
ori, till exempel när det gäller ”legitima mål” eller ”margin of appreci-
ation”.178

Vad Meckled-Garcia och Çali belyser är att förhållandet att mänsk-
liga rättigheter i första hand ses som en fråga om rätt och att det ställs 
likhetstecken mellan mänskliga rättigheter och det system som utarbe-
tats för mänskliga rättigheter har som konsekvens att andra dimensioner 
och förståelser av mänskliga rättigheter får begränsad betydelse. För 
dem innebär det emellertid inte att välja den ena förståelsen eller den 
andra, utan snarare att lyfta fram den potential som finns i att låta skilda 
perspektiv prägla och utveckla mänskliga rättigheter. 

När jag i detta arbete studerar mänskliga rättigheter är det utifrån ett 
liknande förhållningssätt. Mitt studieobjekt är förvisso mänskliga rät-
tigheter så som de kommit att etableras i den internationella rätten men 
jag studerar dem från perspektivet att mänskliga rättigheter rör såväl 
rätt som politik och moral. I det befintliga systemet för mänskliga rät-
tigheter formuleras normativa principer som kan användas för att kri-
tiskt granska tillämpningen av mänskliga rättigheter. För att mänskliga 
rättigheter ska kunna förverkligas är också rätten av yttersta vikt. I lik-
het med Meckled-Garcia och Çali menar jag alltså rätten och moralen 
samverkar i fråga om mänskliga rättigheter, samtidigt som det är di-
mensioner med skilda villkor och förutsättningar. Samspelet dem emel-
lan och dimensionernas skilda förutsättningar kan exemplifieras med 
frågan om diskriminering i förhållande till mänskliga rättigheter. 

Att icke-diskriminering är en viktig norm i det människorättssystem 
som säger sig vara grundlagt i en princip om lika människovärde bety-
delse för människorättssystemet som grundläggs i en där lika männi-
skovärde förefalla obestridligt. Hur moraliska normer ska och bör im-
plementeras är emellertid inte självklart. Inte heller är det självklart att 
de över huvud taget implementeras på ett sätt som är förenligt med 
grundläggande moraliska principer. Vilket inflytande har exempelvis 

178 A.a. 
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konstitutionella principer de facto i rättslig praxis är en fråga som aktu-
aliseras i såväl Sydafrika som Sverige. En omständighet som påverkar 
är att det krävs politiskt intresse och vilja att omsätta en norm om icke-
diskriminering till praktik, exempelvis genom införandet av diskrimi-
neringslagstiftning. I demokratiska stater skapas rätt genom förhand-
ling och kompromisser mellan skilda politiska aktörer. Implemente-
ringen av icke-diskriminering påverkas därmed av hur de inblandade 
aktörerna tolkar icke-diskriminering som moralisk princip, vilket i sin 
tur är avhängigt faktorer som makt, politisk kontext, kulturellt samman-
hang och materiella intressen. I svensk diskrimineringslagstiftning är 
till exempel diskriminering, eller missgynnande och kränkning så som 
lagen definierar det, en handling som drabbar individer och olaglig end-
ast inom vissa samhällsområden samt i relation till ett begränsat antal 
diskrimineringsgrunder. Det betyder naturligtvis inte att negativ särbe-
handling inte förekommer på andra vis och i andra former utan enbart 
att det fattats ett politiskt beslut om rättens omfattning. Det finns alltså 
tydliga begränsningar när det gäller vad som enligt svensk gällande rätt 
anses vara diskriminering. 

Ett exempel på en sådan begränsning är Sveriges val att inte tillträda 
det tolfte tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Tilläggsprotokol-
let formulerar ett generellt diskrimineringsförbud för alla rättigheter 
som erkänns i de enskilda staternas rättsordningar. Till skillnad från det 
diskrimineringsförbud som formuleras i artikel 14 i Europakonvent-
ionen som enbart avser de rättigheter som finns i konventionen innebär 
en ratificering alltså ett åtagande om att införa ett mer omfattande dis-
krimineringsförbud.179 Från Sveriges sida har man menat att protokollet 
är ”för allmänt hållet och har ett alltför brett tillämpningsområde.”180

Vidare har man menat att det eftersom det bara finns ett begränsat antal 
avgörande från i Europadomstolen som rör protokollet är det svårt att 
bedöma dess omfång och innebörd.181

Sveriges beslut att inte ratificera tilläggsprotokoll 12 är ett exempel 
på hur den politiska dimensionen sätter ramar för implementering av 
moraliska normer. Samtidigt kan den moraliska dimensionens kritiska 

179 Council of Europe: Protocol 12 to the European Convention on Human Rights and 
Fundamental Freedoms on the Prohibition of Discrimination, 4 November 2000, ETS 
177.
180 Skr. 2016/17:29: Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rät-
tigheter. Kulturdepartementet, Stockholm, s. 45.
181 Ibid. 
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domän bidra till att utmana förhållandet, bland annat genom att exem-
pelvis hävda att en princip om lika människovärde kräver att diskrimi-
neringsförbudet bör omfatta alla grupper som riskerar att särbehandlas 
utifrån sin identitet. Dessutom bidrar etiken med andra verktyg, inte 
minst normativa, som talar om hur vi bör eller inte bör agera också ut-
anför lagens ramverk. Den moraliska dimensionen under etikens do-
män kan alltså bidra till att synliggöra aspekter av diskriminering som 
rätten inte omfattar eller i tillräcklig utsträckning inte klarar att bemöta.
Att rätten har begränsad förmåga när det gäller att motverka diskrimi-
nering är en av de utmaningar som också kommer att diskuteras senare 
i detta arbete. För nu vill jag emellertid framför allt lyfta fram att dis-
kriminering för mig är förbundet med rättvisa, samt att rasism är en 
form av orättvisa. En förutsättning för att mänskliga rättigheter ska 
kunna vara ett effektivt instrument för att möta rasism är därför att de 
mänskliga rättigheternas olika dimensioner aktiveras och respekteras. 

Rasism som orättvisa
För att synliggöra, motverka och skydda mot rasism krävs något utöver 
rättvisa i formell juridisk bemärkelse. Lena Halldenius har i en filoso-
fisk analys av svensk diskrimineringslagstiftning beskrivit hur diskri-
minering har med rättvisa att göra, liksom hur rätten i sig själv inte är 
tillräcklig när det gäller att bemöta diskriminering som en aspekt av
rättvisa.182 Diskrimineringslagstiftningen, menar Halldenius, är en av 
samhällets politiska metoder för att reglera fram rättvisa. I sin analys av 
den svenska arbetsrättsliga diskrimineringslagstiftningen ställer hon 
upp sex krav en föreställning om diskriminering bör tillfredsställa för 
att ha med rättvisa att göra. Genom att relatera dessa krav till den 
svenska arbetsrättsliga diskrimineringslagstiftningen konstaterar Hall-
denius att lagstiftningen förvisso lever upp till de första kraven som 
gäller att: ”a) specificera vari det orättfärdiga ligger”, ”b) vara sensitiv 
till sammanhanget”, samt, ”c) inte bygga in ett villkor om onda avsik-
ter”. Däremot uppfyller svensk diskrimineringslagstiftning inte de tre 
övriga kraven som gäller att ”d) erbjuda ett stabilt kriterium för rätt-
visa”, ”e) vara motståndskraftig mot orättvisa bakgrundsfaktorer” och

182 Halldenius, Lena: ”Svensk diskrimineringslag i filosofisk belysning”, i Persson, Jo-
hannes, Anna-Sofia Maurin och Dan Egonsson (red): Insikt och handling. Hans Larsson 
Samfundet, Lund 2007.
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”f) innehålla en princip för diskrimineringsgrunder som varken är god-
tycklig eller förutsätter det som ska bevisas”.183 Halldenius skriver: 

Tendensen är att fall av diskriminering identifieras och bedöms obero-
ende av det nät av ojämlikheter, hierarkier och källor till social sårbar-
het som förklarar varför diskriminering existerar som fenomen.184

Halldenius argumentation belyser flera utmaningar som är viktiga för
de diskussioner som förs i denna studie. Å ena sidan kan det vara svårt 
att möta de institutionella förhållanden som ligger till grund för diskri-
minering genom rätten, å andra sidan är det nödvändigt att diskrimine-
ring behandlas som en rättvisefråga.185 Hon skriver: 

Lagstiftaren tycks stå inför ett val. En föreställning om diskriminering 
som fungerar som en aspekt av vad rättvisan kräver, i linje med vad jag 
här har skisserat, skulle troligen vara svår att reglera. Om diskrimine-
ring isoleras från de institutionella förhållanden som gör det till en rätt-
visefråga är det lätt att reglera, men om Barnmorskemålet (det fall Hall-
denius diskuterar i artikeln, förf. anm.) är något att gå efter kommer
tillämpningen då att snubbla över just dessa institutionella förhållanden
och lagen blir kraftlös.186

Enligt min uppfattning är det i mötet med dylika dilemman som den 
moraliska dimensionen av mänskliga rättigheter fyller en viktig funkt-
ion. De normativa principer, så som den om människovärde, som åter-
finns i människorättssystemet kännetecknas av att de har en kritisk di-
mension. Etiken har på grund av sin kapacitet att identifiera förtryck
därför en viktig funktion. Vad människovärdesprincipen i förhållande 
till mänskliga rättigheter nämligen talar om för oss är 1) att människor 
bör behandlas som likar och, 2) när de inte blir behandlade som sådana 
föreligger orättvisa. 

Låt oss återkoppla till det perspektiv på rasism som åskådliggjordes 
i föregående kapitel. Jag hävdade där att ett teoretiskt perspektiv på ras-
ism som är kompatibelt med ett egalitärt människorättsperspektiv bör 
erkänna rasismens olika former och uttryck. Mänskliga rättigheter bör 

183 A.a., s. 87. Halldenius resonemang utgår ifrån den arbetsrättsliga lagstiftning som 
gällde fram till och med 1 januari 2009 då de befintliga lagarna slogs ihop och med 
vissa tillägg ersattes av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
184 A.a., s. 100. 
185 A.a., s. 100 f. 
186 Ibid. 
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kunna adressera mångfacetterade uttryck och former av rasism. Ett 
grundläggande krav är att mänskliga rättigheter inte tillåter diskrimine-
ring. Rasism kan förstås som en form av system för exkludering och 
inkludering uppbyggd kring rasifierade föreställningar som är nära re-
laterad till andra av former maktordningar. Men eftersom rasifieringens 
attribut kan skifta måste diskriminering förstås i en bred bemärkelse 
och förbundet med variationer. För att kunna synliggöra, motverka och 
skydda mot rasism uttryckt på detta sätt krävs ett erkännande av dess 
manifestationer i form av såväl ideologi som strukturer, processer och 
konsekvenser liksom dess implicita och explicita uttryck, samt att 
maktperspektivet tas i beaktande. Här kan, vilket också Halldenius re-
sonemang åskådliggör, teorier om social rättvisa vara behjälpliga. 

En skälig kritik mot moderna rättviseteorier är emellertid att de i sitt 
fokus på distribution inte i tillräckligt hög utsträckning bemött den 
fråga om orättvisa bakgrundsfaktorer som Halldenius lyfter. Det makt-
perspektiv som krävs för att bemöta rasism i alla dess former är alltså 
otillräcklig eller saknas helt i många sociala rättviseteorier. Sålunda har 
exempelvis kritik riktats mot liberala teoretiker såsom John Rawls just 
för att man menar att hans teori om rättvisa brister i hänsynen till de 
maktordningar som exkluderar människor i egenskap av deras uppfat-
tade kön, sociala status och ras/etnicitet et cetera.187

Ett alternativ till sådana rättviseteorier som behandlar rättvisa i första 
hand som en fråga om distribution är Youngs rättviseteori. Enligt 
Young har distributiva rättviseteorier i allt för hög utsträckning fokuse-
rat på fördelning av värden och inte på de institutionella förhållanden 
som möjliggör förverkligandet av dessa värden. Ett grundläggande pro-
blem för flera av dessa teorier, menar Young, är att rättvisa å ena sidan 
förstås som ett normativt begrepp tillämpbart i relation till samhällets 
alla delar, å andra sidan reduceras rättvisa till en fråga om fördelning. 
Genom att applicera en distributionslogik på immateriella och omätbara 
värden förmedlas en missvisande bild av rättvisa där flera aspekter av 
social rättvisa osynliggörs.188 För att kunna värdera rättvisa är det nöd-
vändigt att ta hänsyn till institutionella förhållanden, exempelvis i form 
av sociala strukturer och praktiker, menar Young. Detta eftersom såd-

187 Se t.ex. Okin, Susan Moller: “Justice and Gender: An Unfinished Debate”, Fordham 
Law Review, vol. 72, nr. 5, 2004.
188 Young, Iris Marion: Justice and the Politics of Difference. Princeton University 
Press, Princeton N. J. 1990, s. 24 f. 
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ana förhållanden både påverkar människors möjligheter till självbe-
stämmande och deras möjligheter att utveckla och använda sina för-
mågor.189

För Young handlar social rättvisa alltså om samhällets kapacitet och 
förmåga att realisera de värden som bidrar till ett gott liv. Dessa värden 
handlar om dels om möjligheten att kunna utveckla och utöva sina för-
mågor, samt ge uttryck för sina erfarenheter, dels om att ha inflytande 
i fastställandet och i villkoren för ens handlingar.190 Således handlar 
rättvisa för Young om att säkerställa institutionella förutsättningar för 
att realisera värden, snarare än om själva konkretiseringen av dem.
Orättvisa, som tar form genom dominans och förtryck, avser följaktli-
gen de institutionella begränsningar som hindrar människors möjlig-
heter till självutveckling och självbestämmande.191

En behållning med Youngs teori när gäller att studera rasism i för-
hållande till mänskliga rättigheter är således att den kan bidra till att 
synliggöra institutionella orättvisor. Eftersom den utgår från erfaren-
heter av dominans och förtryck tas också hänsyn till frågan om makt.
Den pekar inte ut specifika grupper som mer eller mindre drabbade av 
en viss typ av förtryck. I stället argumenterar Young för att förtryck 
drabbar olika grupper på varierande sätt och något att förtryck måste 
förstås ur ett intersektionellt perspektiv.192 Ett sådant perspektiv är vik-
tigt för att möta maktens till synes synkrona rörlighet över, genom och 
mellan sociala gränser.

Ett nära relaterat och viktigt element i Youngs teori, sett ur ett makt-
perspektiv, är att den uppmärksammar de skilda maktrelationer som 
kan finnas mellan olika sociala grupper.193 Däremot förvinner inte för-
tryck genom att kategorisering in i grupper upphör. Strukturellt förtryck 
kan inte heller enbart bemötas genom att de lagar och makthavare som 
förtrycker vissa grupper byts ut. Det strukturella förtrycket, menar 
Young, upprätthålls på en institutionell nivå, därför måste också för-
tryck bemötas i de ekonomiska, politiska och kulturella institutioner 
som reproducerar det.194

189 A.a., s. 22, 
190 A.a., s. 37.
191 Ibid.
192 A.a., s. 42.
193 A.a., s. 46.
194 A.a., s. 41. 
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För att bemöta rasismens olika manifestationer är det således viktigt 
att det finns verktyg som bemöter förtryckets mekanismer på olika ni-
våer. Här kan den normativa filosofin och politiska teorin utgöra ett 
viktigt bidrag. Inte minst eftersom, givet att detta är hur förtryck repro-
duceras, det är en fråga om rättvisa och därmed också en fråga för nor-
mativ teori.195

De mänskliga rättigheternas moraliska, politiska och rättsliga di-
mensioner fyller alltså var för sig och tillsammans viktiga funktioner 
när det gäller att möta rasism som en form av orättvisa. Å ena sidan kan 
den moraliska dimensionen synliggöra förtryck och ge verktyg för att 
kräva politisk förändring, å andra sidan är rätten ett viktigt politiskt in-
strument för att reglera fram rättvisa. Rättvisa är emellertid en fråga 
som framför allt rör sig i etikens och politikens domän. När de olika 
dimensionerna separeras från varandra och exempelvis den moraliska 
dimensionen betraktas som att den enbart stipulerar grunder som rätten 
därefter har att tolka riskerar det att påverka implementering och tolk-
ning av rättigheter på ett negativt sätt – inte minst i fråga om rasism –
och mänskliga rättigheters innehåll undermineras. Därför måste mänsk-
liga rättigheter förstås och användas som något mer än rätt. 

Etik och mänskliga rättigheter
Efter att mänskliga rättigheter kodifierats inom ramen för FN gick de 
med Moyns ord, från att vara “the politics of the state to the morality of 
the globe”.196 Alldeles oavsett hur vi betraktar mänskliga rättigheter så
som de formulerats inom ramen för FN finns flera aspekter när det gäl-
ler de mänskliga rättigheternas universella anspråk som är viktiga att 
uppmärksamma. Förutom att ett sådant anspråk på moralisk universal-
ism, givet de mänskliga rättigheternas rötter i naturrätten och upplys-
ningsfilosofin, är problematiskt ur ett globalt maktperspektiv, finns 
flera andra relevanta skäl att förhålla sig kritisk till idén om moralisk 
universalism. Ett viktigt skäl har att göra med hur moraliska omdömen 
bör betraktas. Hur kan de berättigas? Vilken funktion har de? Hur är de 
beskaffade? Detta är alla frågor för den etiska teorin.

195 A.a., s. 149 f.
196 Moyn, Samuel: The Last Utopia: Human Rights in History, s. 43.
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Jag har tidigare uttryckt att jag menar att det finns goda skäl att be-
trakta människors moraluppfattningar som kontextuellt präglade. Vi-
dare har hävdat att mänskliga rättigheter bör förstås som sociala kon-
struktioner vilka skapas i relation till sin omgivning.197 Samtidigt har 
jag hävdat att etiken kan bidra till att utveckla rådande regim för mänsk-
liga rättigheter, inte minst när det gäller att bemöta samtida rasism. Det 
innebär att jag anammar en etisk universalism i fråga om mänskliga 
rättigheter. Men är det möjligt att förena en sådan konstruktivism med 
etisk universalism? 

Innan jag går in på den frågan är det nödvändigt att närmre precisera 
vad som avses med universalitet i förhållande till mänskliga rättigheter 

När mänskliga rättigheter vidtalas som ”universella mänskliga rät-
tigheter” handlar det ibland om en förståelse av mänskliga rättigheter 
som utgörande ett universellt regelverk. Detta sätt att förstå de mänsk-
liga rättigheternas universalitet förekommer ofta när mänskliga rättig-
heter diskuteras ur ett folkrättsligt perspektiv.

Ett annat sätt att som universalitet förstås på är ur ett etiskt perspek-
tiv. Ett sådant perspektiv utgår vanligen från idén om att mänskliga rät-
tigheter syftar till att skydda allas lika värde. Det är framför allt det 
sistnämnda perspektivet som här diskuteras. Även ett etiskt perspektiv 
rymmer emellertid skilda uppfattningar kring betydelsen av universal-
ism. Det kan till exempel handla om uppfattningen att mänskliga rättig-
heter, till sin helhet eller i delar, representerar en moral som världens 
befolkning delar. Ett annat sätt att förstå universalism i förhållande till 
mänskliga rättigheter är att det finns vissa normer som är universella.198

I detta arbete tar jag fasta på de moraliska principer som ligger till 
grund för människorättssystemet, närmre bestämt människovärdesprin-
cipen. Men är det möjligt, och i så fall på vilket sätt, att förena en sådan 
etisk universalism med bibehållen respekt för moralisk pluralism? En 
sådan form av etisk universalism kräver att den bygger på respekt för 
en pluralistisk värld där synen på värden varierar. Det är också nödvän-

197 För fördjupning i innebörden av en dylik form av etisk konstruktivism, se t.ex. Gren-
holm, Carl-Henric: Etisk teori: kritik av moralen. Studentlitteratur, Lund 2014; Gren-
holm, Carl-Henric: Bortom humanismen: en studie i kristen etik. Verbum, Stockholm 
2003. 
198 För en fördjupad diskussion kring tolkningar av universalism i förhållande till 
mänskliga rättigheter se, Ehnberg, Jenny: ”Universella mänskliga rättigheter? Utma-
ningar och möjligheter”, i Lind, Anna-Sara och Elena Namli: Mänskliga rättigheter i 
det offentliga Sverige. Studentlitteratur, Lund 2017.
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digt att handskas med det dominerande naturrättsliga arvet vilket på-
verkat riktningen av människorättssystemet mot en etik uppbyggd på 
kognitivism och sträng universalism vilket i sin tur bidragit till att vissa 
rättigheter etablerats som mer dominerande än andra. Även om det inte 
är möjligt att nå enighet om vilka rättigheter som bidrar till det mest 
effektiva, rättvisa eller skäliga uppfyllandet av ett eller flera moraliska 
värden så är det nödvändigt att söka sig från denna rådande tendens av 
förgivettagande. 

Det huvudsakliga argument för möjligheten att öppna upp för etisk 
universalism av det slaget är framför allt att vare sig tanken om männi-
skan som bärare av rättigheter eller de moraliska normerna till grund 
för människorättssystemet är idéer exklusiva för en västerländsk kon-
text. Därmed är det också möjligt att försvara och sträva mot en värde-
gemenskap som inte gör sig skyldig till förklädd imperialism. I stället
kan resurserna sökas i såväl delade som skilda kontexter. Det betyder 
inte att den naturrättsliga traditionen inte har en viktig roll att spela utan 
snarare att den precis som andra traditioner och kulturer kan ge ett vär-
defullt bidrag till hur människovärde kan försvaras. Som en del i dialog 
kan naturrätten bidra med viktiga perspektiv i diskussionen om de 
mänskliga rättigheternas innehåll och betydelse. Att den naturrättsliga 
traditionen kan bidra till utveckling av mänskliga rättigheter är alltså en 
viktig aspekt av denna studie. Däremot bör den människovärdesprincip 
som berättigar mänskliga rättigheter inte enbart tolkas genom den na-
turrättsliga traditionens perspektiv eftersom viktiga resurser från exem-
pelvis andra kulturer och religioner då går förlorade. Pluralismen är 
också viktig för de mänskliga rättigheternas legitimitet. För att uppnå 
det krävs att vi förhåller oss till naturrättens inflytande och dominans 
över människorättssystemet.

Mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter
Människovärdesprincipen har en central position i människorättssyste-
met och kan återfinnas genom olika formuleringar i de flesta människo-
rättsrelaterade instrument. Redan den första meningen av preambeln i 
UDHR lyder:
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... eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör 
människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grund-
valen för frihet, rättvisa och fred i världen ... .199

I deklarationens första artikel står:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har
utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i 
en anda av gemenskap.200

Som går att utläsa från dessa formuleringar spelar föreställningen om 
människovärde en betydande roll för de mänskliga rättigheternas berät-
tigande. 

Som flera forskare förtjänstfullt åskådliggjort har människovärdes-
principen använts, inte minst rättsligt, som motiverande för mänskliga 
rättigheter på en rad olika sätt. McCrudden lyfter fram särskilt fyra om-
råden där principen använts. För det första har den använts för att mo-
tivera förbud mot omänsklig, kränkande eller förnedrande behandling, 
såsom tortyr och dödstraff. För det andra har den använts för att under-
bygga rättigheter kring självbestämmande, autonomi och självförverk-
ligande. Vidare har principen, för det tredje, varit viktig i utvecklingen 
för att skydda olika grupper och kulturer mot diskriminering. För det 
fjärde har den använts för att ställa krav på att grundläggande mänskliga 
behov tillgodoses, såsom när det gäller rätten till liv och att sociala och 
ekonomiska rättigheter respekteras. 201

En relevant kritik som riktas mot människovärdesprincipen är att 
också den trots sin relativt öppna formulering är grundad i en väster-
ländsk idétradition. Hur människovärdesprincipen har berättigats har 
alltså påverkat vilka rättigheter som återfinns i det befintliga systemet. 
Andra har också menat att dess formulering är så vag att den i praktiken 

199 Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III). 
200 A.a., art 1.
201 McCrudden, Christopher: “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human 
Rights”, 2008. McCrudden använder sig av Andrew Claphams klassificering av sätt att 
förstå människovärde i: Clapham, Andrew: Human Rights Obligations of Non-State 
Actors. Oxford University Press, Oxford 2006, s. 545 f. 
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blir meningslös i ett rättsligt sammanhang eftersom den inte erbjuder 
någon vägledning.

Enligt min uppfattning bör de etiska principer som ligger till grund 
för mänskliga rättigheter fungera i ett pluralistiskt samhälle. Etiska 
principer bör också svara mot människors moraliska intuition och erfa-
renheter. Det är helt enkelt inte riktigt att hävda att vi lever i en värld 
där människor delar en universell moral som betraktar människor som 
lika i sitt värde. Därför kommer jag också att försvara en position som 
innebär att det för att mänskliga rättigheter ska vara rättfärdiga är nöd-
vändigt att lämna frågan om de mänskliga rättigheternas berättigande 
öppen samtidigt som människovärdesprincipen på grund av sin kritiska 
funktion bör ha en central roll när det gäller uttolkning och implemen-
tering av mänskliga rättigheter. 

Jag menar alltså att etiska principer, såsom den om människovärde, 
framför allt är viktiga eftersom de fyller en kritisk funktion. I denna 
avhandling som skrivs i en kritisk tradition är maktanalys ett viktigt 
verktyg. För att människovärdesprincipen ska vara funktionell när det 
gäller att synliggöra hur mänsklig värdighet kränks – till exempel i form 
av rasism – är det nödvändigt, menar jag, att förhålla sig till makt. Det 
är också mot en sådan bakgrund jag försvarar det som många menar 
utgör ett alltför abstrakt förhållningssätt till människovärde och mänsk-
liga rättigheter. I kontrast till dem som kritiserat människovärdesprin-
cipen för att vara alltför oprecis för att vara ha relevans i förhållande till 
mänskliga rättigheter är det min uppfattning att det enbart är genom en 
sådan abstrakt formulering som principen kan göra anspråk på någon 
form av universell giltighet som princip. Det är en öppenhet som är 
nödvändig för att undvika paternalism.

Sammanfattningsvis är det min uppfattning är att en etisk princip 
såsom principen om alla människors lika värde kan bidra till vägledning 
i sätt att förstå rättigheter, vara ett redskap för att kritiskt reflektera över 
hur mänskliga rättigheter implementeras och för att möta rättighetskon-
flikter och andra moraliska dilemman. Även i detta sammanhang är det 
svårt att bortse från kritiken av västerländsk dominans över människo-
rättssystemet. Låt oss därför fokusera främst på de sätt som människo-
värde förståtts i denna kontext.

I en historisk exposé över betydelsen av begreppet mänsklig värdig-
het urskiljer Michael Rosen åtminstone fyra olika sätt som det använts 
i en västerländsk kontext. Begreppet har använts för att beskriva någons 
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rang eller status, det har syftat på en persons inneboende värde, avsett 
en form av ”ädel hållning” och det har handlat om respekt.202

När det gäller hur människovärde använts i förhållande till mänsk-
liga rättigheter är det framför allt två förståelser av människovärde som 
anses ha påverkat människorättssystemets utformning.203 Den ena avser
den betydelse av människovärde som utvecklades av Immanuel Kant.
Kants människovärdesprincip lyder: Handla så att du aldrig behandlar 
mänskligheten i såväl din egen som i varje annan person bara som ett 
medel utan tillika ett ändamål.204 För Kant är människans förnufts-
kapacitet och fria vilja en förutsättning för den moraliska lagen.

Den andra förståelsen av människovärde som haft betydelse i relat-
ion till mänskliga rättigheter avser människovärde som en form av mo-
ralisk status. De olika förståelserna förhåller sig till mänskliga rättig-
heter på olika sätt. Människovärde som status ställer krav på rättigheter 
utifrån vad en sådan status kräver. Som inneboende status kräver i stäl-
let människovärde att människor ska behandlas på ett sätt.

Det har alltså skett en utveckling av sättet att se på människovärde 
över tid där olika gruppers politiska kamper för erkännande lett till sy-
nen på vilka som omfattas av detta värde eller denna status har expan-
derat.

Trots att idéer om människovärde artikulerats och varit relevanta i 
olika geografiska och kulturella kontexter är det västerländska inflytan-
det över människorättssystemet en såväl historisk som rådande realitet.
Det är också rimligt att anta att det, trots att människovärdesprincipen 
formulerades så att fler stater skulle ställa sig bakom människorättssy-
stemet, så var den ändå en västerländsk förståelse av människovärde 
som präglade systemets utformning och innehåll. Vad som är ett rimligt 
förhållningssätt till ett sådant arv råder det skilda meningar kring. 

Statsvetaren Jack Donnelly menar till exempel att trots att idéer om 
mänsklig värdighet kan återfinnas i olika kulturella och religiösa sam-
manhang är det en specifik förståelse som av mänsklig värdighet som 
har bäring på mänskliga rättigheter. I den kontexten handlar det om 
människovärde som motiverande liberala rättigheter. För Donnelly är 
det därför önskvärt att i större utsträckning skilja på människovärde 

202 Rosen, Michael: Dignity: Its History and Meaning, 2012, s. 8. 
203 A.a., s. 49 ff.
204 Kant, Immanuel: Grundläggning av sedernas metafysik, s. 55.
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som moralisk princip i en bred bemärkelse och människovärde i relat-
ion till mänskliga rättigheter.205 Att andra betydelser av människovärde 
skulle vara eller göras relevanta när det gäller mänskliga rättigheter me-
nar Donnelly medför en risk för att betydelsen av människovärde utar-
mas. Han skriver: 

If the alternative approaches to human dignity we have been discussing 
are accepted as legitimate conceptions of human rights, the practice of 
human rights is likely to suffer. For example, not only would it become 
easier for a repressive regime to cloak itself in the mantle of human 
rights while actually violating them, thereby turning “human rights” 
into an instrument of oppression rather than liberation, but in those 
countries with established human rights practices, the conceptual bases 
of the concept are likely to be eroded, thereby weakening the prac-
tice.206

Det förhållningssätt till människovärdesprincipen som Donnelly före-
språkar menar jag riskerar att ytterligare utarma de mänskliga rättighet-
ernas universella legitimitet. Josiah A.M. Cobbah riktar relevant kritik 
mot Donnelly: 

Cultural reactivist viewpoints are gaining currency in the human rights 
discussion. The problem, however, is that the discussion is still Western 
and the African voices are still those of the Western educated political 
and academic elites who, like Donnelly, acknowledge the relativity of 
concepts but are trapped in their unquestioning acceptance of the West-
ern concept in the name of modernization and images of a global (West-
ern) village. For example, Donnelly recently wrote a paper in which he 
held onto his view that human rights are Western, but at the same time 
he argued that all cultures should adopt the Western concept. He then 
posited a framework within which there would be a form of “weak rel-
ativism” which would recognize a comprehensive set of prima facie 
universal human rights and allow only relatively rare and strictly lim-
ited local variations and exceptions. This sounds fine except that Don-
nelly does not appear willing to give up a priori his Western cultural 
bias which leads him to universalize his own narrow definition of hu-
man rights.207

205 Donnelly, Jack: “Human Rights and Human Dignity: An Analytic Critique of Non-
Western Conceptions of Human Rights”, The American Political Science Review, vol. 
76, nr. 2, 1982. 
206 A.a., s. 315.
207 Cobbah, Josiah A. M.:”African Values and the Human Rights Debate: An African 
Perspective”, Human Rights Quarterly, vol. 9, nr. 3, 1987, s. 329 f. 
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I likhet med Cobbah menar jag att en reduktion av mänskliga rättigheter 
till ett antal specifika kontextuellt relaterade rättigheter som bland andra 
Donnelly argumenterat för på bör avvisas eftersom det både öppnar upp 
för paternalism och bidrar till att de mänskliga rättigheternas legitimitet 
ytterligare utmanas. Men finns det alltså ett givet sätt på vilket vi bör 
förstå människovärde i förhållande till mänskliga rättigheter? 

Människovärde – ett innehållslöst begrepp? 
UDHR var när den antogs unik i det att en moralisk princip om för 
första gången användes för att berättiga mänskliga rättigheter i en rät-
tighetsdeklaration. Relationen mellan mänskliga rättigheter och männi-
skovärde bekräftades senare i bland annat Konvention om de medbor-
gerliga och politiska rättigheterna (ICCPR) och Konvention om de eko-
nomiska och sociala rättigheterna (ICESCR) som i sina preamblar ex-
empelvis uttrycker: ” ... that these rights derive from the inherent 
dignity of the human person ... ”.208

Samtidigt som människovärde har denna framträdande position har 
principens roll och betydelse blivit omdiskuterad, bland annat för att 
människovärdesprincipens innebörd inte utvecklas ytterligare eller för-
klarar på vilket vis principen berättigar rättigheter. Vissa, däribland 
McCrudden, har förklarat en sådan avsaknad av specificering med att
deklarationens författare hade som ambition att så många stater som 
möjligt skulle ställa sig bakom deklarationen. Genom att principen 
fanns förankrad i olika kulturer och samtidigt gav ett tydligt samman-
hang för skilda typer av rättigheter kunde UDHR tilltala många stater.209

Tanken om att människor från skilda tankeskolor och filosofiska och 
religiösa traditioner borde komma samman och enas om några grund-
läggande moraliska villkor för deras gemensamma liv framställs väl av 
den filosofen Jacques Maritain i ett anförande adresserat mot UNESCO
1947. Inför framtagandet av UDHR av FN:s kommission för mänskliga 
rättigheter reflekterar Maritain över hur olika aktörer trots varierande 
teoretiska uppfattningar och historiska erfarenheter skulle kunna före-
nas bakom UDHR. För honom handlade det om att lämna frågan om de 

208 International Covenant on Civil and Political Rights; International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights.
209 McCrudden, Christopher: “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human 
Rights”, 2008, s. 677 f. 
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mänskliga rättigheternas berättigande därhän och i stället etablera över-
enskommelser grundade i våra gemensamma erfarenheter av att vara 
människa. Att söka enighet kring rättigheternas berättigande skulle, 
menade Maritain, medföra en stor risk för påtvingande och godtycklig 
dogmatism, samt att man omedelbart skulle mötas av oöverstigliga hin-
der.210 Han skriver:

For in the sphere of rational justifications, in the speculative or theoret-
ical sphere, the question of the rights of man involves the whole philos-
ophy of life, the whole system of moral and metaphysical (or anti-met-
aphysical) certainties to which each of us subscribes. As long as there 
is no unity of faith or of philosophy between human beings, the sphere 
of rational justifications will remain one of division. Only in the sphere 
of practical assertions (at which each man arrives along speculative 
lines and by different or contrasting justifications) is an agreement –
itself practical – possible.211

I diskussionen kring människovärdesprincipens praktiska betydelse i 
förhållande till mänskliga rättigheter kan två övergripande hållningar 
urskiljas. En som, såsom bland andra McCrudden, menar att den inte 
fyller någon funktion som moralisk norm och därför inte bör betraktas 
som något annat än en platshållare för mänskliga rättigheter. Enligt 
McCrudden varierar förståelser av mänsklig värdighet så mycket mel-
lan olika kontextuella sammanhang att principen går att fylla med vilket 
innehåll som helst. Det medför att den inte ger någon rättslig vägled-
ning.212

210 Maritain, Jacques: Communication with regard to the Draft World Declaration on 
the Rights of Man. 18 June 1947, Phil./5/1947, UNESCO, s. 1.
211 Ibid. Det råder delade meningar kring huruvida UNESCO hade något egentligt in-
flytande i processen med att ta fram UDHR. I en artikel vänder sig till exempel Mark 
Goodale, professor i kultur- och socialantropologi, mot den historieskrivning som lyft 
fram UNESCO:s roll och betydelse i framtagandet av UDHR, representerad i artikeln 
av bland andra rättsprofessorn Mary Ann Glendon. Se t.ex. Glendon, Mary Ann: 
“Rights Babel: The Universal Rights Idea at the Dawn of the Third Millennium”, Gre-
gorianum, vol. 79, nr. 4, 1998; Glendon, Mary Ann: A World made New: Eleanor Roo-
sevelt and the Universal Declaration of Human Rights. Random House, London, New 
York, 2001; Goodale, Mark: “The Myth of Universality: The UNESCO “Philosophers’ 
Committee” and the Making of Human Rights”, Law & Social Inquiry, vol. 43, nr. 3, 
2018.
212 Kateb, George: Human Dignity. Belknap Press of Harvard University Press, Cam-
bridge 2011; McCrudden, Christopher: “Human Dignity and Judicial Interpretation of 
Human Rights”, 2008. 
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En annan hållning är den som Maritain företräder då han menar att 
principen måste hålla en hög abstraktionsnivå för att äga universell gil-
tighet. 

Min position är att människovärdesprincipen på grund av dess öppna 
formulering har en viktig funktion som samlande princip i förhållande 
till mänskliga rättigheter. Även om principen inte formulerar exakt vad 
denna föreställning av människovärde kommer av är principen klart 
egalitär och förbjuder diskriminering. Det finns också risker med att 
precisera innebörden av mänsklig värdighet i alltför stor utsträckning. 
Så menar bland annat Namli som skriver:

... critics of human dignity who demand more clarity to the concept 
are right insofar as human dignity is alleged to warrant protection in 
various ways that make policy decisions time-consuming and sensitive 
to ideological and cultural preferences. But they are wrong to assert that 
this means that we should either avoid this notion or replace it with
more precise concepts such as political status, individual autonomy, 
negative freedom, or wellbeing. Such reductions negate the universal 
potential of human dignity by monopolizing the discourse and raising 
contextually plausible interpretations to the level of universal valid-
ity.213

Enligt Namli riskerar således en reduktion av människovärdesprinci-
pens innebörd att leda till att kontextuellt präglade värderingar fylls 
med universella anspråk. Människovärdesprincipens praktiska bety-
delse ligger i stället som Namli påpekar i att den genom sitt öppna in-
nehåll bibehåller universell giltighet som moralisk norm. 

Lika respekt för mänsklig värdighet 
Jag menar alltså att den praktiska och kritiska potential som principen 
om människovärde, så som den formuleras i människorättssystemet, 
har vilar på att den håller en hög abstraktionsnivå. Vare sig människo-
värde eller mänskliga rättigheter är ett givet tankegods varför det måste 

213 Namli, Elena: “Human Dignity and Protection of Rights: An Argument Against Le-
galistic Reductionism”, i Thomas, Günter och Heike Springhart: Responsibility and the 
Enhancement of Life. Essays in Honor of William Schweiker. Evangelische Verlagsan-
stalt, Leipzig 2017. 
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ges tolkningsutrymme när det gäller exempelvis hur människovärde be-
rättigar mänskliga rättigheter. Ett sådan utrymme gör det också möjligt 
att undvika att mänskliga rättigheter avpolitiseras vilket är nödvändigt 
för att mänskliga rättigheter ska kunna utvecklas.

Ett sätt att bemöta kravet på respekt för moralisk pluralism är att 
söka efter en minsta gemensam nämnare i fråga om de mänskliga rät-
tigheternas grund och rättfärdigande. Ett problem med ett sådant per-
spektiv är att det riskerar att reducera möjligheten för skilda traditioner 
och kulturer att berika och korsbefrukta varandra. För att bara nämna 
ett exempel på hur olika tolkningar av människovärde kan berika för-
ståelser av mänskliga rättigheter ger Thaddeus Metz då han relaterar 
den för södra Afrika centrala moraliska normen ”Ubuntu” till mänsk-
liga rättigheter. I en bred och allmän bemärkelse kan ubuntu förstås som 
en filosofi eller världsåskådning där människors relationer och gemen-
skap står i centrum.214 Ubuntu, menar Metz, en princip som är relaterad 
till människovärde. Det är en princip som säger att människan har värde 
genom sin kapacitet att identifiera sig och visa solidaritet med andra. 
De mänskliga rättigheterna, menar Metz, kan sett ur ett sådant perspek-
tiv förstås som syftande till att skydda denna kapacitet till kommuni-
tet.215

I denna bok argumenterar jag för att människovärdesprincipen kan 
vara verkningsfull för att utveckla rättigheter och för att analysera rät-
tigheternas legitimitet, men också att den har en viktig funktion i exem-
pelvis staters grundlagar för mänskliga rättigheter ska kunna förverkli-
gas i enlighet med sina syften. Skälet för detta är att en egalitär förstå-
else av människovärde kan bidra till att utveckla mänskliga rättigheter 
med fokus på rasism, samtidigt som frågan om de mänskliga rättighet-
ernas berättigande lämnas öppen för att de ska kunna vara förenliga
med moralisk pluralism. 

När det gäller människovärdesprincipen har jag hävdat att principen 
har en framträdande roll i berättigandet av mänskliga rättigheter. Det 
innebär att den kan fungera som vägledning när rättigheter omsätts i 

214 Se t.ex. Chachine, Isaias Ezequiel: Community, Justice, and Freedom: Liberalism, 
Communitarianism, and African Contributions to Political Ethics. Vol. 37, Acta Uni-
versitatis Upsaliensis, Uppsala 2008; Shutte, Augustine: Ubuntu: An Ethic for a New 
South Africa. Cluster Publications, Pietermaritzburg 2001.
215 Metz, Thaddeus: “Ubuntu as a Moral Theory and Human Rights in South Af-
rica”, African Human Rights Law Journal, vol. 11, nr. 2, 2011.
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politisk och rättslig praktik. Denna vägledande funktionalitet har ifrå-
gasatts av dem som menat att principen så som den formuleras är alltför 
oprecis. I detta kapitel har jag försvarat en position där människovärde-
sprincipen just genom sitt relativt abstrakta innehåll ändå har legitimitet 
som universell princip. Den öppnar upp för att mänskliga rättigheter 
kan berättigas på olika sätt och för skilda tolkningar av hur till exempel 
rättighetskonflikter ska bedömas eller vilka rättigheter som bör ha pri-
oritet. Så som den formuleras i förhållande till människorättssystemet 
är människovärde emellertid alltid att betrakta som en egalitär princip i 
det att den gäller alla människor.

Människovärdesprincipen är i första hand en etisk princip. Som etisk 
princip kan den användas för att kritiskt granska och utvärdera rättsliga 
och politiska normers tillämpning och implementering.

Rådande människorättsystemet ger uttryck för att mänskliga rättig-
heter är grundade i moralisk norm om människors lika värde. Hur män-
niskovärdesprincipen kommer till uttryck i såväl internationell som nat-
ionell rätt har kritiserats av dem som menat att den är alltför oprecis för 
att vara meningsfull. Ett problem, menar dessa kritiker, är också att den 
på grund av sitt abstrakta innehåll gör sig beroende av kontextuellt av-
hängiga tolkningar. Detta är en relevant kritik. Enligt mitt sätt att se det 
är emellertid människovärdesprincipens öppna formulering i förhål-
lande till mänskliga rättigheter en tillgång, eftersom det därigenom läm-
nas utrymme för moralisk pluralism och därigenom stärker människo-
rättssystemets legitimitet.

En viktig funktion som människovärdesprincipen har är att den kan 
fungera som ett redskap för att utmana konkreta maktordningar. Lik-
som övriga konstruktioner i samhället är också människorättsystemet 
och olika sätt att förstå och bruka mänskliga rättigheter relaterade till 
makt. Människovärdesprincipen kan alltså användas för att ur ett etiskt 
perspektiv granska det moraliska, politiska och rättsliga bruket av 
mänskliga rättigheter. Principen är också viktig eftersom den kan bidra 
till att mänskliga rättigheter behåller sin politiska kraft genom göra mo-
raliska krav politiska.

Här ska vi särskilt fokusera på frågan om rasism. Det är förvisso 
viktigt att ha i åtanke att även föreställningar om människovärde kan 
vara mer eller mindre kompatibla med rasism. Till exempel har tillhö-
righet till den mänskliga gemenskapen vars mänskliga värdighet krävt 
respekt varierat över tid. 
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Jag menar dock att ett grundkrav när vi förhåller oss till mänskliga 
rättigheter som motiverade och grundade i människovärde är att detta 
värde betraktas som egalitärt i bemärkelsen att de gäller alla människor 
och överallt. Människovärdesprincipen reser också krav på att alla män-
niskors värdighet ska respekteras lika. Därför har också människovär-
desprincipen en särskilt viktig funktion när det gäller att studera mänsk-
liga rättigheter i relation till rasism. Ett skäl för dess relevans i förhål-
lande till rasism är att den som egalitär princip inte kan acceptera orätt-
visa. Ett annat skäl är att den kan användas för att göra de förtrycktas 
krav legitima. 

I detta arbete kommer jag att arbeta utifrån en position där mänskliga 
rättigheter så som de formulerats i människorättssystemet kan förstås 
som respons på despotism, förtyck och förnedring – erfarenheter av att 
få sin värdighet kränkt.216 Därmed följer jag i stort Habermas i hans 
förståelse av mänskliga rättigheter. Habermas skriver:

Thus, the experience of the violation of human dignity has performed, 
and can still perform, an inventive function in many cases: be it in view 
of the unbearable social conditions and the marginalization of impov-
erished social classes; or in view of the unequal treatment of women 
and men in the workplace, and of discrimination against foreigners and 
against cultural, linguistic, religious, and racial minorities; or in view 
of the ordeal of young women from immigrant families who have to 
liberate themselves from the violence of a traditional code of honor; or 
finally, in view of the brutal expulsion of illegal immigrants and asylum 
seekers. In the light of such specific challenges, different aspects of the 
meaning of human dignity emerge from the plethora of experiences of 
what it means to be humiliated and be deeply hurt. The features of hu-
man dignity specified and actualized in this way can then lead both to 
a more complete exhaustion of existing civil rights and to the discovery 
and construction of new ones. Through this process the background in-
tuition of humiliation forces its way first into the consciousness of suf-
fering individuals and then into the legal texts, where it finds conceptual 
articulation and elaboration.217

Fördelen med Habermas perspektiv är att det inte låser människovärde-
sprincipen till att utgöra en fråga om artgemenskap utan snarare motiv-
eras av vår gemensamma mänsklighet i den mening att vi delar samma 

216 Habermas, Jürgen: “The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of 
Human Rights”, s. 466.
217 A.a., s. 467 f. 
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villkor. Utifrån detta perspektiv kan det befintliga människorättssyste-
met förstås som politiska konkretiseringar av människors erfarenheter 
vad det innebär att få sin värdighet kränkt.
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Kapitel 4. Sydafrika och de ”afrikanska 
migranterna”

Under lång tid har migranter i Sydafrika levt i en stor utsatthet. Vid 
flera tillfällen har migranter utsatts för storskaliga attacker där ett stort 
antal personer dödats och drivits bort från sina hem. De hittills mest 
omfattande attackerna startade i stadsdelen Alexandra i centrala Johan-
nesburg i maj 2008. Våldet spred sig senare runtom i olika städer i Syd-
afrika. Under två veckor dödades minst 62 personer, över 700 männi-
skor misshandlades och omkring 100 000 tvingades fly sina hem eller 
tvångsförflyttades.218 Stor uppmärksamhet fick också attackerna på af-
rikanska migranter i provinserna Kwa-Zulu-Natal och Gauteng under 
april 2015 då minst sju personer dödades, flera hundra misshandlades
och fördrevs från sina hem.219

Dessa händelser utgör dock bara några av flera tillfällen då migran-
ter, deras affärsverksamheter och hem utsatts för direkta fysiska an-
grepp. Som Jean-Pierre Misago, Iriann Freemantle och Landau vid 
ACMS uppmärksammar i en rapport för UNHCR drabbas migranter av 
våld på regelbunden basis i Sydafrika. Sammantaget, skriver de, har 
lika många personer fallit offer för främlingsfientligt våld varje år sedan 
de uppmärksammade attackerna 2008. De beskriver situationen:

218 Se t.ex. Everatt, David: “Xenophobia, State and Society in South Africa, 2008-
2010”, Politikon, vol. 38, nr. 1, 2011; Monson, Tamlyn och Rebecca Arian: “Media 
memory: A critical reconstruction of the May 2008 violence”, i Loren B. Landau (red.): 
Exorcising the demons within: xenophobia, violence and statecraft in contemporary 
South Africa. United Nations University Press, Tokyo 2012; Hassim, Shireen, Tawana 
Kupe och Eric Worby (red.): Go home or die here: violence, xenophobia and the rein-
vention of difference in South Africa. Wits University Press, Johannesburg 2008; 
Misago, Jean-Pierre, Tamlyn Monson, Tara Polzer m. fl.: May 2008 Violence against 
foreign nationals in South Africa. Understanding causes and evaluating responses,
Forced Migration Studies Programme, University of the Witwatersrand, Johannesburg 
2010.
219
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Since mid-2008, almost every month there has been at least one attack 
on groups of foreign nationals in the country; and between mid-2009 
and late 2010, there were at least 20 deaths, over 40 serious injuries, at 
least 200 foreign-run shops looted and more than 4,000 persons dis-
placed due to violence targeting foreign nationals. In 2011, at least 120 
foreign nationals were killed, five of them burnt alive, 100 were seri-
ously injured, at least 1,000 displaced, and 120 shops and businesses 
permanently or temporarily closed through violence or selective en-
forcement of bylaws. In 2012, the number of violent incidents in-
creased: at least 250 incidents were recorded resulting in 140 deaths 
and 250 serious injuries. In 2013, an average of three major violence 
incidents were recorded per week with attacks regularly reported in 
many areas across the country during 2014. According to UNHCR 
ROSA, up to March 2014, an estimated 300 incidents of violence 
against asylum seekers and refugees had been reported, an estimated 
200 shops had been looted and 900 persons had been displaced.220

När migranters situation i Sydafrika diskuteras är det ofta det våld som 
drabbat dem, och som ovan beskrivits, som står i centrum. Det finns 
förstås goda skäl till att så är fallet. Inte minst är det viktigt ur ett rätts-
ligt perspektiv och med tanke på de grova kränkningar av mänskliga 
rättigheter som våldet utgör. Ett alltför ensidigt perspektiv kan dock 
föra med sig att viktiga aspekter förbises och inte adresseras i tillräcklig 
utsträckning. En vanlig respons från flera politiska företrädare har till 
exempel varit att attackerna på migranter har med kriminalitet och inte 
med främlingsfientlighet att göra.221 Det har också varit vanligt, ef-
tersom detta våld ofta brutit ut i Sydafrikas socioekonomiskt utsatta 
områden där såväl våldsutövare som våldsdrabbade lever, att motiven 
till attackerna – och därmed också grunden för främlingsfientlighet – i
första hand sökts hos dessa aktörer och i dessa specifika områden. Det 
är till exempel en vanlig uppfattning att främlingsfientlighet framförallt 
är en konsekvens av de sociala och ekonomiska utsatthet som våldsut-
övarna och de utsatta migranterna delar. På grund av att ojämlikhet i 
Sydafrika är så starkt präglad av apartheidtidens kategoriseringar blir 

220 Misago Jean Pierre, Iriann Freemantle och Loren B. Landau: Protection from Xen-
ophobia. An Evaluation of UNCHR’s Regional Office for Southern Africas’s Xeno-
phobia Related Programmes, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2015, 
s. 21. Tillgänglig: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resour-
ces/55cb153f9.pdf, hämtad 2019-10-23. Författarna hänvisar bland annat till: Consor-
tium for Refugees and Migrants in South Africa: Protecting refugees, asylum seekers 
and immigrants in South Africa during 2010. CoRMSA, Johannesburg 2011.
221
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våldet ofta reducerat till en fråga som antingen rör svartas våld och fi-
entlighet mot andra svarta, eller till en fråga om fattigdom och krimina-
litet. 

Jag, och många med mig, menar dock att rasism handlar om mer än 
en specifik praktik, såsom direkt våld, utfört av enskilda individer. Pro-
blemet med främlingsfientlighet i Sydafrika bör alltså inte reduceras till 
en fråga om relationer mellan utsatta sydafrikanska medborgare och ut-
satta migranter. Ett sådant förfarande innebär en rad grupper och aktö-
rer friskrivs från ansvar för migranternas utsatthet. Om rasism behand-
las som en fråga om enskilda individers handlingar riskerar det också 
att innebära att viktiga aspekter av rasismens uttryck inte adresseras 
adekvat. Det som i Sydafrika ofta benämns som ”xenophobic violence” 
förstår jag alltså som en av flera praktiker av rasism mot migranter som
kommer till uttryck i landet.

Bland annat Landau har beskrivit praktiker som på olika sätt syftar 
till att kontrollera, reglera och begränsa migranters liv och närvaro i
landet. Landau identifierar särskilt tre politiska praktiker som visar hur 
staten med olika medel söker exkludera den ”hotande främlingen”: 

… legal status and documentation for refugees and migrants; arrest, 
detention, and deportation and a general lack of access to constitutional 
protection through the courts and political processes.222

Enligt Landau är detta praktiker som, med undantag för deportation och 
förvarshållande, också fattiga och andra marginaliserade utsätts för. Det 
som skiljer dem åt är snarare hur byråkratiskt förankrade de är, eller hur 
socialt legitima de anses vara.223

Förutom de praktiker som på ett konkret och explicit sätt kontrollerar 
och reglerar migranters närvaro kan en påtaglig negativ diskurs kring 
migrantens närvaro identifieras i många delar av samhället. Det är en 
diskurs där konstruktionen av skillnaden mellan de som anses tillhöra 
och de som inte anses tillhöra den föreställda gemenskapen är tydligt 
framträdande. Migranten benämns vanligen i termer av ”non-citizen”, 

222 Landau, Loren B.: “Introducing the demons”, i Landau, Loren B. (red.): Exorcising 
the demons within: xenophobia, violence and statecraft in contemporary South Africa.
United Nations University Press, Tokyo 2012, s. 7. 
223 A.a., s. 7 f. Se även: Misago, Jean-Pierre, Tamlyn Monson, Tara Polzer m. fl.: May 
2008 Violence against foreign nationals in South Africa. Understanding causes and 
evaluating responses, 2010, s. 33 f. 
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”foreigner” och ”makwerekwere”224. Konturerna kring den som kate-
goriseras som ett hot och en främling i Sydafrika i många fall diffusa. 
För det första är inte migranter i allmänhet som står i centrum för vare 
sig våldshandlingarna, exkluderande politik eller misstänkliggörande 
diskurser utan specifikt och företrädesvis migranter från andra afri-
kanska länder som lever i ekonomisk och social utsatthet. För det andra 
är det inte uteslutande migranter eller icke-medborgare som utsätts för 
främlingsfientliga praktiker utan även sydafrikanska medborgare som 
av olika skäl inte uppfattas vara en del av Sydafrika.

Vad som framför allt kännetecknar kategoriseringen är att den byg-
ger på en förståelse av vissa människor som icke-tillhörande outsiders. 
Den som benämns som ”afrikansk migrant” i detta arbete är alltså inte 
nödvändigtvis migrant i en formell mening, utan utgör snarare en sym-
bolisk figur där faktorer som etnisk tillhörighet, ursprung, nationalitet,
språk och social status samspelar.

Den grupp som jag här kallar afrikanska migranter rasifieras ofta ut-
ifrån attribut såsom nationalitet och hudfärg. Kategoriseringen som out-
sider sker också utifrån attribut som social och ekonomisk status, samt 
medborgarskap. Sådana diffusa kategoriseringen med inslag av rasifie-
ring har jag hävdat är ett av den samtida rasismens kännetecken.

I Sydafrika måste det fysiska våldet också förstås som en konse-
kvens av ett politiskt klimat dominerat av diskurser och politiska prak-
tiker som konstruerar ”migranten”, ”icke-medborgaren” och ”utlän-
ningen” som det sydafrikanska samhällets outsider. Det gör att när ras-
ismen mot migranter i Sydafrika studeras måste dess yttringar på olika 
samhällsnivåer och strukturella sammanhang tas i beaktande. 

Det är tre problemområden som står i centrum för detta kapitel och 
som tesen om den dubbla relationen mellan mänskliga rättigheter och 
rasism prövas mot.

224 ”Makwerekwere” är en nedlåtande term som vanligen används som benämning på 
personer med ursprung i andra afrikanska länder än Sydafrika. För mer om bruket av 
termen, se te.x.: Matsinhe, David, M.: Apartheid Vertigo: The Rise in Discrimination 
Against Africans in South Africa, Ashgate, Farnham, 2011; Matsinhe, David M.: “Af-
rica's Fear of itself: The Ideology of Makwerekwere in South Africa”, Third World 
Quarterly, vol. 32, nr. 2, 2011; Nyamnjoh, Francis B.: Insiders and Outsiders: Citizen-
ship and Xenophobia in Contemporary Southern Africa. Zed Books, London 2006: Pi-
neteh, Ernest A.: “Illegal Aliens and Demons that must be Exorcised from South Africa: 
Framing African Migrants and Xenophobia in Post-Apartheid Narratives”, Cogent So-
cial Sciences, vol. 3, nr. 1, 2017.
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Det första problemområdet gäller ett exkluderande människorättssy-
stem. I avsnittet konkretiseras och preciseras problemet genom att ”den 
afrikanska migranten” som rasismens objekt relateras till de verktyg
som formulerats inom ramen för den internationella rätten med särskilt 
fokus på CERD, samt det utvecklingsarbete som initierats i och med 
världskonferenserna mot rasism, 2001 och 2009. 

Det andra problemområdet gäller kommodifiering av mänskliga rät-
tigheter. Problematiken preciseras och analyseras genom att två i Syd-
afrika parallella och dominanta människorättskulturer kontrasteras. 

Det tredje problemområdet handlar om de mänskliga rättigheternas 
förenlighet med kriminalisering av migration. Problemet diskuteras ut-
ifrån den statligt initierade ”Operation Fiela – Reclaim”.

Sydafrika – efter apartheid?
Ögonblicket då Nelson Mandela i Inanda, en av Durbans nordöstra för-
orter, den 27 april 1994 lade sin röst i Sydafrika första demokratiska val 
beskrivs ofta som den symboliska starten för en ny politisk era i Sydaf-
rikas historia. Borta var den förhatliga apartheidregimen och i stället
uppstod regnbågsnationen Sydafrika där människor, trots sin våld-
samma historia, skulle leva tillsammans i fred, säkerhet och på jämlika 
villkor. Det är en vision som fortsatt är högst närvarande, inte minst i 
det politiska samtalet. Men lika närvarande är också skillnaden mellan 
vision och verklighet. För trots att valet 1994 symboliserar en brytpunkt 
mellan ett Sydafrika före och efter apartheid försvinner inte rasism för 
att rasistiska lagar upphör att gälla eller för att en demokratisk konstitut-
ion med respekt för mänskliga rättigheter som grundläggande värde an-
tas. Likaså försvinner inte rasismens institutionella och strukturella 
verkningar för att rasregelsystemet formellt upphört. Det är ett arv som 
bär spår i människors materiella, politiska, spatiala och kulturella relat-
ioner och positioner. Arvet gestaltas också i olika gruppers skilda för-
utsättningar och levnadsförhållanden i fråga om bland annat hälsa, bo-
stad, utbildning, ekonomi, arbete. För även om alla medborgare enligt 
konstitutionen utlovas ”lika rättigheter, privilegier och förmåner” i 
kraft av sitt medborgarskap är det ett löfte som fortfarande står i skarp 
kontrast till verkligheten där klyftorna i fråga om materiella resurser 
och makt fortsatt är stora.225

225 Constitution of the Republic of South Africa, 1996, kap. 1, del 3 (2) (a)
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I och med övergången till demokrati öppnades också landets gränser 
upp och migrationen till Sydafrika förändrade karaktär. I dag är Sydaf-
rika ett land till vilket många människor, inte minst från den afrikanska 
kontinenten, immigrerar. Att många människor sökt sig till Sydafrika i 
hopp om till exempel arbete och förbättrade livsvillkor har på många 
sätt synliggjort klyftan mellan vision och verklighet. Idén om ett Syd-
afrika tillhörande alla som lever i landet, så som konstitutionen formu-
lerar det, eller ett Sydafrika där de mänskliga rättigheterna omfattar 
alla, så som uttrycks i konstitutionens rättighetskatalog, står i skarp 
kontrast med den samhälleliga och politiska diskursen i landet. I denna 
diskurs är migranters rättigheter långt ifrån en självklarhet utan snarare 
en källa till konflikt. För samtidigt som det finns starka politiska röster,
bland annat i civilsamhället, som ställer krav på lika rättigheter för alla,
finns också många som skuldbelägger migranter för statens bristande 
uppfyllelse av sydafrikaners ekonomiska och sociala rättigheter och 
framställer migranter som ett hot mot sydafrikaners liv och säkerhet.

För att förstå migranters utsatta situation i Sydafrika är det historiska 
arvet, visionen om framtiden och den fortsatta ojämlikheten mellan 
grupper viktiga element. Även diskrepansen mellan löften om jämlik-
het och sociala rättigheter å ena sidan och människors reella livssituat-
ion, å andra sidan, är viktig för att förstå den rasism som riktas mot 
dem.

I dagens Sydafrika lever drygt 57 miljoner människor som delas in, 
av sig själva och andra, enligt ett komplext mönster av valbara och 
tvingande kategorier grundade i attribut samt föreställningar om attribut 
ifråga om språk, kultur, ras, hudfärg, religion, stam och liknande.226

226 Majoriteten av Sydafrikas befolkning tillhör enligt officiell statistik den svarta be-
folkningsgruppen (80,9%), följt av färgade (8,8%), vita (7,8%) och sydafrikaner med 
indiskt/asiatiskt ursprung (2,5%). Statistics South Africa: Mid-year population esti-
mates 2018, Statistical release P0302, 23 juli 2018. Tillgänglig: 
http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022018.pdf, hämtad 2019-05-10. 
Som diskuterats i inledningskapitlet för dylik kategorisering med sig vissa risker. I den 
sydafrikanska kontexten blir det kanske också särskilt intrikat eftersom kategorierna till 
viss mån bygger på apartheidssystemet. Benämning eller förstärkning av benämningar 
kring vissa grupper introducerades under apartheidtiden bland annat för att göra det 
enklare att anvisa var olika grupper tilläts att bosätta sig. Här går även att finna olika 
privilegier knutna till vissa grupper vilket bidragit till att en hierarkisk ordning också 
mellan olika afrikanska grupper blev och fortfarande är relevant. Att använda sig av 
sådana kategorier innebär att de riskerar att reproduceras och förstärkas. Samtidigt är 
de på många sätt oundvikliga. För det första genom att de äger social mening. Många 
kategorier som berörs i detta avsnitt används i alla typer av sammanhang i Sydafrika, 
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Landet har elva officiella språk som i stor, men inte fullständigt, korre-
lerar med en självidentifierad eller av andra uppfattad tillhörighet till 
olika folkgrupper: zulu, xhosa, afrikaans, engelska, nordsotho, syd-
sotho, tswana, tsonga, siswati, venda och ndebele.227 Ofta överlappar 
dessa språkgrupper också med sociala föreställningar kring bland annat 
etnisk tillhörighet och stamtillhörighet, kring vilka skilda sociala hie-
rarkier kan identifieras.228

Både de rasifierade kategoriseringarna och de olika gruppernas 
skilda levnadsförhållanden kan härledas till apartheidtidens och koloni-
alismens politik. Även om flera omfattande välfärdsprogram, till exem-
pel i fråga om bostäder och sanitet liksom program för positiv särbe-
handling och landreformer initierats är skillnaderna mellan olika grup-
pers levnadsvillkor, mer än 20 år efter transitionsperioden och de de-
mokratiska valen, fortsatt stora. Flera undersökningar visar också hur 
apartheidtidens separationspolitik fortsatt präglar människors levnads-
förhållanden. 

I Sydafrikas officiella statistik mäts ibland fattigdom i förhållande
till behov utifrån tre fattigdomsgränser. Food Poverty Line, Lower 
Bound Poverty Line och Upper Bound Poverty Line.229 Statistiken visar 

såväl vardagliga som institutionella. Människors hudfärg används som kategoriserings-
grund inte bara i kommunikation mellan människor utan också för att föra exempelvis 
statistik. Det sistnämnda har, för det andra, betydelse eftersom vissa av dem numera är 
ett viktigt verktyg för att kunna adressera ojämlikheter. Något som inte minst varit vik-
tigt för att rättsligt och politiskt åtgärda konsekvenserna av den förda apartheidpoliti-
ken. För det tredje är kategorierna nödvändiga att använda då de i Sydafrikas fall är 
centrala för att förstå hur samtida rasism yttrar sig samt för att förstå rådande maktför-
hållanden och dynamik även mellan olika befolkningsgrupper i landet.
227 Andel av befolkningen i förhållande till modersmål: zulu (24.6%) xhosa (17%), af-
rikaans (12,1%), nordsotho (9,5%), tswana (8,8%), engelska (8,3%) sydsotho (8%), 
tsonga (4,2%), siswati (2,6%), venda (2,4%), ndebele (1,6%) Statistics South Africa: 
Community Survey 2016, Statistical release P0301, Pretoria: Statistics South Africa, 
2016. 
228 Se t.ex. Misago, Jean Pierre, Tamlyn Monson, Tara Polzer m.fl.: May 2008 Violence 
against Foreign Nationals in South Africa: Understanding Causes and Evaluating Re-
sponses, 2010, s. 33, not 7. För en fördjupad diskussion kring relationen mellan olika 
grupper, se också: Baloyi, Elijah M.:”Tribalism: Thorny Issue Towards Reconciliation 
in South Africa – A Practical Theological Appraisal”, HTS Teologiese Studies / Theo-
logical Studies, vol 74, nr.1, 2018; Blaser Mapitsa, Caitlin: “Local Politics of Xeno-
phobia”, Journal of Asian and African Studies, vol. 53, nr. 1, 2018.
229 Food Poverty Line innebär avsaknad av medel till att upprätthålla ett tillräckligt 
näringsintag dagligen, Lower Bound Poverty Line innebär avsaknad av medel för att 
täcka både mat och andra basala behov. Upper Bound Poverty Line där människor fort-
farande befinner sig i fattigdom men det finns resurser till mat och för att täcka andra 
basala behov.
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att 23,3 miljoner (45,5%) av befolkningen levde i fattigdom medan 10,2 
miljoner (20,2%) levde i extrem fattigdom 2011.230 Den svarta befolk-
ningsgruppens fattigdomsandel var 94,2 %.231 Av de som levde under 
The Upper Bound Poverty Line – som alltså innebär att man befinner 
sig i fattigdom men att det finns resurser till mat och andra basala behov 
– fanns 54 % av den svarta befolkningen i jämförelse med 27,6 % av 
gruppen färgade, 3,4% av gruppen indier/asiater och 0,8 % av i den vita 
gruppen.232 I motsvarande undersökning 2015 hade antalet människor 
som lever i fattigdom ökat.233

Sydafrika har dessutom en generellt hög arbetslöshet. Statistik för 
perioden april–juni 2019 visar att den totala arbetslösheten då uppgick
till 29,0 %.234 I den svarta befolkningsgruppen uppgick arbetslösheten 
under samma period till 32,7% medan arbetslöshetsnivån i den vita be-
folkningsgruppen uppgick till omkring 7,4%.235

Även andra faktorer visar på stora skillnader mellan gruppers lev-
nadsförhållanden. En skiljelinje – också den tydligt kopplad till männi-
skors hudfärg – går mellan stad och land.236 Även om Sydafrika präglas 
av en snabb urbanisering är olikheterna i förhållanden mellan stad och 
landsbygd markanta. 2011 uppskattades exempelvis att 68, 8% av be-
folkningen i rurala områden levde i fattigdom, medan motsvarande an-
del i urbana områden var 30,9%.237 Stora skillnader återfinns också när 

230 Statistics South Africa: Poverty Trends in South Africa: An Examination of Absolute 
Poverty between 2006 and 2011. Statistics South Africa, Pretoria 2014, s. 12. Tillgäng-
lig: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/povertytrends03 
april2014.pdf, hämtad 2019-10-16. 
231 A.a., s. 27.
232 Ibid. 
233 Statistics South Africa: Poverty Trends in South Africa: An Examination of Absolute 
Poverty between 2006 and 2015, Pretoria: Statistics South Africa, 2017. Tillgänglig: 
https://www.statssa.gov.za/publications/Report-03-10-06/Report-03-10-062015.pdf, 
hämtad 2019-10-16.
234 Statistics South Africa: P0211 - Quarterly Labour Force Survey (QLFS), Statistical 
Release 30 juli 2019, Statistics South Africa, Pretoria 2019, s. 7. Tillgänglig, 
http://www.statssa.gov.za/publications/P0211/P02112ndQuarter2019.pdf, hämtad 
2019-10-23. Statistics South Africa tillämpar två definitioner av arbetslöshet, en som 
enbart inkluderar de som aktivt söker arbete, en annan som inkluderar de som kan och 
vill arbeta men som inte aktivt söker arbete. När den sistnämnda definitionen tillämpas 
uppgick den totala arbetslösheten till 38, 5 % under samma period. 
235 A.a., appendix 1, Table 2:1, s. 21. 
236 Det finns flera sätt att skilja mellan rurala och urbana områden. Ett vanligt sätt är att 
mäta population, ekonomisk aktivitet och infrastruktur. I Sydafrikas fall är det, till viss 
del som konsekvens av apartheid, vanligt att avgränsa mellan olika regioner. 
237 Statistics South Africa: Poverty Trends in South Africa: An Examination of Absolute 
Poverty between 2006 and 2011, 2014, s. 33. 
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det gäller människors tillgång till samhällstjänster i urbana respektive 
rurala områden, bland annat i fråga om vatten och sanitet. 2011 hade 
89% av hushållen i urbana områden tillgång till vatten och 87% hade 
tillgång till spolbar toalett vilket kan kontrasteras med rurala områden 
där endast 39% av hushållen hade tillgång till vatten och 11% till spol-
bar toalett.238

Skillnaden mellan de villkor som följer stad och landsbygd, hudfärg 
och klass illustreras väl av en undersökning publicerad av Världsban-
ken. Författarna relaterar frågan om lika möjligheter för barn som växer 
upp i dagen Sydafrika genom ett hypotetiskt exempel rörande tillgång 
till grundläggande samhällstjänster. I exemplet finner vi Andries, ett 
barn med vit hudfärg som växer upp tillsammans med en eller flera ut-
bildade föräldrar i ett urbant område. Thandiwe, växer också upp i ett 
urbant område men till skillnad från Andries lever hon i ett så kallat 
”township”, har svart hudfärg och förälder/rar utan utbildning. Slutli-
gen, presenteras Nothando som liksom Thandiwe har svart hudfärg och 
förälder/rar utan utbildning, men som växer upp i en by på landsbygden. 

Both Thandiwe and Nothando’s chances of attending school up to the 
age of 15 are just as good as Andries’s. But compared with Andries, 
they have a lower chance of finishing primary school by age 15, having 
exposure to an ECD program, health insurance, and access to basic in-
frastructure, and living in a safe environment with adequate space. 
Thandiwe and Nothando’s opportunities also vary relative to each 
other. For access to safe water on site, improved sanitation, and elec-
tricity, Thandiwe has a big advantage over Nothando, reflecting the in-
adequacy of these services in rural areas. For primary school comple-
tion and access to ECD and telecommunications, the gaps between the 
two children are smaller. Living in a township, however, puts Thandiwe 
at a disadvantage in terms of a safe environment and adequate living 
space.239

Detta är alltså bara några exempel på hur ojämlika sociala och ekono-
miska förhållanden manifesteras i sydafrikaners liv men som gör att det 

238 A.a., s. 58. 
239 Narayan, Ambar och Sandeep Mahajan: “The State of Opportunities in South Africa: 
Inequality among Children and in the Labor Market”, Inequality in Focus, The World 
Bank: Poverty Reduction and Equity Department, Vol 2, nr.1, April 2013, s. 3. Till-
gänglig: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Po-
verty%20documents/Inequality-in-Focus-April2013.pdf, hämtad 2019-05-08.



132

finns goda skäl att ifrågasätta bilden av en skarp gräns mellan ett Syd-
afrika före och efter apartheid. 240

Sydafrika och ”det främlingsfientliga våldet” 
När apartheidsystemet upphörde och Sydafrika blev en demokrati för-
ändrade även människors rörlighet över gränser karaktär. Under apart-
heidtiden hade möjligheten att immigrera till Sydafrika varit begränsad 
och starkt kontrollerad. En grupp migranter var de svarta män från 
kringliggande länder som med en mycket inskränkt uppehållsrätt ut-
nyttjades och exploaterades som arbetskraft i gruvindustrin och jord-
bruket. En annan grupp var de vita personer som ett led i den koloniala 
bosättningspolitiken immigrerade till Sydafrika. 

I dag har Sydafrika blivit ett stort immigrationsland på den södra 
afrikanska kontinenten. Däremot är saknas tillförlitliga siffror om mi-
grationens omfattning eftersom data, särskilt kring vissa regioner, skif-
tar i fråga om kvalité och kvantitet. För att nämna bara ett exempel va-
rierar uppgifter om antalet papperslösa migranter som befinner sig i 
Sydafrika mellan en till fyra miljoner människor.241 Enligt United Nat-
ions Populations Division (UNPD) var de tre största immigrantländerna 
2017 Zimbabwe (649 385) Mocambique (381 386) och Lesotho (312 
537).242

Många av dem som stått i centrum för det främlingsfientliga våldet 
har kommit från dessa länder. Det är dock inte uteslutande icke-med-
borgare, utan också vissa sydafrikaner, som drabbats av rasistiskt våld.
Misago, Freemantle och Landau påminner om de komplexa ordning-
arna mellan olika sydafrikanska medborgare. De skriver: 

240 Mätmetoden kallas Human Opportunity Index (HOI) och används för att mäta hur 
grupper med olika bakgrund täcks av en viss samhällstjänst. När det gäller kommuni-
kation och utbildning placerar sig emellertid Sydafrika enligt undersökningen högt i 
fråga om lika möjligheter. Däremot finns stora skillnader i exempelvis tillgång till sjuk-
vårdsförsäkring och rent vatten.
241 Att det saknas tillförlitliga data när det gäller hur många papperslösa personer som 
finns i landet har förstås att göra med avsaknad av dokumentation. Det finns dock andra 
svårigheter som har att göra med bland annat mätmetodernas kvalitet och situationen 
vid gränserna. 
242 Department of Economic and Social Affairs: Trends in International Migrant Stock: 
The 2017 revision, United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017, 2017. 
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It is not only non-citizens who face discrimination: people moving 
within South Africa are often equally labelled ‘outsiders’ and excluded 
based on ethnicity, language, and geographic origins. We must remem-
ber that the apartheid system worked to turn Black South Africans into 
‘foreign natives’ within the country. They did this by creating a system 
of homelands, or Bantustans, to which the black population ostensibly 
belonged. … Although widely derided, such a system has nonetheless 
imbued South Africans citizens and officials with deep suspicions of 
those who move – particularly those moving to urban areas – whether 
they move across a provincial or national border. For municipalities, 
ward councillors, local leaders and some citizens, uncontrolled urbani-
zation remains nothing but a financial, political, and security threat. It 
is, therefore, not surprising that we continue to see tensions and dis-
crimination not just against non-citizens but also against certain minor-
ity ethnic groups … .243

Som beskrevs inledningsvis var attackerna i maj 2008 eller i april 2015 
inte ensamma i sitt slag. En sammanställning över främlingsfientliga 
attacker mot migranter som bedriver affärsverksamhet av South African 
Migration Programme (SAMP) och International Migration Research 
Centre (IMRC) visar att direkt våld mot migranter, affärsverksamheter 
som sätts i brand eller migranter som drivs ifrån sina bostäder, även om 
det ökat i omfattning under senare år, varit ett problem under en längre 
tid.244 Denna bild bekräftas av flera migrant- och flyktingorganisationer 
som återkommande lyft situationen för migranter i Sydafrika. Organi-
sationen Consortium for Refugees and Migrants in South Africa
(CoRMSA) har sedan juni 2009 fört statistik över våld mot migranter.245

Händelser som CoRMSA dokumenterat är av mer eller mindre omfat-
tande karaktär i det att antalet människor som drabbats av dem varierar. 
Några exempel på större händelser är när en protest 2009 i områdena 

243 Misago Jean Pierre, Iriann Freemantle och Loren B. Landau: Protection from Xen-
ophobia. An Evaluation of UNCHR’s Regional Office for Southern Africas’s Xenopho-
bia Related Programmes, 2015, s. 19.
244 Crush, Jonathan och Sujata Ramachandran: Xenophobic Violence in South Africa: 
Denialism, Minimalism, Realism. SAMP Migration Policy Series No. 66, Southern Af-
rican Migration Programme, Waterloo, On. 2016. För en tidslinje baserad på händelser 
som rapporterats i olika nyhetsmedia och på information från olika människorättsorga-
nisationer m.fl. under 2008-2013, se: Crush, Jonathan, Sujata Ramachandran och Wade 
Pendleton: Soft Targets - Xenophobia, public violence and changing attitudes to mi-
grants in South Africa after May 2008. SAMP Migration Policy Series No. 64, Southern 
African Migration Programme, Cape Town 2013, s. 52 ff. 
245 CoRMSA, Database of violence against foreign nationals, 2010. Ej tillgänglig on-
line. CoRMSA har samlat in uppgifter om attacker från olika organisationer sedan 
1994. Dessa har inte organisationen kunnat verifiera. 
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Siyathemba/Balfour i provinsen Mpumalanga kring bristande samhälls-
service urartar och minst 122 migranter drivs iväg, däribland personer 
från Malawi, Pakistan, Etiopien och Bangladesh.246 Samma år drivs 
även 2500 migranter från Zimbabwe iväg från en by i De Doorns i pro-
vinsen Western Cape efter en konflikt kring arbetstillfällen på en av de 
stora farmerna i området. Liknande händelser där ett stort antal migran-
ter drivits iväg från sina bostäder eller där affärer som tillhör migranter 
bränts ner har upprepats även senare. Det finns också åtskilliga exempel 
på händelser av mer begränsad omfattning där enskilda individer utsatts 
för våld. Exempelvis rapporteras 2010 att en migrant från Zimbabwe 
kastats av ett körande tåg i Western Cape. I Walmer i Eastern Cape 
skjuts två etiopiska affärsinnehavare till döds i vad som antas vara en 
främlingsfientlig attack. I flera fall rapporteras dessutom att polis varit 
inblandade i attackerna. Ett, som blivit omdiskuterat, var då en taxi-
chaufför från Mocambique avled efter att ha kedjats fast och släpats 
runt efter en polisbil i Daveyton, Gauteng 2013. Även de händelser då 
en eller några få migranter dödas, misshandlas och drivs iväg eller där 
butiker sätts i brand eller bostäder ockuperas är alltså många. 247

De flesta är eniga om att de som av olika skäl inte uppfattas vara en 
del av Sydafrika lever i en mycket utsatt situation. Vad som det däremot 
råder stor oenighet kring är vad som ligger bakom denna situation, samt 
hur utbrett och systematiskt våldet är.

Frågan om våldets systematik har varit politiskt känslig. Under åren 
har exempelvis flera politiska företrädare gjort uttalanden där betydel-
sen av främlingsfientlighet eller rasism som orsak till våldet reducerats. 
Båda de tidigare presidenterna Thabo Mbeki och Jacob Zuma har vid 
flera tillfällen påpekat att våldet migranter vare sig är systematiskt eller 
främlingsfientligt motiverat. I ett uttalande där Mbeki adresserade situ-
ationen för migranter i landet sade han exempelvis:

246 Protester som rör bristande samhällsservice är vanliga och den term som brukas, 
”Service delivery” refererar till den statliga distributionen av vatten, elektricitet, sanitet, 
bostäder och andra tjänster som ska täcka människors grundläggande behov. 
247 Som nämndes i föregående avsnitt har bland annat organisationen CoRMSA sedan 
2009 dokumenterat attacker mot migranter i Sydafrika. 2016 lanserades också plattfor-
men Xenowatch av African Centre for Society and Migration (ACMS) vid University 
of Witwatersrand som syftar till att bevaka främlingsfientligt våld och hot om främ-
lingsfientligt våld. Plattformen utvecklades ACMS tillsammans med iAfrikan och Uni-
ted Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) och bygger på inrapporterade 
händelser. Databasen finns tillgänglig på: http://www.xenowatch.ac.za, hämtad 2019-
10-23. Såväl CoRMSA som Xenowatch data stöder bilden av ett återkommande och 
systematiskt våld riktat mot afrikanska migranter i Sydafrika. 
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These masses are neither antipathetic towards, nor do they hate foreign-
ers. And this I must also say – none in our society has any right to en-
courage or incite xenophobia by trying to explain naked criminal activ-
ity by cloaking it in the garb of xenophobia.248

Mbeki avfärdade därmed, i likhet med flera andra politiska företrädare, 
betydelsen av attackerna på migranter i Sydafrika genom att lägga skul-
den på ett fåtal kriminella element. Denna typ av reducering av våldets 
betydelse återupprepas i olika sammanhang. Ytterligare ett exempel är 
då den ansvariga ministern för en Inter Ministrial Committe med upp-
drag att förebygga våldsutbrott mot utländska medborgare, Nathi 
Mthethwa, i ett uttalande sade:

This scenario of tensions between owners of businesses owned by lo-
cals and foreign nationals has spawned an ugly element of criminal in-
volvement, exploitation and manipulation of the situation.249

Den sydafrikanska regeringen har också kritiserats av både forskare och 
aktörer inom civilsamhället för bristande politisk respons när gäller 
främlingsfientlighet mot migranter. SAMP har publicerat flera rappor-
ter rörande migranters situation i Sydafrika. I dessa har omfattande kri-
tik riktats mot inga eller alltför få åtgärder vidtagits. Den ”denialism” 
som politiska företrädare visar upp då de lägger skulden för våldet på 
enskilda kriminella, och därigenom också förnekar problemet med 
främlingsfientlighet, har, menar Jonathan Crush och Sujata Ra-
machandran som är forskare vid SAMP, blivit ortodoxi.250 Migranters 
situation har också uppmärksammats i internationella granskningar av 
hur Sydafrika lever upp till sina människorättsåtaganden. Bland annat 
har CERD-kommittén och UPR har i sina rapporter uppmanat rege-
ringen att vidta åtgärder för att stävja främlingsfientlighet mot migran-
ter. De har också framhållit att dessa åtgärder bör adressera både direkt 

248 Mbeki, Thabo: National Tribute in Remembrance of Xenophobic Attacks Victims. 
Adress of the President of South Africa, Thabo Mbeki at the National Tribute in Re-
memberance of the Victims of Attacks on Foreign Nationals’, Tshwane 3 juli 2008, 
Tillgänglig: https://www.polity.org.za/article/sa-mbeki-national-tribute-in-remem-
brance-of-xenophobic-attacks-victims-03072008-2008-07-03, hämtad 2019-10-15.
249 Statement by GCIS, “Government outlines plan to deal with xenophobic threats”, 8 
juli 2010. Tillgänglig: https://www.gcis.gov.za/content/newsroom/media-releases/me-
dia-releases/government-outlines-plan-deal-xenophobic-threats, hämtad 2019-05-08. 
250 Crush, Jonathan och Sujata Ramachandran: Xenophobic Violence in South Africa: 
Denialism, Minimalism, Realism, 2016, s. 8. 
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fysiskt våld liksom sådana som rör generella attityder, samt institution-
ella och strukturella förhållanden.251

Det finns flera skäl till att dra slutsatsen att vare sig beteenden eller 
attityder mot migranter sker i isolerade sammanhang. Snarare tycks ras-
ismen mot migranter finna grund och näring i exkluderande och inklu-
derande föreställningar om tillhörighet. Migranten, definierad och ka-
tegoriserad som outsider i enlighet med ett komplext system av diffusa 
attribut i fråga om språk, kultur, nationalitet, klass, hudfärg, äger inte 
rätt till samma rättigheter som ”sydafrikanen.” Detta är en hierarki som 
faller utanför det koloniala mönstret av över- och underordning enbart 
baserat på hudfärg. Problematiken kan emellertid inte reduceras till 
vissa områden eller några befolkningsgrupper. Judith Cohen, som var 
den chef som ansvarade för provinsen Western Capes samordning un-
der attackerna 2008, skriver: 

While non-nationals were struggling to survive and keep safe, some 
fleeing the country assisted by their governments, South African public 
discourse grappled with what was occurring. Rather than confront and 
speak out against xenophobia, the violence was downplayed and at-
tributed to crime. President Thabo Mbeki came out stating that what 
was occurring was not xenophobia but rather the work of common 
criminals. // The police themselves denied that there were many police 
officers who were xenophobic, despite television footage showing a po-
lice officer cheering the crowds on as they attacked non-nationals. In 
addition, many non-nationals said that when they had approached the 
police for assistance, they were turned away, crimes against them going 
unreported, reflecting a culture of impunity for South Africans who per-
petrated the crimes. // South Africans who are economically privileged 
and do not live in povertyriddled townships were able to shake their 
heads in disbelief and disassociate themselves from the perpetrators of 
the xenophobic violence. They failed to appreciate that their business 
practices of employing cheap, non-national labour and circumventing 

251 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): Consideration 
of reports submitted by states parties under article 9 of the convention, 19 October 
2006, CERD/C/ZAF/CO/3; UN Committee on the Elimination of Racial Discrimina-
tion (CERD): Concluding observations on the combined fourth to eighth periodic re-
ports of South Africa, 5 October 2016, CERD/C/ZAF/CO/4-8; Human Rights Council: 
Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 18 July 2017, 
A/HRC/36/16; Human Rights Council: Compilation on South Africa. Report of the Of-
fice of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 17 February 2017, 
A/HRC/WG.6/27/ZAF/2; Human Rights council: Summary of other stakeholders’ sub-
missions on South Africa, 20 February 2017, A/HRC/WG.6/27/ZAF/3.
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the labour laws that seek to protect vulnerable workers from exploita-
tion fuelled the growing resentment in the country’s townships, where 
South Africans and non-nationals are competing for survival and scarce 
resources. Not wanting to recognise how their actions had contributed 
towards the conflict, many privileged South Africans distanced them-
selves from the violence, claiming not to be xenophobic. This was 
somewhat akin to the many white South Africans who claim not to have
supported the apartheid state pre1994.252

Det finns flera olika teorier som förklarar migranters utsatta situation i
i Sydafrika. Nina Hopstock och Nicola de Jager identifierar tre domi-
nerande perspektiv: Det första fokuserar på historiska faktorer och sär-
skilt då den kultur av exkludering som byggdes upp i samband med 
apartheidtiden. På samma sätt som den svarta befolkningens tillvaro 
villkorades i förhållande till den vita gruppens behov, befinner sig nu 
den afrikanska migranten i samma villkorade relation till ”sydafrika-
nerna”: 

During apartheid, the government developed a language of alienage to 
deny both political rights and rights to residence to South Africa's black 
majority. Although the black South Africans could not be fully ex-
cluded or externalised, through the implementation of pass laws they 
were made into temporary sojourners and denied the rights of citizen-
ship. By this, their presence was formally allowed only as long as they 
were useful. Immigrants today, especially from the African continent, 
experience a similar situation. The primary difference is that the citi-
zenry today is South Africa's black majority, while the immigrants are 
the ones without political rights and rights of residence.253

Det andra perspektiv Hopstock och de Jager urskiljer förklarar främ-
lingsfientligheten utifrån olika teorier om relativ deprivation. Kortfattat 
går sådana teorier vanligen ut på att en individs eller grupps känsla av 
att vara berövad eller missgynnad i fråga om ett värde är relativt andras 
förhållande till samma värde.254 Ett tredje perspektiv som Hopstack och 

252 Cohen Judith: “Security and the Constitution: Xenophobia. Whose rights? Whose 
safety?”, i Bentley, Kristina A., Laurie Nathan och Richard Calland: Falls the Shadow: 
Between the Promise and the Reality of the South African Constitution. UCT Press, 
Cape Town 2013, s. 68.
253 Hopstock, Nina och Nicola de Jager: “Locals Only: Understanding Xenophobia in 
South Africa”, Strategic Review for Southern Africa, vol. 33, nr. 1, 2011, s. 124.
254 Socialpsykologen Faye Crosby erbjuder ett exempel på en sådan teori. Crosbys kon-
struerar en modell av relativ deprivation som bygger på fem förutsättningar: A ser andra 
ha X, vill själv ha X, känner sig berättigad X, upplever det möjligt att få X, saknar 
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de Jager identifierar lägger fokus på samhällets politiska styrning. Det 
är framför allt tre områden, där de som lyfter fram ett sådant perspektiv, 
menar att bristande styrning inverkat på migranters situation. Till att 
börja med har människor socio-ekonomiska situation förvärrats av bris-
tande samhällsservice. För det andra har regeringen inte i tillräcklig ut-
sträckning bemött den politiska situationen i Zimbabwe varifrån många 
migranter kommit. Slutligen, för det tredje, har attackernas omfattning 
påverkats av bristande respons och landets migrationsregler.255

En liknande systematisering erbjuder migrationsforskarna Christine 
Fauvelle-Aymar och Aurelia Segatti. De menar att framför allt tre över-
gripande förklaringsmodeller dominerat i samhällsdebatten när det gäl-
ler att förstå och förklara orsakerna till våldet mot migranter. Den första 
förklaringsmodellen kännetecknas av att stort fokus lagts vid förövar-
nas socioekonomiska bakgrund. Den andra förklaringsmodellen, som 
Fauvelle-Aymar och Segatti kallar för ”tolerance treshold”, har i stället
lagt stor vikt vid hur rättigheter uppfattas i förhållande till medborgar-
skap. En tredje förklaringsmodell har lagt stor vikt vid lokala politiska 
förhållanden där mikropolitik i kombination med bristande och miss-
lyckade politiska institutioner i de olika drabbade områdena varit i fo-
kus.256 Så diskuterar till exempel Misago, Monson och Polzer då i en 
studie rörande attackerna 2008 konstaterar att fattigdom, ojämlikhet 
och arbetslöshet inte ensamt förklarar uppkomsten av främlingsfientligt 
våld. Deras studie visar, menar de, att det framför allt varit rollen hos 
de lokala ledarskapet som varit avgörande för om våld brutit ut eller ej
i områden med i övrigt likande förutsättningar.257

Betydelsen av de lokala förhållandena lyfter också Landau i en opin-
ionstext publicerad i New York Times i september 2019 efter att mi-

känsla av personligt ansvar för att inte ha X. Effekterna av denna känsla styrs av vem 
A menar är ansvarig för att inte ha X, A:s självkontroll samt möjligheter att förändra 
sin situation. Crosby, Faye: “A Model of Egoistical Relative Deprivation”, Psycholog-
ical Review, vol. 83, nr. 2, 1976, s. 90 ff. 
255 Hopstock, Nina och Nicola de Jager: “Locals Only: Understanding Xenophobia in 
South Africa”, 2011, s. 126 f.
256 Fauvelle-Aymar, Christine och Aurelia Segatti: “People, space and politics: An Ex-
ploration of factors explaining the 2008 anti-foreigner violence in South Africa”, i 
Loren B. Landau (red.): Exorcising the demons within: xenophobia, violence and state-
craft in contemporary South Africa. 2012, s. 56. 
257 Misago, Jean-Pierre, Tamlyn Monson, Tara Polzer m. fl.: May 2008 Violence 
against foreign nationals in South Africa. Understanding causes and evaluating re-
sponses, 2010. 
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granter ånyo utsattas för omfattande attacker i Sydafrika. Landau jäm-
för situationen för migranter i Sydafrika med den i Europa och USA där 
politiker eldar på främlingsfientlighet från sina politiska plattformar. 
Vad som är kännetecknande för situationen i Sydafrika är dels den hi-
storiska kontexten, dels att främlingsfientligheten är mer decentrali-
serad och våldsam. Sydafrikanska politiker, menar Landau, har till 
skillnad från sina nordamerikanska och europeiska motsvarigheter i
stället distanserat sig från de problem som ligger till grund för våldet.
För Landau är avståndet mellan politiker och medborgare en viktig del 
för att förstå situationen för migranter i Sydafrika. I de våldsutsatta om-
rådena är förtroendet för såväl grannar som för de formella institution-
erna lågt, skriver han och exemplifierar hur detta tagit sig i uttryck: 

In these hotly contested spaces political parties surrender to organiza-
tions and individuals that maintain order, often through violence. For 
example, in Mamelodi, a township just outside Pretoria, the Phomolong 
Residents’ Association acts as the de facto government, collecting fees 
and resolving disputes. Foreigners and migrants become targets: The 
association regularly steals from foreign-owned shops to finance its ac-
tivities. // Local leaders incite hostility to migrants as a means of main-
taining their authority. The pattern is widespread. After attacking and 
clearing out houses occupied by Zimbabweans, Jeff Ramohale, a leader 
in a township near Pretoria, handed them out to his followers. The in-
formal settlement was named “Jeffsville.” // Similar examples are le-
gion. In Rosettenville, a working-class neighborhood in southern Jo-
hannesburg, leaders organized attacks on Nigerians accused of drug use 
and prostitution. In a Durban township, a business group drove out and 
kidnapped approximately 50 foreigners. Such vigilantism does little to 
keep communities safe. Instead it provides the platform for building 
political careers — and intensifies xenophobia to the point of violence. 
Behind it all is a failure in government.258

För att motverka främlingsfientlighet är det alltså nödvändigt, menar 
Landau, att adressera den nöd som såväl medborgare som migranter 
lever under vissa områden. Detta görs inte genom fördömanden, boj-
kotter och upplysningskampanjer – som snarare kan fungera kontrapro-
duktivt – i stället handlar det om att möta lokala problem samt att mot-

258 Landau, Loren: ”What’s Behind the Deadly Violence in South Africa?”, New York 
Times, 2019-09-16. Tillgänglig: https://nyti.ms/34MHr9c, hämtad 2019-10-04.
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verka den politiska och rättsliga frånvaro vissa lokala självstyren mani-
festerar.259 Landaus resonemang sätter ljus på en för de mänskliga rät-
tigheterna relevant aspekt, nämligen vilka lämpliga åtgärder som bör 
vidtas för att effektivt motverka rasism. 

De olika teorierna som presenterats bidrar till att synliggöra flera 
faktorer till grund för migranters utsatta situation i Sydafrika. När 
mänskliga rättigheter används som ett instrument för att bekämpa ras-
ism är förståelser av de bakomliggande orsakerna till rasism viktiga ef-
tersom det påverkar både implementering av rättigheter och andra po-
litiska åtgärder som vidtas för att möta problemet. Om våldet mot mi-
granter till största del förstås som en konsekvens av socioekonomiska 
faktorer är det logiskt om de åtgärder som vidtas för att motverka rasism 
riktas mot att stärka ekonomiska och sociala rättigheter och utjämna 
orättvisor och skydda mot diskriminering. Om våldet i stället betraktas 
som en attitydfråga är det troligt att åtgärder som syftar till att motverka 
sådana attityder, såsom upplysningskampanjer och stärkt diskrimine-
ringsskydd, vidtas. Förstås våldet som en konsekvens av lokala poli-
tiska förhållanden är det troligt att de åtgärder som vidtas snarare riktar 
in sig på till exempel mikropolitiska frågor på lokal nivå. 

Ett rimligt antagande är att olika faktorer samverkar vilket också på-
pekas av de flesta forskare som studerat frågan. Ett enbart normativt 
arbete för att angripa attityder gör att viktiga frågor om politisk repre-
sentation och rättvisa blir försummat, ett arbete som enbart riktar sig 
mot fördelning förmår inte möta rasismens strukturella maktdimens-
ioner. 

Det första problemet: exkluderande 
människorättsinstrument
Mänskliga rättigheter är universella i den mening att de gäller alla män-
niskor och överallt. Det kan därför verka motsägelsefullt att hävda att 
det finns människorättsinstrument som exkluderar – det problem som 
kommer att diskuteras i detta avsnitt. Det universella anspråket kan för-
stås både från ett rättsligt och moraliskt perspektiv. Det förra åsyftar då 
vanligen det internationella regelverkets omfattning, det senare den mo-
raliska norm som säger att alla människor är födda fria och lika i värde. 

259 Ibid. 
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Det sistnämnda tar utgångspunkt i människovärdesprincipen som säger 
att människan bör behandlas som lika i sin värdighet. I verkligheten står 
det emellertid klart att många människor vare sig respekteras som jäm-
likar i sina rättighetsanspråk eller ens har möjlighet att rikta sådana an-
språk mot parter med motsvarande plikt. 

När det kommer till de mänskliga rättigheternas folkrättsliga formu-
lering återfinns flera begränsningar när det gäller anspråket på univer-
salitet. En sådan handlar om det nära förbundet mellan medborgarskap 
och mänskliga rättigheter. Denna förbundenhet är en konsekvens av att 
det är stater som är parter till en människorättskonvention och den en-
titet mot vilken människorättsanspråk kan riktas. En annan sådan be-
gränsning – och som är den som i första hand diskuteras i detta avsnitt 
är att befintliga människorättsinstrument – särskilt de som avser att 
skydda vissa grupper och praktiker – genom att specificera rättighets-
bäraren eller vem som kan utsättas för praktiken implicit eller explicit 
exkluderar för instrumentet relevanta rättighetssubjekt. Ett konkret ex-
empel på detta är CERD och det undantag som den formulerar kring 
icke-medborgare. I detta avsnitt kommer jag att kontextualisera och 
specificera problemet genom att relatera situationen för de afrikanska 
migranterna i Sydafrika till hur skyddet mot rasdiskriminering formul-
eras i CERD, samt i förhållande till det utvecklingsarbete av CERD som 
initierats i och med världskonferenserna mot rasism, 2001 och 2009.

Rasismens objekt? Migranter i Sydafrika
Som jag tidigare redogjort för vilar mitt arbete på ett grundläggande 
antagande om att migranter bör betraktas som en av den samtida ras-
ismens objekt. Jag har också beskrivit hur drabbats av omfattande män-
niskorättskränkningar. Migranter har på regelbunden basis utsatts för 
våldsamma attacker genom att fördrivas från sina bostäder, få sina af-
färsverksamheter plundrade och nedbrända, misshandlas och till och 
med dödas. De negativa föreställningarna om migranter är konstruerade 
utifrån komplexa föreställningar om tillhörighet där skillnaden mellan 
de som anses tillhöra, och de som inte anses tillhöra, den föreställda 
gemenskapen är tydligt framträdande. Kategoriseringen in i dessa grup-
per görs i enlighet med rasifierade attribut såsom nationalitet, hudfärg, 
medborgarskap och social status och är något som sker på samhällets 
alla nivåer. 
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Förutom genom praktiker som på ett konkret och explicit sätt syftar 
till att kontrollera och reglera migranters närvaro blir också rasismen –
i den specifika kontexten i första hand förstådd som främlingsfientlig-
het – synlig genom en påtaglig och ofta rasifierad samhällelig diskurs 
där migranter och deras närvaro problematiseras på ett stereotypt och 
nedvärderande sätt. Det handlar till exempel av en för rasismen typisk 
diskurs där vissa rasifierade grupper tillskrivs vissa beteenden och 
egenskaper såsom att de stjäl och är kriminella. Vidare hålls migranter
ansvariga för de problem som finns med droger och våld i landet liksom 
för att stjäla sydafrikaners arbeten, bostäder och utarma välfärden för 
sydafrikaner. Nära relaterat till denna diskurs är den om migranten som 
ett potentiellt hot mot det sydafrikanska nationsbygget som en ”våg av 
illegala migranter” föreställs störa.

I en undersökning där motiven hos dem som deltagit i attacker mot 
migranter studerats framkommer hur migranten görs ansvarig för de 
sociala och ekonomiska utsatthet som delar av befolkningen lever un-
der. Migranten uppfattas som ett hot mot invånarnas hälsa och välfärd 
genom att ha fört med sig droger, sjukdomar och våld. Vidare finns en 
föreställning om att migranten får en fördelaktig behandling genom att 
exempelvis bo i så kallade ”RDP-hus” och få gratis sjukvård på bekost-
nad av de afrikaner som fortfarande lever utan.260 Migranten uppfattas 
också stjäla resurser från samhället och lastas för uteblivet vatten, elekt-
ricitet och sanitära möjligheter i utsatta områden. Framför allt uppfattas 
också migranterna stå i vägen för jobb och arbetsmöjligheter, bland an-
nat mot bakgrund av att migranterna tros konkurrera på andra villkor 
än sydafrikaner.261

Ett narrativ som om ”den andre” som stjäl arbete från dem som bättre 
förtjänar det, som står för narkotikahandeln, accepterar lägre löner och 
som utarmar samhällets resurser är en för rasism typisk diskurs. I ett 
blogginlägg som diskuterar det moraliska ansvaret när apartheidtidens 
tankesätt reproduceras och riktas ånyo mot svarta afrikaner skriver fi-
losofen Achille Mbembe: 

National-chauvinism is rearing its ugly head in almost every sector of 
the South African society. The thing with national-chauvinism is that it 

260 RDP-hus kallas de hus som byggts inom ramen för utvecklingsprogrammet Recon-
struction and Development Program som initierades av ANC 1994.
261 Misago, Jean-Pierre, Tamlyn Monson, Tara Polzer m. fl.: May 2008 Violence 
against foreign nationals in South Africa. Understanding causes and evaluating re-
sponses, 2010. 
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is in permanent need of scapegoats. It starts with those who are not our 
kins. But very quickly, it turns fratricidal. It does not stop with “these 
foreigners”. It is in its DNA to end up turning onto itself in a dramatic 
gesture of inversion. // I was here during the last “hunting season”. The 
difference, this time, is the emergence of the rudiments of an “ideol-
ogy”. We now have the semblance of a discourse aimed at justifying 
the atrocities, the creeping pogrom since this is what it actually is. An 
unfolding pogrom to be sure. The justificatory discourse starts with the 
usual stereotypes — they are darker than us; they steal our jobs; they 
do not respect us; they are used by whites who prefer to exploit them 
rather than employing us, therefore avoiding the requirements of af-
firmative action. But the discourse is becoming more vicious. It can be 
summarized as follows: South Africa does not owe any moral debt to 
Africa. Evoke the years of exile? No, there were less than 30,000 South 
Africans in exile (I have been hit with this figure but I have no idea 
where it is coming from) and they were all scattered throughout the 
world — 4 in Ghana, 3 in Ethiopia, a few in Zambia, and many more 
in Russia and Eastern Europe! So we will not accept to be morally 
blackmailed by “those foreigners”.262

Samtidigt som det finns goda skäl att betrakta våldet mot migranter som 
ett kontinuerligt och strukturellt genomgripande problem är frågan po-
litisk känslig och det finns en ovilja att adressera frågan om migranters 
situation som en fråga om rasism eller främlingsfientlighet. 

I den sydafrikanska kontexten är frånvaron av materiella resurser hos 
dem som varit direkt inblandade i attackerna tydlig. Undersökningar 
visar att de som framför allt deltog i attackerna mot migranter var unga 
svarta män som lever i social utsatthet. Vissa stammar/grupper tycks 
också utmärka sig. Intervjuer som genomförts med de som drabbades i 
attackerna gör exempelvis gällande att de som uppfattades vara migran-
terna kontrollerades genom hur väl de kunde uttala vissa ord på xhosa 
(i de xhosa-dominerade områdena i västra Kapprovinsen) eller zulu (i 
de zulu-dominerade områdena i Kwa-Zulu Natal).263 Sådana omstän-
digheter visar prov på den diffusa kategorisering tidigare påtalats där 
det inte nödvändigtvis är nationalitet eller migrantskap rasismen kon-
strueras utifrån utan att parametrarna för tillhörighet grundläggs i andra 
attribut.

262 Mbembe, Achille: “Achille Mbembe writes about xenophobic South Africa”, Africa 
is a country, 16 April 2015. Tillgänglig: http://africasacountry.com/2015/04/achille-
mbembe-writes-about-xenophobic-south-africa/#, hämtad 2019-11-26.
263
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Mot denna bakgrund menar jag att det är rimligt att förstå migranter i 
Sydafrika som ett relevant studieobjekt när det gäller samtida rasism 
och mänskliga rättigheter. Det finns emellertid skäliga invändningar
mot rasismbegreppets applicerbarhet i kontexten. En sådan invändning 
handlar om hur relationen mellan rasismens subjekt och objekt och 
maktsymmetrin dem emellan ska förstås. Maktrelationen mellan dem 
som drabbas av direkt fysiskt våld och förövarna av detta våld är inte 
självklar. I detta fall består denna maktrelation till viss utsträckning av 
grupper som alla drabbas av rasism och som alla lever i en stor utsatthet 
på grund av rasism. Hur maktordningen ska förstås utifrån en sådan re-
lation är inte givet. Dels eftersom utestängning motiveras från attribut 
som är svåridentifierade. Social gruppering är exempelvis en minst lika 
viktig faktor i detta sammanhang när det gäller vilka migranter som ac-
cepteras och vilka som inte gör det. Dels eftersom maktrelationer byg-
ger på kontroll över någon form av resurser för att upprätthålla privile-
gier. En viktig del av rasismens funktion är emellertid att den finner 
grund och näring för utestängning i själva skillnadsgörandet. Ett sådant 
skillnadsgörande bygger på en föreställd gemenskap och en samtidig 
exkludering av dem som inte ingår i denna gemenskap. 

Ett sätt att förstå situationen för migranter ur ett sådant perspektiv är 
att den föreställda gemenskapen grundläggs i en idé om nationen och 
det sydafrikanska folket. Det är i denna relation som migranten förstås 
som ett hot och därmed riskerar att utsättas för rasismens olika prakti-
ker, däribland våld. En annan invändning som problematiserar identifi-
kationen av migranter som rasismens subjekt är själva migrantskapet 
som grund för rasifieringen och kategoriseringen. Våldet riktas nämli-
gen inte bara mot dem som inte är sydafrikaner. Exempelvis var 21 av 
de 62 döda i attackerna 2008 sydafrikaner. Inte heller var det endast 
svarta afrikaner attackerades utan också personer från bland annat Pa-
kistan, Bangladesh och Kina.

Oavsett om man väljer att förstå situationen som främlingsfientlighet 
eller som rasism i den expansiva bemärkelse jag argumenterat för råder 
relativ konsensus i civilsamhället och i forskning om att den utsatthet 
som migranter lever under i Sydafrika. Det bekräftas också genom olika 
konventionskommittéers granskningar av Sydafrika, däribland CERD-
kommittén och FN:s råd för mänskliga rättigheter granskning, UPR.264

264 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): Consideration 
of reports submitted by states parties under article 9 of the convention, 19 October 
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Men omfattas då migranten av det skyddet mot rasism som formuleras 
genom människorättssystemet? Svaret på denna fråga är, som vi kom-
mer att se, tvetydigt. 

Synliggöra, motverka och skydda mot rasism - CERD
Ett av de primära instrumenten för att synliggöra, motverka och skydda 
mot rasism inom ramen för människorättssystemet är CERD. När 
CERD antogs av FN:s generalförsamling 1965 var konventionen, föru-
tom att vara en av de första folkrättsligt bindande internationella kon-
ventionerna, också den första av de så kallade kärnkonventionerna som 
riktade sig mot ett specifikt område, det vill säga rasdiskriminering.
Konventionen trädde i kraft 1969 och har ratificerats av 180 stater och 
undertecknats av ytterligare fyra stater.265 CERD är alltså är ett instru-
ment som förstärker det redan befintliga människorättssystemet genom 
att särskilt uppmärksamma rasdiskriminering. Huruvida CERD är ett 
effektivt instrument för att synliggöra, motverka och skydda mot rasism 
är en av de frågor som kommer att diskuteras i detta avsnitt. 

Hur verkningsfulla de instrument som återfinns i människorättssy-
stemet kan sägas vara är avhängigt konventionsparternas ambitioner,
intressen och förutsättningar. Andra faktorer som påverkar konvention-
ers effektivitet handlar om sådant som bristande materiella resurser och 
begränsade sanktionsmöjligheter för de kontrollmekanismer som är 
kopplade till dem. Liksom övriga människorättsrelaterade konvent-
ioner handlar också en konventions framgång om hur väl den imple-
menteras. En viktig del av implementeringsprocessen är hur dess skriv-
ningar förstås, tolkas och definieras av de involverade parterna. Idea-
liskt finns en samsyn i hur centrala begrepp i en konvention förstås. En 
annan viktig aspekt är att implementeringsprocessen är dynamisk och 
präglas av en god dialog mellan stat och den granskande konventions-

2006, CERD/C/ZAF/CO/3; UN Committee on the Elimination of Racial Discrimina-
tion (CERD): Concluding observations on the combined fourth to eighth periodic re-
ports of South Africa, 5 October 2016, CERD/C/ZAF/CO/4-8; Human Rights Council: 
Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 18 July 2017, 
A/HRC/36/16; Human Rights Council: Compilation on South Africa. Report of the Of-
fice of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 17 February 2017, 
A/HRC/WG.6/27/ZAF/2; Human Rights council: Summary of other stakeholders’ sub-
missions on South Africa, 20 February 2017, A/HRC/WG.6/27/ZAF/3.
265 Ratikationsstatus 13 maj 2019, För uppgifter vilka stater som har eller inte har rati-
ficerat eller signerat, se: http://indicators.ohchr.org, hämtad 2019-05-13.
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kommittén och den och utveckling. Sämre förutsättningar för ett verk-
ningsfullt arbete är det när det råder oenighet kring centrala begrepp 
liksom när det råder splittring kring hur en eller flera artiklar bör im-
plementeras. Därför kompletteras ofta konventioners skrivningar med 
rådgivande rekommendationer från respektive konventionskommitté. 
Vidare utvecklas implementeringen genom den periodiska rapporte-
ringsprocess som finns kopplad till de olika konventionerna, samt ge-
nom bland annat den periodiska granskning av människorättsåtaganden 
som görs av FN:s råd för mänskliga rättigheter, Universal Periodic Re-
view (UPR). 

Stort inflytande på diskussionen om rasism i relation till mänskliga 
rättigheter har också de olika världskonferenserna mot rasism haft. Den 
tredje världskonferensen266 i Durban i Sydafrika World Conference 
against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Into-
lerance hölls 2001 med syftet att skapa konkreta mål och uppföljnings-
mekanismer för att bekämpa rasism, rasdiskriminering, främlingsfient-
lighet och intolerans på såväl nationell som regional och internationell 
nivå. Konferensens ambition var att med hjälp av ett holistiskt perspek-
tiv angripa rasism, dess orsaker och konsekvenser på flera nivåer. Ar-
betet resulterade i två huvudsakliga överenskommelser, dels en dekla-
ration och dels ett aktionsprogram, DDPA. 

Den ad-hoc kommitté som inrättades genom att beslut av FN:s ge-
nerealförsamling 2007 syftade till att påbörja ett utvecklingsarbete i 
fråga om CERD. Enligt uppdraget skulle kommittén bland annat ta fram 
förslag till en ny konvention alternativt skapa ett tilläggsprotokoll till
CERD, samt riktlinjer för att motverka rasistiskt och religiöst hat.267 Av 
kommitténs rapporter framgår att det funnits svårigheter att enas kring 
arbetet med de förändringar kommittén uppdragits att genomföra.268 Ett 
av de stora tvisteämnena har just varit huruvida problemen består i bris-
tande implementering eller om det krävs någon form av tillägg för att 
bättre skydda mot rasism. En annan av stötesten har handlat om 
huruvida religiös intolerans och diskriminering ligger under CERD:s 
mandat. 

266 De föregående konferenserna hölls i Genève 1978 och 1983. 
267 Human Rights Council: Elaboration of international complementary standards to 
the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,
2007.
268
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När det gäller CERD indikerar även CERD-kommitténs betydande 
mängd av generella rekommendationer, tillsammans med de diskuss-
ioner som förts inför under samt i efterarbetet till världskonferenserna 
mot rasism liksom uttalanden från bland andra FN:s särskilda rapportör 
och CERD-kommittén att CERD är ett instrument som omgärdas av 
flera svårigheter när det gäller att adressera rasism.

CERD – ett tillräckligt effektivt instrument? 
Att en konvention som CERD till fullo ska kunna synliggöra, motverka 
och skydda mot rasism är förstås en omöjlig uppgift. Rasism, liksom 
andra ordningar som strider mot människors lika värde, upphör inte för 
att det stiftas lagar eller för att moraliska normer finns på den politiska 
agendan. Mänskliga rättigheter måste också förverkligas politiskt.

Vad som emellertid kan krävas av ett människorättssystem som tar 
en princip om lika värde på allvar är att de instrument som syftar till att 
förverkliga ett sådan ideal är inklusiva såtillvida att de i möjligaste mån 
söker omfatta de grupper och praktiker respektive instrument adresse-
rar. 

Vilken förståelse av rasism förmedlar CERD? Till att börja med sak-
nas en definition av rasism i CERD. Dess huvudmål är, som framgår av 
namnet, att avskaffa rasdiskriminering. Däremot adresserar konvent-
ionen rasism i flera av dessa artiklar, däribland artikel 4 som kräver att 
stater ska införa ett förbud mot rasistiska organisationer. De motive-
rande faktorer som ligger till grund för konventionen och som anges i 
konventionens preambel handlar om att fördöma apartheid, separat-
ions- och segregationspolitik, kolonialism, rasbarriärer och rasdiskri-
minering. Rasdiskriminering i sig utgörs i sin tur enligt konventionens 
definition av alla skillnader, undantag, inskränkningar och företräden 
som ges eller tillämpas utifrån diskrimineringsgrunderna. 

I introduktionskapitlet hävdade jag att CERD bygger på en tradition-
ell och begränsad förståelse av rasism. Detta baserades bland annat på 
de formuleringar i konventionens preambel som bland annat fördömer 
läror om raslig överlägsenhet, diskriminering i samband med ras och 
apartheid. Även om formuleringarna i CERD till synes präglas tidsbun-
den förståelse av rasism tycks CERD-kommittén genom sina generella 
rekommendationer tillämpat en mer robust förståelse av rasism. Detta 
märks inte minst i de GR som behandlar frågor som rör rasismens ob-
jekt och manifestationer.
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När det gäller förståelsen av rasism uttrycks också i DDPA att rasism 
både kommit och kan komma i olika skepnader och former. Bland annat 
uppmärksammar att rasism kan riktas mot religiösa minoriteter och mi-
granter. Redan i deklarationens preambel lyfts exempelvis rasismens 
traditionella och mer samtida och subtila framträdelseformer fram:

Noting with concern the continued and violent occurrence of racism, 
racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and that the-
ories of superiority of certain races and cultures over others, promoted 
and practiced during the colonial era, continue to be propounded in one 
form or another even today ... .269

Och vidare: 

Alarmed by the emergence and continued occurrence of racism, racial 
discrimination, xenophobia and related intolerance in their more subtle 
and contemporary forms and manifestations, as well as by other ideo-
logies and practices based on racial or ethnic discrimination or superi-
ority ... .270

DDPA:s ambition att finna verktyg för att bekämpa samtida former av 
rasism är särskilt intressant. Rasism förstås enligt DDPA som en före-
teelse som kan skifta över tid och framträda i nya former. Fortfarande 
pågår förföljelse, apartheid, slaveri och slaveriliknande förhållanden. 
Detta är företeelser som är särskilt allvarliga brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Dock uttrycker sig rasismen enligt DDPA även genom att 
alla inte har eller får möjlighet att delta på samma villkor i samhället.
Även i arbetet hos den Ad-hoc kommitté som bland annat har till upp-
gift att se över CERD anammas till viss utsträckning en mer expansiv 
förståelse av rasism.271 Samtidigt tydliggörs i dokumenten från kommit-
téns möte svårigheterna att enas kring hur rasism ska förstås men också 
kring själva procedurerna för kommitténs arbete och kring frågor om i 
vilka former deras förslag skulle presenteras.272 Ad-hoc kommittén har
vid senare möten bland annat inventerat konventionsstaternas syn på 

269 Durban Declaration and Programme of Action, Adopted at the World Conference 
Against Racism, Racial Discriminaion, Xenophobia and Related Violence, Preambel. 
270 Ibid. 
271 Se t.ex. Human Rights Council: Racism, racial discrimination, xenophobia and all 
forms of discrimination: Comprehensive implementation of and follow-up to the Dur-
ban Declaration and Programme of action, A/HRC/10/88, 24 February 2009. 
272 Ibid.
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främlingsfientlighet och hur CERD bör utvecklas, särskilt i fråga om 
främlingsfientlighet riktad mot migranter.273

Låt mig nu gå vidare till att undersöka de praktiker som CERD adres-
serar och hur det relaterar till situationen för migranter i Sydafrika. 

Till att börja med är konventionen tydlig i sitt krav när det gäller 
rasistiskt våld och den poängterar att konventionsstaterna är skyldiga 
att vidta åtgärder mot denna typ av våld. Det handlar bland annat om 
att förbjuda våldshandlingar och spridande av rasistisk propaganda lik-
som att arbeta proaktivt mot fördomar som leder till rasdiskriminering. 
I rekommendation XXX, som handlar om icke-medborgare, uppmärk-
sammas också särskilt skyddet mot hatpropaganda och rasistiskt våld 
där staterna uppmanas till att särskilt uppmärksamma alla försök att: 

... target, stigmatize, stereotype or profile, on the basis of race, colour, 
descent, and national or ethnic origin, members of “non-citizen” popu-
lation groups, especially by politicians, officials, educators and the me-
dia, on the Internet and other electronic communications networks and 
in society at large ... .274

Det krävs emellertid olika typer av åtgärder för att mänskliga rättigheter 
ska kunna motverka rasism. Där strukturella förhållanden i fråga om 
ojämlikhet kräver en viss typ av åtgärder, kan främlingsfientliga attity-
der bemötas på ett annat sätt och respektive lokala faktorer såsom om-
rådenas mikro-politik på ytterligare ett annat sätt. Som vi sett när det 
gäller situationen för migranter i Sydafrika blir det emellertid tydligt att 
konventionen inte adresserar vissa av de åtgärder man inom forsk-
ningen uppmärksammat. Det handlar till exempel om mikropolitiska 
förhållanden som inverkat på attackerna. Vad som dock kan ses är hur 
rasismens olika manifestationer har adresserats av bland annat CERD-
kommittén och i DDPA. Ett exempel är GR XIX som behandlar artikel 
3 i konventionen vilken reser krav på konventionsstaten att förebygga, 
förbjuda och göra slut på rassegregation och apartheid. I kommentaren 
poängterar kommittén att i artikeln fördöms alla former av segregering, 

273 Human Rights Council: Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of 
Complementary Standards on its sixth session, A/HRC/28/81, 20 January 2015. 
274 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): CERD Gen-
eral Recommendation XXX on Discrimination Against Non Citizens, 1 October 2002, 
U.N. Doc. CERD/C/64/Misc.11/rev.3.
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inte bara de raspolitiska systemen, och därmed är staterna också skyl-
diga att ta ansvar för sådan segregation som kan kopplas till exempelvis 
socioekonomiska förhållanden.275

Enligt min uppfattning kan våldet som riktas mot migranter i Sydaf-
rika inte betraktas som isolerade incidenter. Våldet finner näring i ett 
bredare samhällsklimat som underblåser, upprätthåller och legitimerar
olika typer av rasistiska handlingar. Inte heller sådana förhållanden 
adresseras specifikt i CERD. På den punkten adresserar CERD rasdis-
kriminering i en vid bemärkelse och kräver inte bara att konventions-
stater inför lagstiftning som förbjuder diskriminering utan också att de 
vidtar åtgärder och förbjuder bland andra organisationer som uppmanar 
till rasdiskriminering, samt säkerställer ett förebyggande diskrimine-
ringsarbete.

Som diskuterats behandlar CERD i första hand rasdiskriminering. 
Som rasdiskriminering förstås: ”varje skillnad, undantag, inskränkning
eller företräde p grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller 
etniskt ursprung.” CERD-kommittén har emellertid aktivt verkat för att 
förtydliga konventionens omfattning och räckvidd, bland annat genom 
generella rekommendationer. I GR XXVIII påpekas bland annat att be-
greppet börd inte enbart ska förstås som en fråga om “ras” utan även 
omfattar olika former av sociala system som till exempel kastsyste-
met.276 I arbetet med DDPA har även frågan om religiös tillhörighet 
kopplat till rasism återkommande diskuterats.277

275 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): General 
recommendation XIX on article 3 of the Convention, 17 August 1995, A/50/18, annex 
VII.
276 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): General Rec-
ommendation XXVIII on the follow-up to the World Conference against Racism, Racial 
Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, A/57/18, 19 March 2001. 
277 Problemet med intolerans kopplat till religion uppmärksammas i bl.a. DDPA. Där 
står bl.a. “We recognize with deep concern religious intolerance against certain reli-
gious communities, as well as the emergence of hostile acts and violence against such 
communities because of their religious beliefs and their racial or ethnic origin in various 
parts of the world which in particular limit their right to freely practice their belief; We 
also recognize with deep concern the existence in various parts of the world of religious 
intolerance against religious communities and their members, in particular limitation 
of their right to practice their beliefs freely, as well as the emergence of increased neg-
ative stereotyping, hostile acts and violence against such communities because of their 
religious beliefs and their ethnic or so-called racial origin; We recognize with deep 
concern the increase in anti-Semitism and Islamophobia in various parts of the world, 
as well as the emergence of racial and violent movements based on racism and discrim-
inatory ideas against Jewish, Muslim and Arab communities ... ”, Durban Declaration 
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Enligt konventionstexten i CERD omfattas den åtskillnad, undantag, 
inskränkning eller företräden som en konventionsstat gör mellan med-
borgare och icke-medborgare inte av konventionens diskriminerings-
förbud. Hur detta undantag ska förstås har tolkats olika av stater som 
därför bland annat inte inkluderat situationen för icke-medborgare i sina 
rapporter till kommittén. Detta har fått CERD-kommittén att i en GR 
betona att en tolkning av undantaget som att rasismen mot icke-med-
borgare inte är relevant att rapportera om till kommittén är felaktig.278

En konventionsstat har enligt kommittén ansvar att skydda också icke-
medborgare mot rasism samt att respektera att det människorättsskydd 
som CERD och andra konventioner formulerar gäller alla människor. I
GR XXX som handlar om diskriminering av icke-medborgare utveck-
lar CERD-kommittén sin syn på vilka som kan drabbas av rasism och 
hur stater bör tolka konventionens undantag av icke-medborgare. Detta 
mot bakgrund bland annat av ett uppfattat behov för förtydligande när 
det gäller staters förhållningssätt till icke-medborgare. Enligt kommit-
tén måste undantaget av icke-medborgare tolkas på ett sätt som innebär 
att skyddet mot diskriminering inte undermineras.279 Kommittén 
skriver: 

... hence, it should not be interpreted to detract in any way from the 
rights and freedoms recognized and enunciated in particular in the Uni-
versal Declaration of Human Rights, the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant 
on Civil and Political Rights ... . // ... Article 5 of the Convention in-
corporates the obligation of States parties to prohibit and eliminate ra-
cial discrimination in the enjoyment of civil, political, economic, social 
and cultural rights. Although some of these rights, such as the right to 
participate in elections, to vote and to stand for election, may be con-
fined to citizens, human rights are, in principle, to be enjoyed by all 
persons. States parties are under an obligation to guarantee equality be-
tween citizens and non-citizens in the enjoyment of these rights to the 
extent recognized under international law ... .280

and Programme of Action, Adopted at the World Conference Against Racism, Racial 
Discrimination, Xenophobia and Related Violence Punkt 59-61. (förf.s kursiv) 
278 General recommendation XI on non-citizens.
279 CERD General Recommendation XXX on Discrimination Against Non Citizens.
280 Ibid.
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Kommittén poängterar också : 

Under the Convention, differential treatment based on citizenship or 
immigration status will constitute discrimination if the criteria for such 
differentiation, judged in the light of the objectives and purposes of the 
Convention, are not applied pursuant to a legitimate aim, and are not 
proportional to the achievement of this aim. Differentiation within the 
scope of article 1, paragraph 4, of the Convention relating to special 
measures is not considered discriminatory; // States parties are under an 
obligation to report fully upon legislation on non-citizens and its imple-
mentation. Furthermore, States parties should include in their periodic 
reports, in an appropriate form, socio-economic data on the non-citizen 
population within their jurisdiction, including data disaggregated by 
gender and national or ethnic origin ... .281

Som framgår av dessa rekommendationer expanderar kommittén 
CERD:s räckvidd så att fler grupper än vad konventionen vid en första 
anblick förefaller omfatta inkluderas.

Vilka slutsatser kan då dras från detta? Till att börja med kan kon-
stateras att konventionen endast i begränsad utsträckning relaterar till 
samtida rasism. Detta gäller särskilt i fråga om förståelsen av rasism 
och synen på rasismens subjekt. Givet dess huvudsakliga syfte att mot-
verka (avskaffa) rasdiskriminering så kan konstateras att den – med un-
dantag för synen på vem som kan drabbas av rasdiskriminering – adres-
serar diskriminering i bred bemärkelse. CERD-kommittén bemöter 
dock till viss mån dessa utmaningar i sina rekommendationer. Det krä-
ver dock att stater vid implementering tar hänsyn till dessa och också 
det som kommer fram vid CERD-kommitténs periodiska granskningar.
Betydelsen av detta kan exemplifieras med CERD-kommitténs slutsat-
ser och rekommendationer i samband med Sydafrikas periodiska rap-
portering. Vid den senaste granskningen 2016 efterlyste CERD-
kommittén bland annat statistiska data i fråga om icke-medborgare.282

Dessutom uppmärksammas den allmänna situationen för icke-medbor-
gare i Sydafrika där bland annat långvariga och olagliga kvarhållningar 
i förvar tillsammans med förvarens miljö kritiseras. Kommittén upp-
märksammar också att icke-medborgare har bristande åtkomst till 
grundläggande samhällsservice såsom sjukvård och tillgång till rättsvä-
sendet. Vidare påtalar de hur icke-medborgare kontinuerligt utsatts för 

281 Ibid.
282 Concluding observations on the combined fourth to eighth periodic reports of South 
Africa.
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diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.283 För att komma till-
rätta med det sistnämnda uppmanas Sydafrika bland annat att:

... take action to prosecute perpetrators of racial discrimination and 
xenophobia; provide further information on the prosecution of cases of 
violence against foreign nationals, in dedicated courts or other courts; 
provide statistical data on the number of cases reported and the number 
of perpetrators who have been prosecuted and convicted; establish fur-
ther dialogue within communities in conflict to address root causes of 
discrimination and violence; and conduct public education campaigns 
to end racism and xenophobia.284

CERD-kommittén uppmanar också Sydafrika att ta emot besök av den 
särskilde rapportören för samtida rasism, rasdiskriminering, främlings-
fientlighet och relaterad intolerans vilket begärdes redan 2008.285

En viktig faktor för att stärka CERD:s effektivitet handlar alltså om 
implementering. Det kräver emellertid att kommitténs rådgivande re-
kommendationer tas i beaktande av staterna när CERD implementeras. 
Det innebär också att tendensen att förhålla sig till mänskliga rättigheter 
enbart så som de slås fast i konventionstexten – en form av enkel redu-
cering av mänskliga rättigheter till rätt – motarbetas. I sig själv har kon-
ventionen begränsad förmåga att adressera rasism i alla dess former och 
kan därigenom också bidra till att osynliggöra den. 

En undantagen mänsklig värdighet
Utgångspunkten i detta avsnitt är att rasism är ett föränderligt fenomen 
med varierande former och uttryck. Jag konstaterade också inlednings-
vis att den grupp som i Sydafrika refereras till som ”afrikanska migran-
ter” bör förstås som en rasismens samtida objekt. Givet att CERD, som 
är det primära folkrättsliga verktyget specifikt riktat mot rasdiskrimine-
ring, ska vara ett fungerande instrument för att bekämpa rasism och ras-
diskriminering bör dess skydd vara formulerat på ett sätt så att dessa, 
liksom andra av den samtida rasismens objekt, omfattas av konvention-
ens skrivelser. Genom att kontrastera situationen för afrikanska migran-
ter i Sydafrika med det skydd mot rasdiskriminering som formuleras i 
CERD har jag belyst och diskuterat några av de diskrepanser och luckor 

283 A.a., para. 26 (a)-(c).
284 A.a., para. 28. 
285 Ibid. 
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som finns mellan konventionen och rasism mot migranter så som den 
kommer till uttryck i en sydfrikansk kontext. Ett problem som diskute-
rats rör det undantag av icke-medborgare som CERD formulerar och 
som till synes utgör en konkret begränsning av konventionens omfatt-
ningsområde. Ett annat problem som diskuterats handlar om rasismens 
manifestationer och den diskrepans som kan identifieras mellan kon-
ventionens skrivningar och rasismens reella praktiker.

Jag menar att åtminstone tre betydande utmaningar kan identifieras. 
En sådan handlar om den förståelse av rasism som konventionen for-
mulerar. En annan handlar om dess förmåga att adressera skilda uttryck 
av rasism. En tredje handlar om synen på rasismens objekt. Den sist-
nämnda utmaningen är av särskild betydelse i detta projekt. I CERD 
formuleras nämligen ett undantag från konventionens diskriminerings-
förbud i fråga om icke-medborgare.286

I båda dessa fall går det att se hur konventionens omfattning korri-
geras genom uttalanden och förtydliganden från bland annat CERD-
kommittén. I praktiken innebär det att konventionen tillsammans med 
dess tillhörande mekanismer i fråga om övervakning och förtydligan-
den av CERD-kommittén med några viktiga undantag som exempelvis
i fråga om problemet med själva förståelsen av rasismens objekt, till sin 
helhet omfattar och adresserar migranter som en av den samtida rasism-
ens objekt. Ett sådant förhållande kräver emellertid mycket i fråga om 
implementering av den stat som ratificerat en konvention.

Människorättssystemet bygger på frivilliga överenskommelser där 
staten är ytterst ansvarig för rättigheternas implementering inför sina 
medborgare. En konkret begränsning handlar därför om att eftersom det 
är staten som är huvudsaklig part i de förbindelser kring mänskliga rät-
tigheter som formulerats i olika deklarationer och konventioner är den 
därmed också den aktör som i första hand ansvarar för att förverkliga
dem. Det förutsätter att det hos berörda stat finns intresse, förmåga och 
resurser att leva upp till sina folkrättsliga förpliktelser. 

Förhållandet visar också på nödvändigheten av att skilda aktörer kri-
tiskt granskar staters implementering av mänskliga rättigheter. En vik-
tig befintlig funktion inom människorättssystemet är till exempel de al-
ternativa rapporter som konventionskommittéerna tar emot från skilda 
icke-statliga aktörer. Att inte låsa mänskliga rättigheter till enbart en 
fråga om moral eller rätt utan något som politiskt förhandlas är ur detta 
hänseende viktigt. 

286 Den omfattar inte heller diskriminering i samband med religion. 
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En viktig utgångspunkt i denna avhandling är att skyddet för de 
mänskliga rättigheterna kan vara forum för revidering, utveckling och 
förändring. Systemet för de mänskliga rättigheterna är inte statiskt. Om 
detta vittnar dels den utveckling av rättigheter som skett över tid, dels 
hur rättighetsimplementering påverkas av faktorer som till exempel 
konventionsstaternas rättssystem, konventionskommittéernas uttolk-
ning av rättigheter, rättspraxis och rättighetsimplementering med mera. 
Den expanderande rörelse som utvecklingen av rättighetsskyddet visar 
prov på pekar mot den dynamik jag menar är central för människovär-
desprincipen som moralisk princip där dess kritiska potential består just 
i frågan om vem som räknas som människa. Det är mot denna princip 
den kritiska granskningen av arbetet mot rasism blir särskilt viktigt.

Det andra problemet: kommodifiering av 
mänskliga rättigheter 
En risk som följer av att rådande människorättssystem bygger på en 
relation mellan stat och medborgare är att vissa gruppers rättighetsan-
språk behandlas och betraktas som mer legitima än andras. Mänskliga 
rättigheter kan då uppfattas av ett privilegium vilket lägger grund för 
mänskliga rättigheter blir till något att strida om. 

En sådan förståelse av mänskliga rättigheter, menar jag, riskerar att 
leda till en kommodifierad människorättskultur som kan ha allvarliga 
konsekvenser när det gäller rasism. Med kommodifiering menar jag i 
detta sammanhang en process där mänskliga rättigheter presenteras, be-
handlas och förstås som en form av vara bland andra på en marknad.
Mänskliga rättigheter har i den meningen, med antropologen Judit 
Hayems ord, transformerats från att fungera som en ”politisk och uni-
versell princip som gäller alla till att uppfattas som ett politiskt löfte 
kring vilket regeringen har att leverera.”287

Min utgångspunkt för diskussionen i detta avsnitt är att det i Sydaf-
rika (liksom på många andra platser) finns skilda förståelser av vad 
mänskliga rättigheter är och innebär. En tydlig skiljelinje mellan sådana 
förståelser går mellan de som förstår mänskliga rättigheter som en i 
första hand angelägenhet mellan stat och medborgare och de som i 

287 Hayem, Judith: “From may 2008 to 2011: Xenophobic Violence and National Sub-
jectivity in South Africa”, Journal of Southern African Studies, vol. 39, nr. 1, 2013, s. 
79. 
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första hand betraktar mänskliga rättigheter som normativa principer 
som omfattar alla människor. I skilda kontexter, till exempel inom en 
nation, är möjligt att identifiera flera olika människorättskulturer. Dessa 
kulturer formas och konstrueras av individers, gruppers och institution-
ers sätt att betrakta och praktisera de mänskliga rättigheternas mora-
liska, rättsliga och politiska dimensioner. 

Utifrån sådana skilda förståelser av mänskliga rättigheter kan skilda 
människorättskulturer utvecklas. Med människorättskultur avser jag 
här de dominerande sätt som individer, grupper och institutioner i en 
viss kontext förstår, tolkar, värderar mänskliga rättigheter. Därmed ut-
vidgas nu analysen från de instrumentella aspekter som behandlades i 
föregående avsnitt till ett mer diskursivt fokus där olika perspektiv och 
sätt att se mänskliga rättigheter aktualiseras.288

Det är alltså skilda förståelser av mänskliga rättigheter och hur de 
kommer till uttryck genom olika människorättskulturer som står i cent-
rum för detta avsnitt. Min primära uppgift och ambition är dock inte att 
i detta avsnitt urskilja vilka sådana kulturer som kan identifieras i Syd-
afrika. Jag utgår i stället från två relativt standardiserade förhållnings-
sätt till mänskliga rättigheter som båda kan identifieras i Sydafrika och 
utifrån dem diskutera riskerna med en kommodifierad människorätts-
kultur i förhållande till rasism. Till stöd för denna analys finns det teo-
retiska ramverk som avhandlinge vilar på och som jag menar kan bidra 
till att synliggöra vad som är kännetecknade för skilda människorätts-
kulturer. Problemet med kommodifiering av mänskliga rättigheter 
kommer vidare att kontextualiseras och specificeras med några nedslag 
i de diskussioner som förts i efterdyningarna av de omfattande attacker 
på migranter som bröt ut i Durban 2015.

Mänskliga rättigheter i Sydafrika
En vanlig och berättigad kritik som riktas mot det rättsliga, politiska 
och moraliska bruket av mänskliga rättigheter är att de används som 
verktyg i utrikespolitiska spel och för att kritisera de kränkningar som 
sker någon annanstans. Detta istället för att vara ett instrument som ska
skydda individer från staters maktutövning och främja rättvisa i det 

288 Som betonats i tidigare kapitel ser jag inte systemet och diskursen om de mänskliga 
rättigheterna som från varandra oberoende. Snarare fungerar de ömsesidigt stärkande i 
formandet av människorättskulturer. Däremot kommer analysen i detta kapitel ta ut-
gångspunkt i diskurser om mänskliga rättigheter men lämna frågan om dessa diskurser 
interrelaterade förhållande till det i kontexten rådande människorättssystemet därhän. 
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egna landet. Uppfattningen att mänskliga rättigheter är något abstrakt 
som endast är relevant i andra geografiska sammanhang eller kulturella 
kontexter gäller emellertid inte i Sydafrika. Tvärtom är de mänskliga 
rättigheterna i allra högsta grad närvarande i såväl den politiska och 
rättsliga debatten som i vardagliga samtal. En viktig faktor till de 
mänskliga rättigheternas tydliga samhälleliga närvaro är att det var
kamp för respekt och värdighet som gjorde att apartheidregimen till sist 
föll. Trots avsaknaden av ett juridiskt erkännande av alla människors 
lika värde och rätt fyllde de mänskliga rättigheterna en viktig normativ
funktion formulerade genom krav på att alla människor skulle erkännas 
som likar och vars lika rättigheter skulle respekteras. På så vis belyser 
kampen mot apartheidregimen väl de mänskliga rättigheternas potential 
att fungera som ett instrument för befrielse och mot orättvisor.289

För att förstå de mänskliga rättigheternas betydelse och framträ-
dande position i Sydafrika är rörelsen från apartheid till dagens demo-
krati, den så kallade transformationen, viktig. Socialantropologen och 
antiapartheidaktivisten Mamphela Ramphele skriver apropå transform-
ationens genomgripande förändring av samhällets ekonomiska, poli-
tiska och sociala rum: 

The term ‘transformation’ is used here to denote fundamental changes 
in the structures, institutional arrangements, policies, modes of opera-
tion and relationships within society. // Transformation of our society 
calls for its reorientation from past values and practices defined by rac-
ism, sexism, inequality and lack of respect for human rights towards the 
values reflected in our national constitution.290

I och med transformationen rörde sig alltså Sydafrika som nation från 
en apartheidregim till en stat med anspråk på respekt för människo-
värde, medmänsklighet, mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och 
jämlikhet. Den framträdande roll sådana värden förväntades ha i ett 
Sydafrika efter apartheid avspeglas i flera politiska och rättsliga doku-
ment från transformationstiden. Framåtsyftande formuleringar om att 
konstitutionen avser att läka historiska splittringar och lägga grunden 
för ett samhälle byggt på demokratiska värden, social rättvisa och 

289 Se t.ex. Karis, Thomas, Gwendolen Margaret Carter, Gail M. Gerhart m.fl.: From 
Protest to Challenge: A Documentary History of African Politics in South Africa, 1882-
1990. Vol. 6, Challenge and Victory, 1980-1990, Indiana University Press, Blooming-
ton Ind. 2010. 
290 Ramphele, Mamphela: Laying ghosts to rest: dilemmas of the transformation in 
South Africa. Tafelberg, Cape Town 2008, s. 13. 
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grundläggande rättigheter informerar om denna roll. Det återspeglar 
även det inflytande som konstitutionen förväntades ha i övergången och 
uppbyggandet av ett demokratiskt Sydafrika.291

Tilltron till institutionaliserade rättigheters förmåga återspeglas ex-
empelvis i den sannings- och försoningskommission som utredde apart-
heidtidens brott. Förutom uppdraget att söka nationell enighet och för-
soning hade kommissionen till uppgift att ge rekommendationer för att 
säkerställa att liknande människorättskränkningar inte skulle hända 
igen och att ett samhälle byggt på mänskliga rättigheter skulle kunna 
skapas.292 Enligt kommitténs slutrekommendationer var framväxten av 
en stark människorättskultur nödvändig för att uppnå försoning och för 
att förhindra att historien återupprepas. För att människorättskultur ska 
växa fram påpekade kommittén bland annat att åtgärder behövde vidtas 
för att minska ojämlikheten liksom att samhällets institutioner, den pri-
vata sektorn och civilsamhället vidtar åtgärder mot den rasism som fort-
satt splittrar samhället.293

Sydafrikas konstitution har alltså varit en viktig beståndsdel i trans-
formationsprocessen och när det gäller de mänskliga rättigheternas in-
stitutionalisering. Den trädde i kraft 4 februari 1997 och efterföljde då 
den interrimkonstitution som gällt från de första demokratiska valen 27 
april 1994. Det högsta rättsliga organ som kontrollerar att konstitution-
ens bestämmelser följs är konstitutionsdomstolen. Tillsammans med 
landets övriga domstolar, såsom de tio högsta domstolarna, samt så kal-
lade ”equity courts” som särskilt hanterar diskrimineringsärenden, har 
de en viktig funktion när det gäller implementering av konstitutionens 
rättigheter. En viktig roll har också de så kallade kapitelnio-institution-
erna, däribland Sydafrikas kommission för mänskliga rättigheter
(SAHRC), Kommissionen för kulturella, religiösa och språkliga mino-
riteters rättigheter och Kommissionen för jämställdhet mellan könen.

Sydafrikas konstitution har av många kommit att betraktas som en 
av världens mest progressiva rättskällor när det kommer till mänskliga 
rättigheter. Sedan den antogs 1996 har den för många kommit att bli en 
symbol för det demokratiska Sydafrika post-apartheid. Ett exempel på 
det som många lyft fram som särskilt framåtsträvande handlar om hur 

291 Constitution of the Republic of South Africa, 1996; Constitution of the Republic of 
South Africa, Act 200 of 1993. 
292 Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995, Act. No. 34 of 1995, 
sek. 3 (1)(d) och 4 (h)
293 Truth and Reconciliation Commission: Truth and Reconciliation Commission of 
South Africa Report, Vol 5. The Commission, Cape Town 1999, s. 308f. 
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värden specifika för den sydafrikanska kulturella kontexten i relation 
till globalt adresserade normer skrivs fram. I konstitutionens första ar-
tikel formulerar värden till grund för den sydafrikanska staten såsom 
mänsklig värdighet, strävan efter jämlikhet, mänskliga rättigheter,
ubuntu och ett samhälle befriat från rastänkande. I flera rättsfall har 
också normen om ubuntu använts i domstolens bedömning.294 Cathi Al-
bertyn beskriver domstolens resonemang i ett fall som gällde huruvida 
det var diskriminering att sydafrikanskt medborgarskap krävdes för att 
få ta del av sociala bidrag eller om också de med permanent uppehålls-
tillstånd hade rätt till social välfärd i enlighet med konstitutionen. Rätts-
fallet illustrerar väl hur den moraliska normen som ubuntu är tar plats 
och påverkar domstolens resonemang. Albertyn skriver: 

What is particularly important about this judgment is the manner in 
which it envisages a compassionate community that extends beyond 
citizens to embrace those who are in need and have been marginalised 
in our society. Thus the court spoke about the collective responsibility 
that we, as a community, have to those who are poor and destitute: //
‘Sharing responsibility for the problems and consequences of poverty 
equally as a community represents the extent to which wealthier mem-
bers of the community view the minimal well-being of the poor as con-
nected with their personal well-being and the well-being of the commu-
nity as a whole.’ // Khosa was a courageous and principled decision that 
was not universally welcomed, especially in its willingness to override 
the policy and financial arguments of the state. Yet its portrayal of the 
South African community as a caring and compassionate one resonates 
with the principle of ubuntu and the idea that we are responsible for the 
well-being of others.295

Förutom att konstitutionen utvecklar långt gående demokratiska princi-
per och betonar moraliska värden, så som den om ubuntu och mänsklig 
värdighet, är dess rättighetskatalog i jämförelse med många andra län-
der mycket omfattande, bland annat genom att ge en framträdande roll 
till ekonomiska och sociala rättigheter, samt genom dess betoning av 

294 Albertyn, Cathi: “Beyond citizenship: Human Rights and Democracy”, i Hassim, 
Shireen, Tawana Kupe och Eric Worby (red.): Go home or die here: violence, xeno-
phobia and the reinvention of difference in South Africa. Wits University Press, Johan-
nesburg 2008. Se även: Muvangua, Nyoko och Drucilla Cornell: uBuntu and the Law: 
African Ideals and Postapartheid Jurisprudence. Fordham University Press, New York 
2012.
295 A.a.,180 ff. 
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kollektivets skydd och statens plikter.296 I konstitutionen finns också 
rätten till mänsklig värdighet utryckt som enskild rättighet i rättighets-
katalogen. Artikeln säger att alla har en inneboende värdighet och rätt 
få deras värdighet respekterad och skyddad.297

Konstitutionen formulerar dessutom ett i jämförelse med många 
andra länder omfattande diskrimineringsskydd. Diskriminering är för-
bjudet bland annat i fråga om ras, genus, kön, graviditet, äktenskap, et-
niskt eller socialt ursprung, hudfärg, sexuell läggning, ålder, funktions-
nedsättning, religion, samvete, tro, kultur, språk eller börd.298 Den syd-
afrikanska konstitutionen utmärker sig också genom att föreskriva att 
dess rättighetskatalog, inklusive till exempel sociala rättigheter, gäller 
alla som befinner sig i Sydafrika. Icke-medborgare undantas enbart 
från de rättigheter som rör rösträtt, att ställa upp i val och uppehållsrätt.

Det framåtsyftande ideal som målas upp i konstitutionen står emel-
lertid i bjärt kontrast till människors verklighet som fortsatt präglas av 
ojämlika levnadsvillkor i enlighet med apartheidregimens rasistiska lo-
gik. Likaså omfattar löftet om rättigheter för alla som befinner sig i lan-
det, exempelvis i fråga om likhet inför lagen, personlig säkerhet, bostad 
och hälso- och sjukvård, i realiteten vare sig alla medborgare eller andra 
människor i landet, såsom migranter. Sociologen Francis Nyamnjoh 
som i en studie diskuterar migration, medborgarskap och främlingsfi-
entlighet i förhållande till globalisering med fokus på Botswana och 
Sydafrika skriver angående Sydafrikas transformation från apartheidre-
gimen att: 

The option of equality without justice has made the post-apartheid con-
text very tense, as ordinary underprivileged South Africans realise that 
their constitutional rights are slow at delivering the material benefits of 
citizenship.299

De förväntningar på vad ett fullvärdigt medborgarskap skulle innebära 
i form av rättvisa har alltså inte infriats för stora delar av befolkningen
och glappet mellan de grundlagsstadgade principerna och många syd-
afrikaners sociala verklighet är stort.

296 Se t.ex. Gibson, James L.: “Truth, Reconciliation, and the Creation of a Human 
Rights Culture in South Africa”, Law & Society Review, vol. 38, nr. 1, 2004.
297 Constitution of the Republic of South Africa, 1996, kap. 2, art. 10. 
298 A.a., kap. 2, art. 9 (3). 
299 Nyamnjoh, Francis B.: Insiders and Outsiders: Citizenship and Xenophobia in Con-
temporary Southern Africa, 2006, s. 5. 
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Redan 1998 uppmärksammade Jeremy Sarkin några områden som 
utgjorde utmaningar för att en människorättskultur skulle kunna etable-
ras i Sydafrika. Även om förbättringar skett visade, menade Sarkin, att 
det politiska våldet, polisväsendets och i kriminalvårdens långsamma 
förändring, samt konflikterna kring taxiverksamhet var tecken på svå-
righeterna med att övergå till en människorättsbaserad konstitutionell 
demokrati.300 Andra problem som Sarkin uppmärksammade handlade 
förbättra levnadsvillkoren för de miljontals människor som lever i fat-
tigdom liksom andra konsekvenser och utmaningar som apartheidregi-
men fört med sig.301 För att förändra dessa förhållanden och för att en 
människorättskultur skulle kunna skapas skulle, menade Sarkin, de 
rättsliga och politiska institutioner ha en avgörande betydelse. 

Det finns flera exempel på hur mänskliga rättigheter kommit att ta 
stor plats i både politik och rätt. De tidigare nämnda mekanismer som 
finns på plats för att övervaka och vägleda i tolkning och implemente-
ring av konstitutionens rättighetskatalog är ett sådant exempel. Även 
den diskursiva närvaron av mänskliga rättigheter i det politiska samtalet 
är påtaglig. De demonstrerande människor på gatorna, politiska repre-
sentanter, lokala samhällsföreträdare, frivilligorganisationer, domstolar 
och andra myndigheter är på olika sätt delaktiga i ett pågående samtal 
om mänskliga rättigheter och vems de är. Språkbruket och det samtal 
som förs på dessa arenor avslöjar, menar jag, att det ibland föreligger 
en problematisk förståelse av mänskliga rättigheter. Det är i ljuset av en 
sådan samhällelig kontext som de människorättskulturer – och specifikt 
riskerna med en kommodifierad människorättskultur – som diskuteras 
i detta kapitel bör förstås. 

Mänskliga rättigheter som politiskt löfte och normativt 
ideal 
Som nu presenterats spelar Sydafrikas konstitution en viktig roll för de 
mänskliga rättigheternas ställning. Det är inte unikt att grundlagsstad-
gade rättigheter har en framträdande plats i många stater. Vad som finns 
i Sydafrika är dock en mycket stark grundlagskultur där konstitutionen 

300 Sarkin, Jeremy: “The Development of a Human Rights Culture in South Africa”,
Human Rights Quarterly, vol. 20, nr. 3, 1998, s. 628 f. Det bör noteras att Sarkin förstår 
och tillämpar begreppet människorättskultur på annat sätt än vad jag gör i detta arbete. 
Det Sarkin framförallt diskuterar är framväxten av en rättslig människorättskultur. 
301 A.a., s. 629. 
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har en hög rättslig och politisk status. När det gäller konstitutionens
rättighetskatalog används den, ofta med vägledning av konstitutionens 
grundläggande principer, aktivt av domstolar och andra organ som be-
vakar implementering av mänskliga rättigheter. Det är också utifrån 
konstitutionen och dess principer som innehållet, betydelsen och om-
fattningen av mänskliga rättigheter både förstås och tolkas. Hur är det 
då möjligt att så många människor – både sydafrikaner och migranter –
i ett land där mänskliga rättigheter tycks åtnjuta både respekt och poli-
tiskt erkännande samtidigt drabbas av kontinuerliga och omfattande 
kränkningar av mänskliga rättigheter, däribland rasism? Ett svar kan 
sökas i de skilda uppfattningar som finns om vems de mänskliga rättig-
heterna som konstitutionen formulerar är. Det som kännetecknar den 
sydafrikanska konstitutionen, och som gör den för denna avhandlings 
fokusområde särskilt intressant att studera, är att den medger långtgå-
ende rättigheter, däribland sociala och ekonomiska rättigheter, för alla 
som befinner sig i landet. Därmed omfattas de migranter som är i fokus 
i denna studie av exempelvis rättigheter som till exempel bostad och 
social välfärd, åtminstone enligt konstitutionens skrivningar. Samtidigt 
har, som Albertyn, uppmärksammar, konstitutionsdomstolen i sina do-
mar gjort olika tolkningar om hur konstitutionens ”everyone” ska för-
stås när det gäller icke-medborgare i diskrimineringsärenden.302 Vad vi 
har att göra med är alltså å ena sidan en form av människorättskultur 
där krav på erkännande av konstitutionens rättigheter för alla och där 
idén om mänsklig värdighet har stor betydelse. Denna kultur motiveras 
bland annat av det normativa ideal som bland annat konstitutionen för-
medlar. Konstitutionen formulerar till exempel explicit att dess norma-
tiva värden ska vara vägledande i rättsliga avgöranden.303

Flera rättsfall har också visat hur de moraliska principer som åter-
finns i konstitutionen aktiverats rättsligt genom domstolarna.304 1997 
konstaterade konstitutionsdomstolen att den policy som undantog icke-
medborgare från att kunna få fast arbete som lärare stred mot icke-dis-
krimineringsprincipen. Detta trots att medborgarskap inte formulerades 
explicit som en diskrimineringsgrund i konstitutionen. Med referens till 
ett fall i Kanadas högsta domstol305 anges i förhållande till medborgare 

302 Albertyn, Cathi: “Beyond citizenship: Human Rights and Democracy”, 2008, s. 183 
ff. 
303 Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Kap. 2, Art 39:1
304 Albertyn, Cathi: “Beyond citizenship: Human Rights and Democracy”, 2008. 
305 Supreme Court of Canada: Andrews v. Law Society of British Columbia, 1989 Can-
LII 2 (SCC) [1989] 1 SCR 143.
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saknar politisk makt och vars intressen därför riskerar att förbises och 
deras rätt till lika respekt och hänsyn att kränkas.306 I samma dom kan 
vi också se hur människovärde som norm relateras till diskriminerings-
förbudet i artikel 8 i interrimkonstitutionen307. Domstolen resonerar 
med utgångspunkt förda kring diskriminering i tre andra domar från 
samma år där man bland annat skrivit: 

At the heart of the prohibition of unfair discrimination lies a recognition 
that the purpose of our new constitutional and democratic order is the 
establishment of a society in which all human beings will be accorded 
equal dignity and respect regardless of their membership of particular 
groups. The achievement of such a society in the context of our deeply 
inegalitarian past will not be easy, but that that is the goal of the Con-
stitution should not be forgotten or overlooked.308

Vidare att:

In our view unfair discrimination, when used in this second form in 
section 8(2), in the context of section 8 as a whole, principally means 
treating persons differently in a way which impairs their fundamental 
dignity as human beings, who are inherently equal in dignity.309

Samtidigt som detta exempel synliggör en människorättskultur som 
tydligt prioriterar mänskliga rättigheter och lämnar plats åt moraliska 
värden kan en annan form av människorättskultur, befäst av en global 
diskurs som ger prioritet till medborgarens framför människors rättig-
heter, också identifieras. I den diskrepans mellan ideal och verklighet 
som så tydligt föreligger riskerar mänskliga rättigheter att bli ett tveeg-
gat svärd. Detta blir tydligt i de diskussioner om mänskliga rättigheter 
som kommit i centrum genom glappet mellan konstitutionens ideal och 
vissa gruppers levda erfarenheter. Det är också genom den uppfattade 

306 Constitutional Court of South Africa: Larbi-Odam and Others v Member of the Ex-
ecutive Council for Education (North-West Province) and Another (CCT2/97) [1997] 
ZACC 16; 1997 (12) BCLR 1655; 1998 (1) SA 745 (26 November 1997)
307 Interrimkonstitutionen gällde från de första allmänna valen 27 april 1994 till och 
med 4 februari 1997 då den ersattes av nu gällande konstitution. 
308 Constitutional Court of South Africa: President of the Republic of South Africa and 
Another v Hugo (CCT11/96) [1997] ZACC 4; 1997 (6) BCLR 708; 1997 (4) SA 1, 18 
April 1997, para. 41.
309 Constitutional Court of South Africa: Prinsloo v Van der Linde and Another,
(CCT4/96) [1997] ZACC 5; 1997 (6) BCLR 759; 1997 (3) SA 1012, 18 April 1997, 
para 32. 
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tillgången till dessa rättigheter, tillsammans med det uppfattade bris-
tande uppfyllandet av sociala rättigheter för sydafrikanska medborgare, 
som delar av den aggressiva retoriken riktad mot migranter kan spåras. 
Uppfattningen att migranten utgör ett hinder för de mänskliga rättighet-
ernas förverkligande, inte minst i fråga om ekonomiska och sociala rät-
tigheter, följer en för rasismen klassisk logik.

Enligt Landau bär behandlingen av migranter i dagens Sydafrika 
likheter med kolonialismens främlingsskapande begrepp och praktiker.
En sådan likhet handlar om betraktandet av människors rörlighet som 
ett hot mot insiderns ekonomiska och fysiska välstånd samt mot landets 
utveckling. En annan handlar om användandet av människors geogra-
fiska ursprung som bestämning av deras nytta och därigenom även de-
ras medlemskap i olika gemenskaper, såsom i fråga om medborgar-
skap.310

I en analys av det främlingsfientliga våldet mot migranter belyser 
Hayem framväxten av en sådan människorättskultur. Hayem skriver: 

When some people now shout that ‘foreigners are violating our human 
rights’ it shows that a ‘human right’ is not conceived of as a political 
principle which applies to all in the country. It is seen as a national 
privilege which can be refused to those who do not belong to the nation. 
Suggesting that foreigners (or those considered to be foreigners) are 
‘violating’ South Africans’ human rights not only makes them respon-
sible for the problems facing the poorest people in the country, it also 
suggests that South Africans, as South Africans, are entitled to those 
rights as members of the nation, whereas others who are not nationals 
are endangering them, attacking them, and therefore that non-nationals 
should be deprived of them. Here, people do not claim access to these 
rights as political principles for all but as electoral promises specifically 
for nationals. They do not subscribe to the universal meaning of ‘human 
rights’ but to a particular, national advantage. Political thinking and 
conceptions of the role of the state do not relate to the notion of a com-
mon good for the whole society but to electoral and clientelist strate-
gies. The meaning of ‘human rights’ is thus challenged and the way it 
is debated now in South Africa shapes the nature of politics at work in 
the country.311

310 Landau, Loren B.: “Introducing the demons”, 2012, s. 7. 
311 Hayem, Judith: “From may 2008 to 2011: Xenophobic Violence and National Sub-
jectivity in South Africa”, s. 86.
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Staten, medborgaren och den andre 
Den 30 mars 2015 har runt 240 människor sökt sig till den lokala polis-
stationen i Isipungo. Under dagen har flera personer attackerats och 
rädslan sprids att våldet ska eskalera. Det som utlöst våldsamheterna 
antas vara rykten om att en affär ersatt anställda med utländsk arbets-
kraft. Upplopp sprids under de kommande veckorna runtom i Durban 
och i likhet med tidigare incidenter attackeras personer som uppfattas 
vara utländska medborgare, deras affärsverksamheter sätts i brand eller 
plundras och hundratals drivs bort från de olika områdena och efter två 
veckor befinner sig cirka 5000 personer i olika typer av uppsamlings-
läger runtom kring Durban. Våldet sprider sig senare även till Johan-
nesburg där också affärer plundras och bränns ner, flera personer dödas 
och misshandlas och drivs bort från de olika områdena. Efter tre veckor 
och olika typer av insatser från polis och militär lugnar situationen sig. 
Under en period på ungefär tre veckor dödades minst 7 personer, 250 
skadades och över 1000 personer fick fly sina hem.312

Tätt därefter pekades ett tal som zulukungen Goodwill Zwelithini 
hållit några veckor tidigare under ett ”moral regeneration meeting”313 i
Pongola, en stad i norra delarna av provinsen Kwa-Zulu-Natal, ut som 
bidragande orsak till våldsutbrottet.314 De som kritiserade talet menade 

312

313 ”Moral regeneration movement” är en rörelse som syftar till att motverka samhälls-
problem genom att arbeta med andlig och moralisk utveckling. Rörelsen har sitt ur-
sprung i ett initiativ som togs av Nelson Mandela 1997.
314 Vad som egentligen sades i talet har inte varit helt klarlagt. I medier och på internet 
publicerades översatta utdrag från talet som initialt hållits på zulu. Däremot kunde in-
ledningsvis vare sig de som anmälde talet eller Zwelithini själv tillhandahålla ljudupp-
tagningar, avskrifter eller dylikt som kunde styrka talets innehåll. I Sunday Times pub-
licerades en översättning som löd: ”BOTH King Dinizulu and King Cetshwayo were 
arrested for fighting for our country’s freedom… but when we talk of South Africans 
in 2015 we talk of people who do not want to listen, who do not want to work, who are 
thieves, child rapists and housebreakers. People who are lazy and who do not want to 
plough the fields. When foreigners look at them, they will say: ‘Let us exploit the nation 
of fools.’ You find their unpleasant goods hanging all over our shops, they soil our 
streets. We cannot even recognize which shop is which, there are foreigners every-
where. I know it is hard for other politicians to challenge this, because they are after 
their votes. Please forgive me, but this is my responsibility, I must talk, I cannot wait 
for five years to do this. As king of the Zulu nation, which is respected worldwide 
because of the role it played in fighting for freedom in Africa, I will not keep quiet 
when our country is led by people who have no opinion. It is time to say something. I 
ask our government to help us to fix our own problems, help us find our own solutions. 
It is time to take our blankets into the sun so that the fleas can come out. We ask foreign 
nationals to pack their belongings and go back to their countries.” Zwelithini menade 
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att det bland annat att det bidrog till att förstärka den redan omfattande 
hotbilden mot migranter.315

Skuldfrågan kom att bli föremål för omfattande debatt och analys. 
Särskilt uppmärksammat blev fallet eftersom SAHRC, som har till upp-
gift att bevaka hur Sydafrika uppfyller sina människorättsåtaganden, 
mottog ett stort antal klagomål rörande Zwelithinis uttalanden. Därmed 
inleddes en utredning där SAHCR hade att avge en rekommendation 
kring huruvida ärendena borde föras vidare till domstol, eller ej. För att 
föras vidare till domstol krävdes att uttalanden skulle kunna utgöra hets 
eller uppvigling. I utredningen, som pågick under mer än ett år, konsta-
terades till sist att uttalandena, även om de både var sårande och skad-
liga inte kunde rymmas i lagens definition av ”hate speech”. De fann 
vidare att det inte fanns stöd till att konstatera att Zweltihinis uttalanden 
var den utlösande faktorn till att migranter attackerats några veckor se-
nare.316

Liknande slutsats drogs av en ad hoc-kommitté som tillsattes av re-
geringen för att utreda orsaker till det främlingsfientliga våldet, där-
ibland attackerna 2015. Till utredningen bidrog en rad aktörer däribland 
polis, ”community leaders”, frivilligorganisationer och föreningar.317

Förutom att generellt adressera deras bild av orsakerna till våldet mot 
migranter kommunicerade flera av dem hur de såg på Zwelithinis even-
tuella inblandning. Deras kommentarer förmedlar en varierad bild med 
stor spännvidd. Exempelvis försvarade representanter för de ”tradition-
ella ledarna”, Izinduna, Zwelithinis tal genom att påpeka att han inte 
uppmanat till våld, samt att det är lagen som säger att papperslösa mi-
granter ska ”skickas hem”.318 Organisationen Sonke Gender Justice,
som också var en av de organisationer som anmält Zwelithini till 

att skilda media citerat honom felaktigt och att det snarare var media som borde lastas 
för den hätska stämning som följt. I ett senare skede fick också SAHRC tillgång till en 
ljudupptagning vars översättning godkändes av såväl Zwelithini som av de som anmält 
honom. Olifant, Nathi: “’Pack your things and go’ – Zwelithini translated”, Sunday 
Times, 5 April 2015, s. 10.
315 Se t.ex. South African Human Rights Commission: African Diaspora Forum and 30 
others and King Goodwill Zwelithini. Final Report, 2016.
316 A.a. 
317 Parliamentary Joint Committee: Report of the Ad Hoc Joint Committee on Probing 
Violence Against Foreign Nationals. South African Parliament, Cape Town 2015.
318 A.a., s. 15 f.
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SAHRC, menade, å sin sida, att talet bidrog till att förstärka den främ-
lingsfientliga stämningen i landet och till att tillskriva migranter en rad 
negativa egenskaper som vunnit gehör hos Zwelithinis anhängare.319

Oavsett hur relationen mellan talet och själva våldsutbrottet värderas 
väcker dess innehåll och diskussionerna kring det intressanta frågor rö-
rande den samhälleliga och politiska diskurs som rör migranters ställ-
ning i Sydafrika. Att personer med framträdande ställning gjort uttalan-
den som senare följts av våldsamheter och attacker mot migranter finns 
flera exempel på. Det som förenar denna typ av uttalanden är att mi-
granten målas ut som ett hot mot medborgarens välstånd och som ett 
problem och ett hot mot andras rättigheter. I december 2016 rapporte-
rades i flera nyhetsmedia hur Johannesburgs borgmästare under en 
presskonferens ”förklarat krig” mot illegala invandrare.320 När sedan 
flera byggnader sattes i brand i februari i Rosettenville i Johannesburg 
kom detta att kopplas samman med Mashabas tidigare uttalanden. Detta
eftersom de byggnader som attackerades påstods vara tillhåll för droger 
och prostitution. Detta följdes i sin tur av ytterligare attacker, samt en 
så kallad antimigrantmarsch som arrangerades i Pretoria. 

Som framgår av dessa exempel har olika politiska företrädares pro-
blematisering av migranters närvaro, samt de följder deras uttalanden 
utgjort ett centralt element i sydafrikansk samhällelig diskus. Simon 
Bekker som i en analys av orsakerna bakom händelserna 2015 skriver 
exempelvis: 

The dissemination of credible rumours, whether these reflect the pre-
cise statements of influential public figures or not, can prove to be a 
potent form of contagion: once a violent event has taken place, violence 
may spread to another place where precipitants at the subsequent loca-
tion are less significant than they were at the first. Violence does not 
occur in isolation; it derives intellectual impetus from events regarded 
as comparable elsewhere. The interpretations at local community level 
made of Minister Zulu’s statement in Gauteng and the Zulu King’s 

319 A.a., s. 28 f.
320 Se t.ex. Nicolson, Greg: “Mashaba’s Johannesburg turns 100 days old, and poli-
tics begin”, Daily Maverick, 1 December 2016. Tillgänglig:https://www.dailymaver-
ick.co.za/article/2016-12-01-mashabas-johannesburg-turns-100-days-old-and-politics-
begin/#.WFgRXoh97Q0, hämtad 2020-06-01; Ngoepe, Karabo: ”Mashaba Really 
Said Foreigners Deserve The Label 'Criminals'”, Huffington Post, 2 December 2016. 
Tillgänglig: https://www.huffingtonpost.co.uk/2016/12/02/mashaba-really-says-
foreigners-deserve-the-label-criminals_a_21618592/, hämtad 2020-06-01.
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speech among the predominantly isiZulu population of eThekwini are 
probably cases in point.321

Zwelithinis vädjan om att utländska medborgare ska åka hem så att syd-
afrikaner kan lösa sina egna problem visar hur dialektiken mellan mi-
granten/outsidern och sydafrikanen/insidern konstrueras och befästs. 
Detta konstaterades också i SAHRC:s rapport. De skriver: 

The messages communicate the idea that nothing but the banishment, 
segregation or eradication of this group of people will save others from 
the harm being done by this group. In this case the Respondent une-
quivocally calls for the removal of all migrants from South Africa. // 
The messages communicated by the Respondent speak directly to some 
of the key issues that have been found to underpin violence against mi-
grants such as competition for jobs, competition in the informal trading 
and small business sector, and stereotypes about migrants – including 
that they are all undocumented illegal migrants and that they engage in 
crime.322

Zwelithinis uttalande måste också förstås utifrån en kontext där grän-
serna mellan inklusion och exklusion också är diffusa. Det är till exem-
pel inte enbart icke-medborgare som utsätts för våld. Likaså går ingen 
tydlig skiljelinje mellan vare sig migrantstatus eller föreställda rasliga 
tillhörigheter. I stället är det genom termer som ”Makwerewere”, ”Out-
sider”, ”Non-national” ”Foreigner” vi lär känna den som inte uppfattas 
tillhöra och genom termer som ”South African” ”Citizen”, ”National” 
vi möter den som uppfattas tillhöra. 

Medborgaren, migranten och mänskliga rättigheter
Det finns flera undersökningar som mätt den sydafrikanska befolkning-
ens attityder till migranter och landets migrationspolicyer. För att 
nämna ett exempel har nätverket Southern African Migration Pro-
gramme (SAMP) sedan 1997 genomfört ett antal undersökningar gäl-
lande attityden mot migranter i Sydafrika. I en rapport redovisas och 
jämförs resultaten från två sådana undersökningar genomförda under 

321 Bekker, Simon: “Violent xenophobic episodes in South Africa 2008 and 2015”, Af-
rican Human Mobility Review, Vol. 1 nr.3, 2015, s. 234. Tillgänglig: 
https://sihma.org.za/wp-content/uploads/2016/02/1.Simon-Bekker1.pdf, hämtad 2019-
05-13. 
322 South African Human Rights Commission: African Diaspora Forum and 30 others 
and King Goodwill Zwelithini. Final Report, 2016.
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2006 och 2010. I denna rapport konstateras att även om det skett en 
förbättring i attityderna så är nivån av starkt negativa attityder till flyk-
tingar och migranter fortsatt och i jämförelse med andra länder mycket 
höga.323 2010 uppgav exempelvis 63 % att landet bör ha elektriska 
stängsel vid gränserna.324 Vidare ansåg 90% att andelen migranter är 
för många. 325 Detta kan sättas i relation till att 50% av de svarande tror 
att icke-sydafrikaner utgör majoriteten av befolkningen medan icke-
sydafrikaner i själva verket uppgår till omkring 5% av befolkningen.
Även migrationens effekter uppfattas som negativ: 

Like the numbers of foreigners, the perceived effects of migration are 
weighed largely in the negative. While there has been an improvement 
from opinions in 2006, those with adverse assessments are higher than 
seen in 1999. In 1999, 59% thought migrants use up resources like wa-
ter, housing, electricity, which increased to 63% in 2010. Some 41% of 
Blacks and Whites think migrants are carriers of diseases. More than 
60% of Black, White, and Indian/Asian South Africans think that mi-
grants take jobs from citizens.326

Att vissa migranter betraktas som en resurs och vissa migranter som en 
belastning är inte en ovanlig inställning till migranter bland majoritets-
befolkningen. Det handlar å ena sidan om vilken kapacitet som migran-
ten förväntas kunna bidra med, å andra sidan om vilka resurser migran-
ten föreställs ta i anspråk. Inte heller är det ovanligt – vilket också är ett 
återkommande tema i denna avhandling – att denna föreställda resurs 
respektive belastning byggs upp kring rasifierade mönster. 

En av dessa resurser handlar om mänskliga rättigheter. Den sydafri-
kanska konstitutionen innehåller en rättighetskatalog som i jämförelse 
med många andra länder är mycket inklusiv och omfattande. Det hand-
lar inte bara om de specifika rättigheter som konstitutionen stipulerar
utan också att dessa rättigheter, med några få undantag, gäller för alla 
som befinner sig i landet. När det gäller den sydafrikanska befolkning-
ens inställning till denna omfattande rättighetskatalog har bland annat 
SAMP:s undersökningar visat att många sydafrikaner – och över alla 

323 Crush, Jonathan, Sujata Ramachandran och Wade Pendleton: Soft Targets - Xeno-
phobia, public violence and changing attitudes to migrants in South Africa after May 
2008. SAMP Migration Policy Series No. 64, Southern African Migration Programme, 
Cape Town 2013, s. 34 f.
324 Aa., s. 4. 
325 A.a., s. 5. 
326 Ibid. 
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befolkningsgrupper – inte anser att migranter och flyktingar (oavsett 
deras legala status) ska åtnjuta samma rättigheter, eller åtminstone ta 
del av färre rättigheter, i förhållande till medborgare. Detta exempelvis 
i fråga om skydd av polisen eller tillgång till sociala rättigheter.327

Undersökningarna visar att medborgarskap uppfattas som tätt förbun-
det med rättigheter. SAMP skriver:

Citizens are believed and expected to enjoy a larger set of rights com-
pared to migrants, irrespective of their standing in South Africa. So 
while 87% think that citizens should always have access to legal pro-
tection and only 2% disagree with it, the comparable figures for refu-
gees are 31% and 25%. Likewise, migrants entering South Africa for 
short periods are to be given fewer rights. Some 38% agreed that they 
should be given the right to free speech while the comparable figure for 
citizens is 88%. The opinion of many South Africans diverges signifi-
cantly from the country’s Constitution and Bill of Rights in this respect. 
As in 2006, South Africans were asked to evaluate migrants by their 
country of origin. Nigerians received the most unfavourable assess-
ments in both 2006 and 2010. Migrants from Zimbabwe and Mozam-
bique were not perceived as favourably as those from other SADC 
countries. Those from Botswana, Lesotho and Swaziland were seen 
most favourably in both years.328

Undersökningarna visar alltså att mänskliga rättigheter av många i Syd-
afrika betraktas som något som bör främst vara förbehållet medborgare. 
Ett sådant förhållningssätt till rättigheter är på intet vis unikt för den 
sydafrikanska kontexten. Tvärtom är det, som påtalats flera gånger ti-
digare i detta arbete, ett förhållande som finns inbyggt i de flesta staters 
rättighetskataloger och i det internationella människorättssystemet. Ett 
förhållande som förstås därmed också återspeglas i människors attity-
der till samt uppfattningar om vem de mänskliga rättigheterna gäller.
Vad som snarare är unikt för Sydafrika är den omfattning och inklusi-
vitet som konstitutionens rättighetskatalog bjuder. Som vi sett formul-
eras i konstitutionen ett ideal kring ett Sydafrika för alla där värden som 
ubuntu, människovärde, jämlikhet och icke-diskriminering samt icke-
rastänkande329 är centrala normer. Detta bör sättas i relation till de ojäm-
lika livsvillkor som dominerar det sydafrikanska samhället. Cohen
kommenterar i en diskussion glappet mellan konstitutionens löften och 

327 A.a., s. 32. 
328 A.a., s. 6. 
329 Eg. “Non-racialism”. Om termens användning och innebörden av begreppet se t.ex. 
Everatt, David: Non-Racialism in South Africa. Routledge, London; New York 2014.



171

den samhälleliga verkligheten hur konstitutionen kommit att bli en 
symbol för den politiska friheten som vunnits, men nu också en symbol 
för de brustna löften om social och ekonomisk frihet och rättvisa som 
människor föreställt sig skulle vara resultatet.

Exkluderande mänskliga rättigheter 
När mänskliga rättigheter implementeras genom rättslig praxis, politisk 
praktik och mänskligt medvetande får de nytt liv. Genom samverkan 
mellan systemet, regimen och diskursen för de mänskliga rättigheterna 
konstrueras förståelser av mänskliga rättigheter – människorättskul-
turer skapas alltså utifrån hur mänskliga rättigheter förstås, praktiseras
och tolkas i olika kontexter.

I detta avsnitt har två olika människorättskulturer diskuterats. En där 
principen om lika människovärde ges centralt utrymme och konkretise-
ras genom att innebörden av lika rätt politiskt förhandlas. En där 
mänskliga rättigheter behandlas som en vara som erbjuds respektive 
något att få tillgång till. 

I Sydafrika härleder flera forskare migranters utsatthet till arvet efter 
apartheidpolitiken som de menar bidragit till att forma uppfattningar 
om vem som tillhör rummet och de möjligheter som följer med detta 
rum. Enligt Ivor Chipkin fyllde den sydafrikanska nationalismen en 
viktig funktion i motståndet mot apartheid och den kännetecknades av 
sin kamp för demokrati. Politik för befrielse transformerades emellertid 
till en nationalistisk politik som präglas av en särskild idé om det syd-
afrikanska folket som skapade utifrån denna kamp för demokrati och 
frihet. Detta folk kom till skillnad från medborgaren att betraktas, me-
nar Chipkin, som ”nationens autentiska subjekt”. 330 Chipkin skriver:

So, even if citizenship is founded on principles of universal human 
rights, for example, nation-building would have us say that some citi-
zens are more authentically members of the nation than others. At stake 
is the measure of freedom. Nationalism associates being free – the abil-
ity to see the world as it really is and act accordingly – with determinate 
marks of population. By this I mean a schema of physical marks and 
social-psychological characteristics: being of a certain race, practising 
a particular religion, preferring certain kinds of sexual partners, and so 
on. Conversely, the absence of these marks of population is associated 

330 Chipkin, Ivor: Do South Africans Exist? Nationalism, Democracy, and the Identity 
of the People. Wits University Press, Johannesburg 2007.
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with a state of unfreedom. We might say that citizens who are not na-
tional subjects are not equal because they are not free and they are not 
free because they are not national subjects. What we are discussing 
here, essentially, is the nature of legitimate authority. Who, in other 
words is a legitimate bearer of state power in society?331

Chipkins resonemang är viktigt inte bara för att det sätter ljuset på nat-
ionalismens roll i demokratiskapande utan också eftersom det belyser 
konstruktionen av dem som uppfattas tillhöra respektive inte tillhöra 
nationen respektive staten som politisk gemenskap. För honom repre-
senterar medborgaren respektive nationens autentiska subjekt olika ty-
per av politiska gemenskaper: demokrati som samhällsform respektive 
nationen.332

Tanken om ett kosmopolitiskt medborgarskap för att säkra bland an-
nat migranters mänskliga rättigheter och som möter de problem som en 
politik riktad mot ett statscentrerat medborgarskap innebär är ofta före-
kommande i diskussioner om de mänskliga rättigheternas förverkli-
gande. Ett exempel på en öppning mot ett sådant ideal är Sydafrikas 
konstitution med dess omfattande och expansiva rättighetskatalog. De
värden som lyfts fram i konstitutionen, däribland mänsklig värdighet
och ubuntu, har till exempel använts av domstolar för att motivera ett 
mer inklusivt förhållningssätt till vem som är att betrakta som de 
mänskliga rättigheternas subjekt. Formellt är det enligt konstitutionen 
endast de rättigheter som traditionellt varit knutna till medborgarskap 
som är exklusiva för medborgare, som exempelvis rösträtt. Däremot 
gäller övriga mänskliga rättigheter alla som befinner sig i landet. Den 
spänning som kan återfinnas mellan mänskliga rättigheter så som de 
formuleras i officiella dokument och människors faktiska levnadsvill-
kor är inte unikt för den sydafrikanska kontexten. Diskrepansen mellan 
grundlagsstadgade principer och människors sociala verklighet sätter 
ljuset på den politiska dimensionens betydelse för de mänskliga rättig-
heternas förverkligande. Moralprinciper i grundlagen betyder föga om 
de inte förverkligas rättsligt och socialt. För detta krävs politisk kamp.

Som vi sett exempel på i Sydafrika används konstitutionens princi-
per aktivt i det politiska arbetet. För att mänskliga rättigheter ska för-
verkligas krävs att mänskliga rättigheter institutionaliseras och att de 
politiskt realiseras. En alltför stor diskrepans mellan transformativa 
ideal, såsom mänskliga rättigheter för alla, och en betydande social och 

331 A.a., s. 10. 
332 A.a., s. 13 f.
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ekonomisk ojämlikhet tycks också öka risken för att mänskliga rättig-
heter kommodifieras. Som vi sett i detta avsnitt tycks vissa människo-
rättskulturer när det förenas med alltför stor ojämlikhet leda till att ras-
ismen förstärks i namn av mänskliga rättigheter. Vissa tolkningar av 
mänskliga rättigheter låter sig således harmoniseras med samtida ras-
ism, andra inte. 

Det tredje problemet: mänskliga rättigheter och 
kriminalisering av migration
Det är i dag vanligt att stater vidtar politiska och rättsliga åtgärder som 
gör att migration kriminaliseras. Sådana regleringar motiveras inte säl-
lan med stöd av den suveränitetsprincip som är en viktig folkrättslig 
princip. Åtgärder som gör att migration kriminaliseras kan dock inne-
bära att mänskliga rättigheter kränks. När det gäller rasism kan det 
handla om att åtgärderna bidrar till att stärka och legitimera rasism men 
också att åtgärderna i sig själva är uttryck för rasism. Detta är utma-
ningar som jag avser att diskutera i detta avsnitt. 

I inledningen till detta kapitel diskuterades hur en omfattande mi-
grationskontroll bidrog till att konstruera en relation mellan en uppfat-
tad insider respektive outsider i apartheidtidens Sydafrika. Detta var tätt 
förbundet med apartheidtidens raskategorisering mot ett, å ena sidan 
nationsskapande ideal, å andra sidan mot exploatering av arbetskraft i 
uppbyggandet av samma nation. Förhållandet bidrog till att nära en fö-
reställning om, som tidigare nämnde Chipkin kallat för, ”nationens au-
tentiska subjekt”.

Ett sätt att förstå dagens situation, där vissa migranter konstrueras 
som ett hot, är mot bakgrund av en sådan kontext. Förutom att outsidern 
betraktas som en konkurrent och någon som ”stjäl” rättigheter, ute-
stängs migranten för att denne ses som mindre lämpad att vara en del 
av del i nationsbygget. 

I detta avsnitt där de mänskliga rättigheternas förenlighet med kri-
minalisering av migration diskuteras är den ambivalenta förståelsen och 
tolkningen av mänskliga rättigheter som framträtt en viktig utgångs-
punkt. För det första är konstruktionen mellan vem som anses tillhöra 
och vem som anses inte tillhöra det rättsliga, politiska och sociala rum-
met relevant i fråga om kriminalisering av migration. För det andra har 
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det en direkt samhörighet med kommodifieringen av rättigheter ef-
tersom en konsekvens av att mänskliga rättigheter betraktas som en till-
gång är att det också kan bli till en tillgång som ska skyddas.

Ett människorättsproblem?
I en artikel 2001 pekade Patrick Taran, då Senior Migration Specialist 
vid Internationella Arbetsorganisationen (ILO), ut kriminalisering av 
migration som en ökande trend globalt och en framträdande utmaning 
när det gäller erkännandet och åtnjutandet av migranters mänskliga rät-
tigheter.333 Lite mer än tio år senare, på FN:s internationella dag för mi-
granter 2012, påminner FN:s särskilde rapportör för migranters 
mänskliga rättigheter och ordföranden för FN:s kommitté för migrant-
arbetares och deras familjers rättigheter, tillsammans med represen-
tanter för den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättig-
heter och den afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rät-
tigheter, om de mänskliga rättigheternas universalitet med orden: ”Hu-
man rights are derived from human dignity and not from national origin 
or migratory status.”334 Till grund för denna påminnelse om varje män-
niskas inneboende värdighet var de statliga praktiker som på olika sätt 
bestraffar migranter, exempelvis medelst oproportionerligt våldsanvän-
dande, internering och deportation.335

Kriminalisering av migration är alltså inget nytt fenomen. Det är 
dessutom en företeelse som inte tycks minska i sin omfattning. I korthet 
innebär kriminalisering av migration att stater i ökad utsträckning an-
vänder sig av straffrätt för att hantera frågor som rör gränskontroller, 
immigration och asyl. När kriminalisering av migration diskuteras är 
det alltså förskjutningen från de regleringar som styr migration till reg-
ler som straffar brott som avses. Sociologen och migrationsforskaren 
Agnieszka Kubal beskriver kriminalisering som: 

... this asymmetrical incorporation of criminal justice norms into im-
migration legal proceedings, traditionally build upon civil regulation. 

333 Taran, Patrick A.: “Human Rights of Migrants: Challenges of the New Decade”, In-
ternational Migration, vol. 38, nr. 6, 2001, s. 23.
334 African Commission on Human and Peoples' Rights: Joint Statement by UN Experts, 
the IACHR Rapporteur on the Rights of Migrants and the ACHPR Special Rapporteur 
on Refugees, Asylum Seekers, Internally Displaced Persons and Migrants, 18 Decem-
ber 2012.
335 Ibid.
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In other words, many immigration laws have now become criminal of-
fences, criminal law is also increasingly employed in aid of enforcing 
immigration law, but migrants charged with these offences are not af-
forded the same protection and rights as suspects in criminal proceed-
ings.336

Men på vilket sätt menar jag då att kriminalisering av migration aktua-
liserar den dubbla relationen mellan mänskliga rättigheter och rasism? 
Jag vill lyfta fram särskilt två förhållanden. Det första är att stater ge-
nom att fokusera på reaktiva kontrollmetoder i stället för att skydda mi-
granters mänskliga rättigheter och motverka främlingsfientlighet bidrar 
till att förstärka en främlingsfientlig diskurs.337 Även internationella 
människorättskonventioner tycks användas på ett sätt som är kontrapro-
duktivt eller som bidrar till att stärka rådande attityd mot migranter. Ett 
exempel på en sådan reaktiv åtgärd är att förbjuda människosmuggling 
och trafficking med hjälp av internationella avtal samtidigt som skydd 
av dessa migranters mänskliga rättigheter uteblir.338

Det andra förhållandet är att kriminalisering av migration också är 
ett uttryck för institutionell rasism. Ett problem med det är att den aktör 
som har det primära ansvaret för att skydda och motverka rasism också 
är rasismens aktör. Filosofen Michael Neocosmos belyser detta förhål-
lande väl när han i en essä angående Operation Fiela skriver: 

For while it (state förfs. anm) formally adheres to a human rights dis-
course, on the one hand (there would be no right to accumulate without 
it in a ‘democratic state’), the state adheres at the same time to a chau-
vinistic conception of the nation, as evidenced by its public utterances, 
practices and legislation and hence is not unsympathetic to the actions 
of the xenophobic mobs, on the other.339

Enligt Neocosmos är insatser som operation Fiela exempel på hur stat-
ligt främlingsfientligt våld till skillnad från annat främlingsfientligt 
våld anses vara legitimt. Han fortsätter: 

336 Kubal, Agnieszka: "Struggles Against Subjection. Implications of Criminalization 
of Migration for Migrants’ Everyday Lives in Europe”, Crime, Law and Social 
Change, vol. 62, nr. 2, 2014, s. 93. 
337 Taran, Patrick A.: “Human Rights of Migrants: Challenges of the New Decade”, s. 
11.
338 Ibid. 
339 Neocosmos, Michael: “The Sociology of Crisis and the Crisis of Sociology: Aca-
demic Marxism and the Absence of a Thought of Politics in South Africa”, Develop-
ment and Change, vol. 47, nr. 1, 2016, s. 199.
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The last point became apparent to all earlier this year (2015) when the 
state reacted to the xenophobic violence of the mobs directed against 
African migrants in Kwazulu-Natal by sending in the army and police 
to raid townships for ‘illegal immigrants’. In this way it ostensibly con-
fronted unof cial xenophobic violence by the deployment of of cial 
xenophobic violence (so-called ‘Operation Fiela’). This state violence, 
directed explicitly against African migrants (and often extended to ar-
eas of anti-state protest more generally), did not stop the state celebrat-
ing ‘Africa Day’ at the end of May. After all, for this kind of state rea-
soning only mob xenophobic violence constituted xenophobia as it was 
destabilizing the country; the state version was simply a matter of ap-
plying the law.340

En viktig aspekt som Neocosmos uppmärksammar, och som kommer 
behandlas i detta kapitel, handlar om gränserna mellan vad som anses 
vara legitimt och illegitimt våld. 

Kriminalisering av migration som människorättsutmaning 
En risk när stater vidtar åtgärder för att begränsa och kontrollera mi-
gration är att det stärker eller riskerar att stärka en polarisering mellan 
medborgare och vissa grupper av migranter. Med Oberoi och Taylor-
Nicholsons ord: den territorriella gränsen som såväl fysiskt som sym-
boliskt avskiljer medborgaren från outsidern har kommit att bli en mo-
derna nationalstatens främsta intresse.341 Det är i upprätthållandet av 
gränser som staterna befäster sin suveränitet. 

Kriminaliseringens praktiker omgärdas av flera problem som är re-
levanta när det gäller rasism och mänskliga rättigheter. Dels kan åtgär-
derna befästa rasistiska samhällsstrukturer, dels bidrar de till att för-
stärka gränser mot dem vilka betraktas som mindre önskvärda och där-
med också mindre värdiga deltagare i samhället eller nationen. Flera 
forskare har också pekat på kriminaliseringens effekter i relation till 

340 Ibid. 
341 Oberoi, Pia och Eleanor Taylor-Nicholson: “The Enemy at the Gates: International 
Borders, Migration and Human Rights”, 2013, s. 170. 
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rasism.342 Konsekvenserna av att mänsklig rörlighet görs till ett pro-
blem, hot och risk för staten att hantera diskuteras av bland andra Quirk 
och Vigneswaran. 343 De skriver: 

Building upon a series of popular yet nonetheless problematic assump-
tions about immigration as an alien intrusion into the lives of a long-
standing and territorially defined citizenry, the rise of immigration con-
trols has most commonly been approached as a logical and all but inev-
itable expression of central goals of state building and identity (re)con-
struction. These goals have, in turn, been tied to the defense of ‘‘tradi-
tional’’ autochthonous cultural values and social norms, the mainte-
nance of labor and welfare standards, the defense of national military 
and security interests, and the protection of territorial borders.344

När praktiker som relaterar till migration kriminaliseras bidrar själva 
kriminaliseringen till att skapa en bild av migranten som ”illegal”. Fö-
reställningar om migranters illegalitet förstärker stigmatisering. Den bi-
drar alltså till skapandet av rasismens objekt. 

I ett dokument författat av Elspeth Guild, professor i juridik, på upp-
drag av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter behand-
las frågan om mänskliga rättigheter i förhållande till kriminalisering av 
migration hur kriminalisering riskerar att påverka respekten för mänsk-
liga rättigheter.345Även om Guild fokuserar på situationen i Europa, är 
de fem områden hon diskuterar, bortsett från den specifikt europeiska 
rättspraxisens inflytande på problemet, enligt min uppfattning av all-
mängiltig natur och därför användbart också för den diskussion som 
förs här. Innan jag går vidare till frågan om förenligheten mellan 
mänskliga rättigheter och kriminalisering av migration, låt oss se på de 
fem områden Guild identifierar och lyfter fram.

Det första området som Guild diskuterar rör regler och tillämpning 
av regler vid gränsövergångar. I denna situation aktualiseras flera ut-

342 Se t.ex. Aliverti, Ana: “Making People Criminal: The Role of the Criminal Law in 
Immigration Enforcement”, Theoretical Criminology, vol. 16, nr. 4, 2012; Bhui, Hind-
pal Singh: “The place of ‘race’ in understanding immigration control and the detention 
of foreign nationals”, Criminology & Criminal Justice, vol. 16, nr. 3, 2016; Melossi, 
Dario: Crime, Punishment and Migration. Sage, London 2015.
343 Quirk, Joel och Darshan Vigneswaran: ”Mobility makes states”, 2015, s. 9. 
344 A.a., s. 10.
345 Guild, Elspeth: Criminalisation of Migration in Europe: Human Rights Implica-
tions, Issue Paper, Commissioner for Human Rights, 2010. Tillgänglig: 
https://rm.coe.int/ref/CommDH/IssuePaper(2010)1, hämtad 2020-01-07. 
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maningar i fråga om mänskliga rättigheter. Bland annat finns en bety-
dande risk för diskriminering. Stater är dock skyldiga, påminner Guild, 
om att respektera förbudet mot diskriminering och att säkerställa att åt-
skillnader som görs måste vara legitima. Hon uppmärksammar vidare 
att förhållanden för de som nekas inträde i vissa fall kan stå i strid med 
de regler som förbjuder tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling. 
Dessutom är stater enligt FN:s flyktingkonvention ålagda att inte straffa 
den som söker skydd i annat land. När migranter bemöts som kriminella 
står det i strid med en sådan skrivelse. Det finns också andra aspekter 
att ta hänsyn till ur ett människorättsperspektiv när det kommer till de 
människorättsrelaterade frågor som rör gränskontroller och regler för 
migration. Det kan till exempel handla om att hänsyn måste tas till fa-
miljeförhållanden, skydd av privatliv och rätten till en rättvis rätte-
gång.346

När migranten väl är på plats i land aktualiseras andra förhållanden 
där kriminalisering av migration riskerar att påverka staters uppfyllande 
av sina människorättsåtaganden. Det andra område Guild diskuterar 
handlar om bostad och uppehälle. Oavsett migrantens rättsliga status 
har stater ett ansvar för alla de som befinner sig inom landets jurisdikt-
ion. Regler som gör att migranter förvägras medicinsk behandling eller 
tillgång till mat och skydd riskerar att leda till en inhuman behandling 
som står i strid med Europakonventionens förbud mot grym, omänsklig 
och förnedrande behandling. Stater är också skyldiga att respektera rät-
ten till privat- och familjeliv. Om hänsyn inte tas till till exempel mi-
grantens familjeförhållande när migrantens rättsliga status bestäms ris-
kerar denna rättighet att kränkas.347

Det tredje område Guild diskuterar handlar om rätten till asyl. Stater 
är enligt internationella överenskommelser får avvisa en person om den 
hyser en välgrundad frukan för förföljelse eller riskerar tortyr eller an-
nan omänsklig eller förnedrande behandling. När delar av asylproces-
sen kriminaliseras kan det innebära att utsattheten för den person som 
söker skydd förstärks.348

Vidare uppmärksammar Guild ett fjärde område där kriminalisering 
kan påverka mänskliga rättigheter – praktiken att ta migranter i förvar. 
Detta, poängterar Guild, ett undantag från rätten till frihet och säkerhet 

346 A.s., s. 6 f. 
347 A.a., s. 8.
348 A.a., s. 10.
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som är starkt reglerad. Förutom sådana undantag som gäller vid till ex-
empel brott och allvarliga sjukdomar kan inskränkning av dessa friheter 
ske för att förhindra att någon reser in i landet utan tillåtelse eller som 
ett led i utvisning eller utlämning. Att ta en migrant i förvar måste emel-
lertid ske på ett sätt som inte är godtyckligt, skriver Guild med referens 
till Europadomstolens bedömningar av legalitet på området.349

Det femte område som Guild slutligen uppmärksammar handlar om 
sociala rättigheter. I samband med att en migrant nekas uppehållstill-
stånd upphör också vanligen dennes legitima anspråk till sociala för-
måner. Att förneka en migrant som saknar uppehållstillstånd vissa väl-
färdstjänster, såsom hälso- och sjukvård, kan dock strida mot rätten till 
liv eller förbudet mot omänsklig eller förnedrande behandling.350

Migrationsreglering och nationsskapande i Sydafrika
I sin doktorsavhandling granskade geografen och migrationsforskaren 
Sally Peberdy utvecklingen av migrationspolicyer i Sydafrika från och 
med inrättandet av den Sydafrikanska Unionen 1910 till 2008.351 Enligt 
Peberdy, som bygger sitt resonemang kring socialantropologen och 
stasvetaren Benedict Andersons teori om föreställda gemenskaper, har 
kontroll och reglering av migration genomgående varit en viktig del av
det sydafrikanska nationsbygget. Detta har gällt både i fråga om nat-
ionsskapandet och för att upprätthålla vit dominans. Å ena sidan var 
migrationsreglering nära knuten till rådande idé om den sydafrikanska 
nationen och den identitet som kom med denna föreställning, å andra 
sidan fungerade migration som ett verktyg för att verkställa idén om 
nationen politiskt och materiellt.352 Peberdy beskriver bland annat hur 
makthavare vid inrättandet av den sydafrikanska unionens inrättande 
försökte undanröja det som upplevdes som ett hot från den svarta ma-
joriteten genom att minimera de svarta befolkningsgruppernas ekono-
miska och politiska utrymme. Vid sidan om det infördes olika program 
för att få vita – men då enbart de vita som betraktades som önskvärda –
att bosätta sig i landet och på så sätt utjämna den numerära balansen 
mellan olika grupper. Förutom för att reglera maktbalansen mellan 
olika befolkningsgrupper var också landets ekonomiska förhållanden 

349 A.a., s. 11.
350 A.a., s. 12.
351 Peberdy, Sally: Selecting immigrants: national identity and South Africa's immigra-
tion policies, 1910-2008. Wits University Press, Johannesburg 2009.
352 A.a.
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en viktig faktor för migrationspolitikens utformning. Ett hinder för att 
införa apartheid var att den vita ekonomin var beroende av den arbets-
kraft som de icke-vita befolkningsgrupperna ansågs utgöra. Dilemmat 
med att förena ”ekonomisk integration med politisk separation” inne-
bar, som sociologen Deborah Posel beskriver det till omfattande debatt 
bland vita nationalister. 353 Var det över huvud taget möjligt att genom-
föra en total separationspolitik, så som vissa nationalister krävde? I
slutänden kom införandet av apartheid bygga på en kompromiss i form 
av ett slags tvåstegsprogram mellan de som krävt omedelbar och total 
separation och de som förespråkade en mer pragmatisk lösning.354 Lös-
ningen innebar att det vara tillåtet för icke-vita att under reglerade for-
mer leva och arbeta på platser som annars var reserverade för de vita 
befolkningsgrupperna till dess att det var praktiskt möjligt att införa to-
tal apartheid. Posel för en för denna avhandling intressant diskussion 
om hur införandet av denna tvåstegslösning motiverades moraliskt. 
Hon skriver: 

However distant and elusive the ideal of total segregation, it served an 
important ideological purpose in legitimating the state's immediate, 
more ‘practical’ plans. Arguably, the principal function of state ideol-
ogy is to depict the exercise of power in terms which legitimise it as 
morally right. Ideologically, total segregation was characterised as a 
moral defence of white political supremacy, since Africans and whites 
would enjoy ‘equal rights’ in separate territories. By describing its 
‘practical’ policies as the first step along the road towards the ideal of 
total segregation, the state provided whites with a way of redescribing 
the existing realities of white domination as the means towards a moral 
end.355

Exploatering, deporteringen och det våld356 som riktades mot icke-vita 
legitimerades alltså utifrån att det föreställdes såsmåningom leda till 
något gott. När väl total apartheid hade införts skulle respektive befolk-
ningsgrupp kunna återgå till någon form av status quo och separat, men 
sina respektive enklaver, kunna leva under jämlika förhållanden med 
lika rättigheter. 

353 Posel, Deborah: The Making of Apartheid, 1948-1961: Conflict and Compromise.
Clarendon Press, Oxford 1991, s. 62. 
354 A.a., s. 66 f. 
355 A.a., s. 69. 
356 Jag använder här begreppet våld i en expansiv bemärkelse där förståelsen av våld 
inkluderar förutom fysiska övergrepp och kränkningar av annan person också symbo-
liskt, strukturellt och kulturellt våld. 



181

Även om de politiska förhållandena i dag är annorlunda, och få 
skulle försvara apartheidtidens separationspolitik, så kan detta argu-
mentationsmönster återfinnas bland nationalister och förespråkare av 
kulturell åtskillnad även i dag. Från dem går att höra hur de rent princi-
piellt inte tycker sig se en skillnad i värde bland människor och att alla 
bör ha lika rättigheter (Ett resonemang som gör att det inte heller hand-
lar om rasism, enligt deras uppfattning.) Däremot är det upp till varje 
enskild entitet – som i diskursen tar form genom attribut som kultur, 
nation, etnicitet, religion – att skapa dessa förhållanden under sina egna 
premisser och var för sig. 

Ett problem med ett sådant resonemang är dock att det vare sig förr 
eller nu naturligt går att skilja mellan människor på ett sådant sätt och 
att ingen hänsyn tas till den strukturella och institutionella makt som 
över huvud taget möjliggör en sådan politik. Vare sig då eller nu lever 
människor så isolerat att de naturligt kan skiljas åt utan att samtidigt 
deras mångfaldiga identiteter kränks. Apartheidpolitiken byggde på en 
konstruktion inte fann sin motsvarighet i människors sociala verklighet 
och den bidrog till familjer splittrades och att människor deporterades,
exploaterades och utsattas för olika former av förtryck enbart utifrån 
vilken raskategori de placerades i. Resonemanget att människor så små-
ningom ska behandlas som lika i sin värdighet samtidigt som åtskill-
nadspolitiken motiveras med den negativa effekt deras kroppsliga när-
varo har i det ”egna” rummet är dessutom en abnorm motstridighet. 
Människovärde handlar inte bara om enskilda individers uppfattningar 
om andra människor utan är också en moralisk princip som politiska 
beslutsfattare har att förverkliga genom sina politiska handlingar samt
ett verktyg för att kritisera makten när dess politik inte lever upp till 
principens innebörd. 

För att nu komma tillbaka till hur apartheidpolitiken kom att imple-
menteras så innebar alltså den lösning som man enats kring en successiv 
övergång mot politisk separation inleddes under apartheidtidens första 
fas. De regler som inrättades för att möjliggöra denna separationspolitik 
i kombination med ekonomisk integration var reglerna för så kallad in-
flux control. Posel skriver:

The NAD (Native Affairs Department, förf.s anm.) looked to its influx 
control policy as the means to marry twin imperatives in the urban ar-
eas. Firstly, in accordance with its notion of ‘practical’ politics, the 
NAD undertook to ensure an adequate supply of African labour to white 
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employers in both the urban and the rural areas. ... The second imper-
ative of the influx control strategy was to restrict the numbers of Afri-
cans in the urban areas as far as possible. In the state's view, the larger 
the urban African proletariat, the greater the concomitant threats to the 
country's political stability and industrial peace.357

Det handlade alltså om att på olika sätt med stöd av byråkratiska och 
polisära medel kunna kontrollera, reglera och begränsa de icke-vita be-
folkningsgruppernas rörlighet i framför allt urbana miljöer samtidigt 
som den materiella och politiska framväxten av det vita Sydafrika sä-
kerställdes.358 Flera forskare har pekat på en tät relation mellan apart-
heid- och postapartheidregimens migrationskontroll.359 En av dessa är 
statsvetaren och migrationsforskaren Darshan Vigneswaran. Han me-
nar att den tidiga post-apartheidtidens immigrationskontroll i stort var 
“the product of ordinary government officials acting out customary ex-
clusionary practices.360 Enligt Vigneswaran följde alltså apartheidti-
dens praktiker med in i den nya byråkratin, med den skillnaden att åt-
gärderna förflyttats från en grupp till en annan. Det är mot en sådan 
bakgrund oriktigt, menar Vigneswaran, att betrakta dagens sydafri-
kanska migrationspolitik som ett utslag av en ny ”post-apartheid nat-
ionalist xenophobia”, så som vissa argumenterat. Snarare är det att be-
trakta, menar han, som en ”post hoc rationalisation of an historically 
prior set of state practices and ingrained routines.”361 Under apartheid-
tiden deporterades hundratusentals företrädesvis svarta män från ur-
bana miljöer för att de enligt gällande apartheidregler befann sig på 
vissa platser olovligen. När hundratusentals svarta migranter i dag de-
porteras är det med samma metoder och av samma skäl. Vigneswaran 
skriver: 

While this review does not neglect the pervasive nature of xenophobia
in the South African Government, it suggests that many of the illegal 

357 A.a., s. 75 f. 
358 A.s., s. 75 ff. 
359 Se t.ex. Nyamnjoh, Francis B.: Insiders and Outsiders: Citizenship and Xenophobia 
in Contemporary Southern Africa, 2006, s. 13 ff.
360 Vigneswaran, Darshan: “Taking out the trash? A ‘garbage can’ model of immigra-
tion policing”, i Landau, Loren B (red.): Exorcising the demons within: xenophobia, 
violence and statecraft in contemporary South Africa. 2012, s. 163. Se även: Vigneswa-
ran, Darshan: “Enduring Territoriality: South African Immigration Control”, Political 
Geography, vol. 27, nr. 7, 2008.
361 Ibid. 
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and informal means of excluding foreigners stem instead from the or-
ganisational composition and character of the South African bureau-
cracy. These legacies often generate xenophobic behaviours, such as 
the practice of racial/ethnic profiling, regardless of the particular dispo-
sition of individual officials towards foreigners themselves. Indeed, as 
is suggested in the discussion of the official who deports the foreign 
national in spite of his personal sympathies, the work ethic of govern-
ment bureaucrats often implies acts of exclusion which, upon further 
reflection, they might not prefer to commit.362

Enligt Vigneswaran kan alltså kriminaliseringen av migranter i Sydaf-
rika delvis förklaras utifrån reproduktionen av institutionella mönster 
snarare än utifrån enskilda individers syn på migranter. Även om jag 
delar Vigneswarans bedömning av att de främlingsfientliga praktiker 
som riktas mot migranter inte nödvändigtvis grundar sig på enskilda 
individers ideologiska övertygelser utan handlar om en reproduktion av 
institutionella mönster, så delar jag inte uppfattningen att det inte har 
med rasism eller främlingsfientlighet att göra. Tvärtom menar jag att 
hans resonemang stärker tesen om den institutionella rasismens bety-
delse i rasifieringen av migranten och konstruktionen av outsidern. Låt 
oss gå vidare till att närmre granska relationen mellan migranten och 
nationen i Sydafrika. 

Den afrikanska migranten och nationen
Det som kännetecknar synsättet på migrationen i Sydafrika både före 
och efter apartheid är att det bygger på en idé om kontroll och reglering 
över och inkludering/exkludering av oönskad/önskad befolkning. När 
det gäller konstruktionen av outsidern har Landau tillsammans med 
flera andra forskare pekat på det täta förbundet mellan denna konstrukt-
ion och de åtgärder och den politiska diskurs som finns kring 
migrationshantering.

Idén om nationen en central roll i rådande situation för migranter i 
Sydafrika. Den centrala roll nationsskapandet har för de afrikanska mi-
granternas situation i Sydafrika har lyfts fram av flera forskare. Landau 
argumenterar exempelvis för att det våld som riktas mot dem som upp-
fattas som outsiders är en logisk följd av en diskurs och institutionell 
praktik som byggts upp kring en idé om kontroll av det politiska och 

362 A.a., s. 169. 
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fysiska rummet. För de som ligger bakom attackerna och för de som 
sympatiserar med dem är kontrollen över vissa gruppers rörelser inom 
landet och mellan länder nödvändigt för att garantera säkerhet, välstånd 
och Sydafrikas självförverkligande.364 Landau skriver:

Reflecting the by-products of the South African state’s efforts to guide 
its citizens to salvation through economic transformation, outsiders 
have come to be understood as a threatening obstacle to achieving jus-
tice and retribution for decades of discrimination and indignity. When 
state institutions evidently failed to deliver on their promises to protect 
a politically entitled but materially deprived citizenry, the population 
(or parts of it) took on the obligation to alienate and exclude those 
standing in its way.365

Den starka betoningen av nationell identitet har bidragit till skapandet 
av en ny slags uppdelning och hierarki, de inkluderade och exklude-
rade. Det är en ordning där attribut som medborgarskap, språk och nat-
ionalitet är viktiga element. Vem som exkluderas och inkluderas för-
klaras dock inte enbart utifrån dessa attribut. Det handlar också om den 
önskade respektive oönskade och den välkomna och ovälkomna mi-
granten. Det är de oönskade och ovälkomna som på olika sätt står i 
centrum för konflikt, debatt och åtgärder i Sydafrika där det mest upp-
märksammade är de regelbundna våldsamma attacker som riktas mot 
afrikanska grupper runtom i Sydafrika. Dessa attacker är emellertid en-
bart en form i vilken rasism/främlingsfientlighet manifesteras. Även i 
den politiska och mediala diskursen står ifrågasättande av migranten i 
centrum. Den för rasismens kännetecknande diskursen kring
”Foreigners” eller ”Illegal migrants” som ett hot mot hälsa och säkerhet
och välfärd vi såg prov på i föregående avsnitt både skapas och repro-
duceras i den politiska och mediala diskursen.366

Politiken har, enligt Landau, skapat ”två demoner”; en bestående av 
begränsad grupp av amorfa outsiders som bildar ett inneboende hot, 
svåra att urskilja från andra och omöjliga att spatialt utesluta; en annan 
bestående av ett samhälle som är kapabelt till att ta till våld för att kunna 

364 Landau, Loren B.: “Introducing the demons”, 2012, s. 3
365 Ibid. 
366 Se t.ex. McDonald, David A. och Sean Jacobs: “(Re)Writing Xenophobia: Under-
standing Press Coverage of Cross-Border Migration in Southern Africa”, Journal of 
Contemporary African Studies, vol. 23, nr. 3, 2005. 
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exkludera de förra. 367 Outsidern uppfattas som ett hot mot konstitution-
ens löften om mänskliga rättigheter för alla medborgare och våldet blir, 
enligt Landau, ett sätt att ”modifiera, utöka och befästa” olika former 
av rumslig kontroll, politisk auktoritet och självbestämmande.

För samhällets institutioner har hårdare migrationsregler varit ett sätt 
att visa handlingskraft inför befolkningen. Det har också presenterats 
som en respons på främlingsfientligt våld. De politiska åtgärder som 
vidtas för att bemöta mänsklig rörlighet legitimeras utifrån en diskurs 
om migranten som hot och risk. Det är en återkommande politisk logik 
i sydafrikansk (tillika många andra länder) att bemöta rasifierat våld 
med åtgärder som istället för att adressera våldet riktas mot dem som 
utsätts för det. Dåvarande president Zuma illustrerar motsägelsefull-
heten väl då han i ett tal i samband med attackerna 2015 fördömde at-
tackerna på utländska medborgare samtidigt som han uttryckte sympati 
för de sydafrikanska medborgarnas oro: 

These include complaints about illegal and undocumented migrants in 
the country, the increase in the number of shops and small businesses 
that have been taken over by foreign nationals and also perceptions that 
foreign nationals commit or perpetrate crime.368

Strax efter att han hållit detta tal inleddes operation Fiela vars uttalade 
syfte var att ta krafttag kring situationen för utländska medborgare. I ett 
pressmeddelande informerade presidenten att han tillsatt en Inter Mi-
nistrial Committé med uppdrag att i samarbete över departementen ta 
itu med de bakomliggande orsakerna till våldet däribland genom att 
granska arbetsrättsliga förhållanden, gränskontroller och landets mi-
grationspolicyer.369 Landau och andra forskare har ifrågasatt huruvida
denna typ av insatser bidrar till att motverka främlingsfientlighet. Enligt 
Landau var Sydafrika exempelvis ett av de länder i världen som året 
innan attackerna 2008 deporterade flest migranter. Dessutom har flera 

367 A.a., s. 2 f. 
368 The Presidency Republic of South Africa: Statement by President Jacob Zuma to 
the National Assembly on the violence in Kwazulu-Natal directed at foreign nationals, 
16 April 2015. Tillgänglig: http://www.thepresidency.gov.za/speeches/statement-pre-
sident-jacob-zuma-national-assembly-violence-kwazulu-natal-directed-foreign, häm-
tad 2020-05-26.
369South African Government: Minister Jeff Radebe: Inter-Ministerial Committee on 
Migration media statement, 28 April 2015, Government Communications. 
Tillgänglig: http://www.gov.za/speeches/minister-jeff-radebe-inter-ministerial-
committee-migration-media-statement-28-apr-2015-0000, hämtad 2020-03-26. 
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åtgärder vidtagits i syfte att förstärka migrationskontroller i landet.370

Detta har emellertid inte inneburit en minskad framlingsfientlighet i 
landet utan snarare, som Landau menar, förstärkt spänningarna mellan
olika grupper. 

Låt oss gå vidare till att att undersöka hur kriminalisering kan ta ut-
tryck i praktiken och hur detta budskap om politisk handlingskraft kom-
municeras genom den omstridda operationen ”Operation Fiela-
Reclaim”. 

Operation Fiela – Reclaim 

At approximately 3AM, South African soldiers and policemen sur-
rounded my building. // Four policemen and three soldiers came to my 
door and kicked it down. They entered without permission and asked 
to see the documents of my boyfriend (---). When he tried to show them 
his passport, one of the policemen slapped him across the face. // I tried 
to show them my South African identification document, but they 
would not look at it. The policemen and the soldiers then told me and 
my boyfriend to go outside. I had my baby in my arms the whole time. 
I was unable to take any clothes, nappies, food or blankets for my baby.
// When I got outside, I saw the soldiers and police beating people. The 
police put me and my baby in a police truck and took us to Jon Vorster. 
(Johannesburg Central Police Station, förf.anm.) When we arrived at 
the police station, the police officials told me and the others to sit on 
the cement floor. We were not given food or blankets and we did not 
have access to any toilets. // I sat on the floor with my baby until they 
released me at approximately 12.30PM that day. I was released because 
I managed to show the police officials my ID. When I returned home, 
my room was in chaos.371

Citatet ovan är ett utdrag från ett av de flera vittnesmål av människo-
rättsorganisationen LHR gav Pretorias högsta domstol för att få insatser 
utförda inom ramen för operation Fiela-Reclaim förklarade som oför-
enliga med konstitutionen. Operationen, som inleddes på initiativ av 
den sydafrikanska regeringen, byggde på ett samarbete mellan polisen 
(SAPS) och militären (SANDF) och departementet för inrikes frågor 

370 Landau, Loren B.: “Introducing the demons”, 2012, s. 3.
371 Vittnesmål från sydafrikansk medborgare bosatt på Fatties Mansion, Johannesburg. 
Lawyers for Human Rights: Lawyers for Human Rights v Minster in the Presidency 
and Others, 44151/2015, ZAGPPHC 1150, 23 June 2015, Annexure ”FA 12”: Con-
firmatory affidavit, s. 110-113. Tillgänglig: http://www.lhr.org.za/publications/lhr-
files-high-court-challenge-against-operation-fiela-reclaim, hämtad 2019-12-16. 
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(DHA) och var en respons på de våldsamma attacker mot migranter 
som bröt ut i regionen Kwazulu-Natal i april 2015. Syftet, meddelade, 
den ansvarige minstern Jeff Radebe var att: ”rid our country of illegal 
weapons, drug dens, prostitution rings and other illegal activities”372

Operationens insatser tillsammans med uttalanden från operationens 
företrädare medförde att den tidigt kom att kritiseras av de som menade 
att den snarare verkade användas som förevändning för att deportera 
migranter, samt att insatsen bidrog till att stärka snarare än att motverka 
främlingsfientlighet. Vissa menade att hela operationen var ett uttryck 
för ”institutionalised xenophobia”. Låt oss undersöka närmre några av
de problem som kritiker av operationen lyft när det gäller frågor som 
rör mänskliga rättigheter respektive rasism.

LHR menade att det saknades lagligt stöd för operationen i sig och 
att insatserna bröt mot rättigheterna i Sydafrikas konstitution. Särskilt
vände de sig emot de nattliga razzior som polis och militär genomfört 
genom att spärra av stora områden och genomsökt människors hem 
utan tillstånd, samt att dessa razzior tycktes rikta in sig specifikt på ut-
ländska medborgare. LHR menade att detta stod i strid med rätten till 
privatliv, skydd mot godtyckliga arresteringar och rätten att bli behand-
lad humant. De menade dessutom att rätten till juridisk representation 
inte uppfyllts genom att de hindrats att träffa sina klienter för att kunna 
utröna om deportation kunde ske eller inte. Motparterna, å sin sida, häv-
dade att insatsen inte var oförenlig med lagstiftningen eftersom det inte 
krävs tillstånd om insatserna är nödvändiga för den allmänna ordningen 
och säkerheten.373 En sådan argumentation illusterar väl hur vissa typer 
av rasifierat våld omvandlas till en fråga om säkerhet, samt reducerar 

372 Även en lista över de företeelser och brott som var i särskilt fokus för operationen 
presenterades. Dessa var: otillåtna droger, smuggelgods, papperslösa migranter, traf-
ficking och prostitution, ockuperade byggnader, olovligt innehav av vapen och ammu-
nition, olicensierad affärsverksamhet, drift av RDP-hus olovlig ockupation av land, 
samt illegala varor och produkter.
373Domstolen menade i slutänden att LHR inte lyckats visa att insatsen var en del av ett 
upprepat mönster utan att de enbart kunde bedöma olagligheten gällande det som hand-
lade om händelserna det specifika datumet. I fråga om dessa fanns det, menade dom-
stolen skäl att kritisera förfarandet när det gällde rätten till rättslig representation som 
godtog att LHR skulle få träffa sina klienter men i övrigt avslog deras ansökan om 
inhibition. Constitutional Court of South Africa: Lawyers for Human Rights v Minister 
in the Presidency and Others (CCT120/16) [2016] ZACC 45; 2017 (1) SA 645 (CC); 
2017 (4) BCLR 445 (CC) (1 December 2016)
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en hel grupp till en säkerhetsfråga där mänskliga rättigheter ställs emot 
ordning och reda. 

LHR har emellertid inte varit ensamt i sin kritik mot Operation Fiela 
– Reclaim utan viktiga invändningar har riktats mot operationens gil-
tighet, syfte och motiv från en rad olika aktörer. Om huvudsyftet är att 
motverka främlingsfientligt våld mot migranter, varför har insatserna i 
huvudsak riktats mot migranter och migration? Stärker snarare än mot-
verkar operationen främlingsfientlighet och rasism? Detta är frågor som 
ställts av bland andra civilsamhällets organisationer, forskare och i me-
dia.

Till att börja med har operationens namn och de signaler det sänder 
kritiserats. Fiela är ett ord som härstammar från sotho-språken och be-
tyder ungefär: ”göra rent”, ”ta bort smuts” eller ”städa upp”. Insatsen 
kallas även ibland operation Clean Sweep. Frågan i rubriken på en krö-
nika i Sunday Independent ”Who´s the dirt to be swept away?” fångar 
in en första viktig och relevant problematik, nämligen vad, vem eller 
vilka riktar insatsen riktar sig mot? 374 Kritiker av operationen, som till 
exempel tidigare nämnda LHR, menar att operationen tycks ha som 
bakomliggande syfte att deportera migranter. Den sydafrikanska rege-
ringen har emellertid tillbakavisat dessa anklagelser. 

Under tiden som operationen pågått har regeringen via sin hemsida 
återkommande publicerat uttalanden från SAPS om fortskridandet av 
operationen. I stort sett alla uttalanden handlar om resultaten från olika 
tillslag i olika områden som följer den lista av företeelser och brott som 
operationen riktar in sig på. Det narrativ som upprepas i dessa med-
delanden kan exemplifieras genom följande meddelande kring ett till-
slag i Norra Kapprovinsen i augusti 2015:

The two day nationwide Operation Fiela held on Thursday, 30 July 
2015 and Friday 31 July 2015 has yielded positive results throughout 
the Province. SAPS members and other relevant government depart-
ments as well as Provincial and Municipal law enforcement agencies 
braved the cold weather conditions in the Province to form part of this 
integrated operation. //The operations focused on illicit drugs, contra-
band/illegal goods and products, second hand dealers, hijacked and 
condemned buildings, unlicensed businesses, illegal firearms and am-
munition and other related offences. There was a high police visibility 

374 Smithers, Maurice: ”Who´s the dirt to be swept away?”, Sunday Independent, 7 June 
2015, Tillgänglig: https://www.iol.co.za/sundayindependent/whos-the-dirt-to-be-
swept-away-1868517, hämtad 2020-01-31.
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in all stations areas. Road blocks and stop and search operations con-
tributed to the success. Many suspects were arrested for dealing in or 
possession of drugs and were apprehended at the roadblocks. The ar-
rested suspects will be appearing in court on Monday, 3 August 2015.
// The following successes were achieved during the operation:// No of 
Arrests:

134 (Theft, housebreaking, possession/dealing in drugs, drink-
ing in public, Fraud, counterfeit goods, illegal dealing in liquor 
and illicit cigarettes)
22 (undocumented persons)
33 (traffic fines)// The ‘clean up’ operation was well accepted 
by the community and the businesses. Police were compli-
mented at the roadblocks and drivers indicated that they 
wouldl (sic!) like to see more of these operations taking place. 
Operation Fiela is an initiative that aims to ensure that the peo-
ple in the Northern Cape Province ARE and FEEL SAFE.375

Här går det att se hur migranter likställs med brott och genom att de 
framställs som hot mot ordning och säkerhet. I flera uttalanden från re-
geringen och andra offentliga företrädare har just betoningen av ord-
ning, säkerhet och hur operationen syftar till att få människor att känna 
sig trygga varit ett återkommande budskap. I ett pressmeddelande skri-
ver National Joint Operational and Intelligence Structure, vilka har ett 
samordnande ansvar för säkerhets- och brottsbekämpningsinsatser i 
Sydafrika, om Operation Fiela:

As the word ”fiela” means to sweep clean, we are ridding communities 
of crime and criminals so that the people of South Africa can be and 
feel safe. The ultimate objective of the operation is to create a safe and 
secure environment for all in South Africa.376

Guy Lamb, föreståndare vid Safety and Violence Initative vid Univer-
sity of Cape Town, konstaterar i en analys av effektiviteten hos denna 
typ av militariserade polisoperationer att de förvisso varit lyckade i så 
motto att dödligt våld med vapen sjunkit. Samtidigt har dessa ”high 

375 South African Police Service: Operation Fiela yields positive results in the Northern 
Cape. Media Statement from Northern Cape Media Centre, Corporate Communication, 
South African Police Service, 2015-08-03. Tillgänglig: https://www.saps.gov.za/news-
room/msspeechdetail.php?nid=5553, hämtad 2019-09-16.
376 South African Police Service: “Media Statement from National Joint Operational 
and Intelligence Structure” Tillgänglig: https://www.saps.gov.za/news-
room/msspeechdetail.php?nid=4651, hämtad, 2020-03-28.
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density police operations” inneburit att mångas konstitutionella rättig-
heter kränkts.377 Vilka som alltså ska känna sig säkra tycks åtminstone 
inte innefatta de som operationen riktar sig mot och vars mänskliga rät-
tigheter kränks på olika sätt. Lamb menar att denna typ av operationer 
utgör en del av den ’war on crime ideology” som tillämpats av sydafri-
kansk polis de senaste 20 åren.378 Dessa kännetecknas av storskaliga, 
militariserade, tillslag i områden som där en stor andel våldsbrott rap-
porteras. Enligt Lamb har ”the ethos and apporach of these operations 
has been drawn from colonial and apartheid policing traditions in South 
Africa, and have been informed by a belligerent ’war on crime’ philos-
ophy.”379 och skriver vidare: 

The SAPS has consistently donned a militarised ethos in the design and 
execution of such operations. SAPS members have frequently been 
heavily armed and deployed in battle-ready formations and often sup-
ported by police and military armoured personnel carriers. The police 
have frequently entered and occupied the targeted areas like an invad-
ing army, usually in conjunction with contingents of South African Na-
tional Defence Force (SANDF) soldiers. Many of these operations have 
been branded with martial titles, such as Operation Sword and Shield, 
Operation Crackdown, Operation Iron Fist, and most recently Opera-
tion Fiela-Reclaim.380

Värt att notera är att man här också betonar att det handlar om att alla i
Sydafrika ska känna sig säkra. Detta kan sättas i relation till att uttalan-
det gjordes i efterföljden av den kritik som riktats mot operarationen 
och anklagelserna om att huvudsyftet varit att deportera migranter.

Samma tendens uppmärksammas av rättsprofessorerna Jonathan 
Klaaren och Jaya Ramji som apropå Operation Crackdown som inled-
des 2000 skriver: 

The Operation provides a stark example of the similarities between 
South Africa's current migration policing policy and the policing of the 
apartheid state. The policing policy operative from 1994 to 1999 has 
created an underclass of individuals whose basic human rights could be 
abused by the police with impunity. Operation Crackdown focused on 
areas predominantly populated by black immigrants, and on whether 

377 Lamb, Guy: “Fighting Fire with an Inferno”, Sur International Journal on Human 
Rights, vol. 12, nr. 22, 2015, s. 95.
378 A.a.
379 A.a., s., 84. 
380 A.a., s., 88. 
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individuals in these areas had the proper "passes" or immigration pa-
pers. Police reportedly also operated in a manner to "make immigrants 
illegal" through the destruction of valid documents and other similar 
illegal tactics. Arrested individuals were sent to the Lindela Detention 
and Repatriation Centre (operated by a private body on behalf of the 
Department of Home Affairs) for deportation, often without a chance 
to provide evidence of their legitimate immigration status. Little dis-
tinction was made between refugees and asylum-seekers and other im-
migrants. All of this took place against a background whereby the De-
partment of Home Affairs and other government bodies repeatedly and 
publicly characterized undocumented immigrants as "criminals”.381

Vidare noterar Klaaren och Ramji att regeringens respons på den kritik 
som riktades mot genomförandet av operationen betonade illegaliteten 
hos migranter:

The South African government took great umbrage at this criticism of 
the abuse of migrants and asylum-seekers. In an extraordinary state-
ment, the cabinet criticized the SAHRC for undermining the govern-
ment's efforts to control crime in South Africa and for "creating the im-
pression of being sympathetic" to undocumented immigrants (Business 
Day 2000). Police Commissioner Jackie Selebi likewise stated that 
"There is no issue of human rights" in Operation Crackdown. Gauteng 
Premier Shilowa applauded the police for "sending a strong message to 
criminals". A SAPS spokesperson revealed the dubious assumptions in-
forming the operation and its implementation, stating that "offenders of
less serious crimes were arrested in an attempt to deter them from turn-
ing to more serious crime". Thus, immigrants were viewed as criminals 
per se, and arrested as a prophylactic measure. To further ensure that 
these "criminals" would be eliminated from South African society, 
Steve Tshwete, Minister of Safety and Security, stated that border con-
trols would be strengthened so that deported migrants could not return. 
Tshwete also asked civilians to "assist in the war against crime," thus 
encouraging vigilante justice and exacerbating xenophobia.382

Detta föranleder en tredje aspekt som förvisso inte framkommer i de 
meddelanden som sänds ut från regeringens håll men som likväl är av 
relevans är behandlingen av dem som sedan hamnar i förvar eller de-
porteras. LHR tillsammans med flera andra har uppmärksammat att 
själva genomförandet av operationen inte varit rättssäker. Till exempel 
hade flera av dem som togs till förvar i väntan på deportation giltig 

381 Klaaren, Jonathan och Jaya Ramji: “Inside Illegality: Migration Policing in South 
Africa After Apartheid”, Africa Today, vol. 48, nr. 3, 2001, s. 36.
382 A.a., s. 37. 
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dokumentation som asylsökande. Förhållandena på dessa förvar är i sin 
tur, som tidigare nämnts problematiska, inte minst ur ett människorätts-
perspektiv, där överbeläggning, bristande rättslig representation och 
”staff brutality” utgör återkommande kritik. Flera flykting- och mi-
grantorganisationer har till exempel uppmärksammat hur migranter re-
gelbundet sätts i förvar, samt kritiserat förhållandena i dessa förvar. 
Även SAHRC har anmärkt på förvarens förhållanden. Efter att hälso-
förhållandena för de intagna i ett av de största förvaren i provinsen Gau-
teng, Lindela Repatrion Center anmälts till kommissionen av bland an-
nat Läkare utan gränser och Lawyers for Human Rights (LHR) genom-
förde kommissionen en granskning av dessa förhållanden i förvaret. I 
sin rapport från undersökningen uppmärksammar SAHRC de svårig-
heter som finns när det gäller att säkerställa att endast de som uppehållit 
sig illegalt i landet tagits till förvar i väntan på deportation.383 De kon-
staterar också bland annat brister när det gäller att säkerställa de intag-
nas kännedom om sina rättigheter, samt att intagna hållits i förvar under 
längre perioder än tillåtet, vilket strider mot deras rätt till frihet och sä-
kerhet.384

Klaaren och Ramji ger ett flertal exempel på flera former av över-
grepp av polis och säkerhetsstyrkor i fråga om migrationskontroll som 
bidrar till att ”göra människor illegala”. Till dem hör bland annat: indi-
viduell och institutionell korruption, rasprofilering med efterföljande 
polisbrutalitet och tvång att betala mutor, diskriminering i det offentliga 
i form av att till exempel nekas inträde till byggnader, hinder som läggs 
för att migranter att få tillgång till dokumentation, samt att giltig doku-
mentation konfiskeras eller förstörs. Vidare försvåras möjligheterna för 
dem som tas i förvar att ens kunna söka asyl genom att ibland inte till-
låtas göra det, ibland genom att de sätts i förvar tills tiden för att ansöka 
om giltig dokumentation gått ut. I förvaren utsätts de för fysiska över-
grepp, tvingas betala mutor och blir bestulna på deras ägodelar. Klaaren
och Ramji konstaterar: 

383 South African Human Rights Commission: The South African Human Rights Com-
mission's investigative report into conditions of detention at Lindela Repatriation Cen-
tre, Ref. no: GP/2012/0134, SAHRC, 2015, s. 53 ff. Tillgänglig: 
http://www.sahrc.org.za/construction-site/home/21/files/Gauteng%20-%20Investiga-
tive%20Report%20-%20Lindela%20-%201%20September%202014.pdf, hämtad 
2019-09-12.
384 A.a., s., 57 f. 
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The business of migration control has proved to be a lucrative one for 
employees of the SAPS, the SANDF, and the DHA, providing bribe 
money, increased statistics, and a convenient scapegoat to direct the 
general public's attention away from the high crime rates in South Af-
rica.385

Vad går det då att dra för slutsatser av detta i förhållande till de frågor 
som inledningsvis ställdes kring hur kriminalisering samverkar med 
rasismens diskurs och i fråga om kriminaliseringens förenlighet med 
mänskliga rättigheter?

Rasismens aktörer och mänskliga rättigheter
En aspekt som blir särskilt tydlig genom Operation Fiela Reclaim är hur 
migranter dehumaniseras genom att illegaliseras. Genom att reducera 
dem till brott reduceras de också som människorättssubjekt.

I tidigare avsnitt har vi sett att rasismen mot migranter i Sydafrika 
finner grund och näring i exkluderande och inkluderande föreställ-
ningar om tillhörighet. Migranten, definierad och kategoriserad som 
”insider” eller ”outsider” i enlighet med ett komplext system av diffusa 
attribut i fråga om språk, kultur, nationalitet, klass, hudfärg, äger inte 
rätt till samma rättigheter som ”sydafrikanen”. Här är outsidern en 
Makwerekwere och anspråk på mänskliga rättigheter används för att 
motivera dennes exkludering. Rasismens diskurs formuleras relation-
ellt, bland annat mellan individer och institutioner där de regler, poli-
cys, normer som samhällets institutioner skapar och upprätthåller bidrar 
till rasism. En faktor som lyfts fram i flera undersökningar är också in-
stitutionernas betydelsefulla roll som legitimerande faktor för rasistiskt 
våld. I en intervjuundersökning bland de som deltagit i attackerna 2008 
framkom att flera av de som varit delaktiga påverkades av institution-
ella främlingsfientliga attityder och praktiker som bidrog till dehuma-
nisering av migranter och därmed också medverkade till våldet. 386

Bilden av den konflikt om mänskliga rättigheter mellan outsidern 
och insidern som granskades i föregående avsnitt kan, som vi såg, för-

385 Klaaren, Jonathan och Jaya Ramji: “Inside Illegality: Migration Policing in South 
Africa After Apartheid”, 2001, s. 45.
386 Se t.ex. Misago, Jean-Pierre, Tamlyn Monson, Tara Polzer m. fl.: May 2008 Vio-
lence against foreign nationals in South Africa. Understanding causes and evaluating
responses, 2010, s. 10 f. 
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stärkas genom den gräns som går mellan medborgare och icke-medbor-
gare. Denna skiljelinje är en väsentlig del av människorättssystemet där 
förverkligandet av individers mänskliga rättigheter förutsätter en stat 
med motsvarande plikt att möta individers och gruppers anspråk. Detta 
samtidigt som staten i egenskap av konventionspart är den som har 
mandat inkludera och exkludera de vars ansvar den omfattar. När stater 
vidtar politiska åtgärder som på olika sätt visar upp bristande hänsyn 
till respekt för människovärde och som kränker mänskliga rättigheter 
med hänvisning till lag och ordning riskerar förståelsen av de mänskliga 
rättigheternas innebörd förskjutas i enlighet med denna logik. De legi-
tima gränserna för vad som är acceptabelt riskerar alltså att förskjutas. 
Ingrid Palmary, professor i sociologi, beskriver detta väl: 

In this light, I would argue that the legal challenges brought against 
recent changes in the Immigration Act and operation Fiela itself only 
reinforce this eclipsing of the violence of law. Indeed, the responses we 
saw to the violence against foreigners by the state can be read less as a 
condemnation of the violence and more as a reassertion that the control 
of movement, and the violence against those who move, is the preserve 
of the state. It was an act of state assertion rather than one of moral 
condemnation. This brings in Agamben’s notion of the state of excep-
tion. He shows well how the notion that states are entitled to suspend 
the law whilst nevertheless acting lawfully has been constituted over 
time. In this way, and returning to the discussion above, the violence of 
the state done in the name of the law stands as the judge of what is 
moral.387

En vanlig tendens i Sydafrika, inte minst i medial och politisk debatt, 
har varit att fokusera på de större våldstyngda händelserna som utspelat 
sig i några specifika områden vid några särskilda tillfällen. Det är en 
debatt som präglats av olika typer av frågor; Vilka motiv ligger till 
grund för attackerna? Handlar det om rasism eller främlingsfientlighet, 
eller något annat? Hur omfattande är problemet? Är våldet systematiskt 
eller sporadiskt? Vad utmärker de områden där våld brutit ut? Trots att 
frågorna spänner brett har de det gemensamt att de fokuserar på beve-
kelsegrunder och relationella förhållanden mellan de grupper som varit 
direkt involverade i olika händelser. Vi har dock samtidigt sett att det 
också finns många, exempelvis människorättsorganisationer och fors-
kare, som uppmärksammar den bland annat den politiska diskursens 

387 Palmary, Ingrid: Gender, Sexuality and Migration in South Africa: Governing Mo-
rality. Palgrave Macmillan, Cham 2016, s. 92. 
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betydelse för att legitimera, upprätthålla och förstärka de afrikanska mi-
granternas utsatthet. I detta avsnitt har vi också, genom exemplet Oper-
ation Fiela, sett prov på hur staten med hjälp av olika kontrollmetoder 
och tvångsmedel fungerar som rasismens subjekt. Genom att i politisk 
diskurs benämna migranter som illegala, samt genom praktiker som ex-
empelvis Operation Fiela, befästs bilden av migrantens illegalitet.388 I
stället för att ta itu med rasismen mot migranten späds i stället narrativet 
kring outsidern/insiderns ytterligare på vilket har som konsekvens att 
samma aktör som ska motverka rasism är dess institutionella aktör. På 
det sättet blir alltså staten en slags medskapare och förstärker den ne-
gativa attityd som återfinns hos stora delar av befolkningen ytterligare.

Sammanfattande kommentar
Jag har nu diskuterat tre problemområden som jag menar på olika sätt 
visar prov på en dubbel relation mellan mänskliga rättigheter och ras-
ism. Vilka är då de viktigaste slutsatser som kan dras slutsatser från 
denna bearbetning i förhållande till avhandlingens övergripande fråge-
ställning? 

Till att börja med kan det konstateras att människorättssystemet in-
nehåller inbyggd ambivalens som inverkar på möjligheterna att med 
stöd av mänskliga rättigheter synliggöra, motverka och skydda mot 
samtida former av rasism. Det primära instrument som ska adressera 
rasism, CERD, uttrycker till exempel å ena sidan högt ställda ambit-
ioner om att avskaffa rasdiskriminering i alla dess former, å andra sidan 
förmedlar konventionens skrivningar en snäv förståelse av rasism där 
till exempel icke-medborgare är undantagna från det diskriminerings-
förbud som konventionen anger. På grund av konventionens utform-
ning är dess kapacitet att bidra till att synliggöra rasism begränsad. För 
att CERD på ett verkningsfullt sätt ska kunna adressera samtida former 
av rasism krävs en extensiv tolkning av konventionens skrivningar. Det 
innebär att höga krav ställs vid konventionsstaternas implementering 
och dessutom att de har vilja och förmåga att göra detta. 

388 Griffin, Laura: “Unravelling Rights: 'Illegal' Migrant Domestic Workers in South 
Africa”, South African Review of Sociology, vol. 42, nr. 2, 2011.
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När det gäller kommodifiering av rättigheter konstaterades att om 
mänskliga rättigheter blir till en vara på en marknad att ge och få kan 
användas på ett sätt som stärker rasistiska strukturer. Människorättsdis-
kursens inneboende paradox om att vissa har mänskliga rättigheter men 
andra inte formuleras genom en föreställning om nationens autentiska 
subjekt. Det bygger också på en kultur där mänskliga rättigheter förstås 
som ett korrektiv för tidigare orättvisor grundade i rasism, inte minst 
när det gäller ekonomiska och sociala rättigheter. I praktisk tillämpning 
blir de mänskliga rättigheterna en vara som delas ut och distribueras 
mellan medborgarna snarare än något som tillkommer dem i kraft av 
att vara människor. Det är i denna distribution som ordningen om vem 
som har rätt till dessa rättigheter först aktualiseras. Vad som också kän-
netecknar den sydafrikanska diskursen om migranter är att de för ras-
ismen stereotypa bilderna förs in i människorättsspråket genom en kon-
struktion som går ut på att migranten på detta sätt hotar mänskliga rät-
tigheter. 

Kriminalisering av migration var det tredje problem som diskutera-
des. I sammanhang där mänskliga rättigheter uppfattas som ett privile-
gium för medborgare har den som befinner sig i ett land ”illegalt” heller 
inga rättigheter. Det är emellertid en tolkning som står helt i strid med 
en människovärdesprincip som säger att allas rättighetsanspråk ska be-
handlas med lika respekt och hänsyn. Problemet handlar emellertid inte 
bara om rättigheterna för de som befinner sig i ett land utan också för 
dem som aldrig når dit. Kriminalisering av migration innebär att grän-
serna mellan medborgare och migrant som legitima rättighetssubjekt 
upprätthålls och stärks.
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Kapitel 5. Sverige och ”de utsatta EU-
medborgarna”

Den 1 november 1993 trädde Fördraget om Europeisk Union, även kal-
lat Maastrichfördraget, i kraft. Fördraget innebar stora organisatoriska 
förändringar i det samarbete mellan europeiska länder som funnits inom 
EG. Bland annat konsoliderades arbetet kring EU:s så kallade tre pe-
lare: Europiska gemenskaperna (EG), samarbete för utveckling av en 
gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), samarbete i rättsliga 
och politiska frågor (PSS).389 En viktig konsekvens av fördraget var ut-
vecklingen av unionsmedborgarskapet. Den medgav att medborgare i 
något av EU:s medlemsländer, givet att de uppfyller ett antal kriterier, 
generellt har rätt att röra sig fritt och bosätta sig i annat EU-land.390

I takt med EU:s expansion kom den fria rörligheten att inkludera 
medborgare från fler länder i Europa. Detta genererade en oro hos fram-
för allt de så kallade EU-15 länderna kring hur arbetsmarknad och väl-
färd, på grund av de ”gamla” och ”nya” ländernas skilda ekonomiska 
och politiska förutsättningar, skulle komma att utmanas.391

389 Denna struktur har nu försvunnit. Förändringen har skett genom Maastrich- , Ams-
terdam-, respektive Lissabonfördragen. 
390 EU-medborgares fria rörlighet är en av fyra friheterna på EU:s inre marknad. Fri 
rörlighet för personer anges i Art. 3.2 i Fördraget om den Europeiska unionen, i art 21 
i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, samt i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras fa-
miljemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas terri-
torier och om ändring av förordning (EEG) nr.1612/68 och om upphävande av direk-
tiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 
90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG, EUT L 158, 30 april 2004. För en fördjupad 
diskussion om EU:s utvidgning i relation till en svens kontext, se t.ex. Lind, Anna-Sara: 
Sociala rättigheter i förändring: en konstitutionellrättslig studie, 2009. 
391 Se t.ex. Galgoczi, Bela, Janine Leschke och Andrew Watt: EU Labour Migration 
since Enlargement: Trends, Impacts and Policies, Ashgate, Aldershot, 2009; Blauber-
ger, Michael och Susanne K. Schmidt: “Welfare Migration? Free Movement of EU 
Citizens and Access to Social Benefits”, Research & Politics, vol. 1, nr. 3, 2014.



198

Den politiska diskurs som omgärdat EU:s expansion mot framför-
allt Europas öststater har enligt min uppfattning varit problematisk ef-
tersom den innehållit ingredienser av stereotypa kategoriseringar och 
misstänkliggöranden. Ofta har till exempel invånare i de nya medlems-
staternas framställts som specifika och konkreta hot mot medborgeras
välfärd och säkerhet. Ett exempel är då den dåvarande svenska statsmi-
nistern Göran Persson varnade för ”social turism” i samband med öst-
staternas EU-inträde 2004 respektive 2007. Med stöd av en då nyligen 
presenterad statlig utredning argumenterade Persson att det krävdes sär-
skilda övergångsregler för de nya EU-länderna eftersom det annars 
fanns en risk att EU-medborgare kunde komma till Sverige i syfte att 
utnyttja det svenska välfärdssystemet.392 I utredningen, som Persson 
byggde sitt resonemang på, skriver utredaren Berit Rollén: 

Skillnaderna i inkomster och välfärd mellan de nya medlemsländerna 
och Sverige (liksom EU i övrigt) är så stora att organiserad brottslighet 
kan tänkas vilja utnyttja detta förhållande. Jag befarar att kreativa, ose-
riösa företagare kan erbjuda mer eller mindre fiktiva anställningar i 
Sverige mot betalning. Man skulle kunna sälja ”jobb” som ger inträde 
till det svenska välfärdssystemet och den svenska sjukvården på samma 
sätt som man under det gångna året sålt gruppresor in i det svenska 
asylsystemet. För enskilda individer kan det vara lockande att en 
mycket liten arbetsinsats – 10 timmar i veckan – ger inträdesbiljett un-
der fem år till hela välfärdssystemet för arbetstagarens kärnfamilj och 
båda makarnas föräldrar.393

Denna typ av retorik och dess konsekvenser såg vi flera exempel på i 
föregående kapitel om Sydafrika. Oavsett riktigheten i de farhågor 
Persson formulerar riskerar en denna typ av uttalanden att bidra till att 
förstärka polarisering mellan olika grupper – i det här fallet ”svenskar”
och ”EU-migranter”. En sådan polarisering utgör i sin tur ett centralt 
element av, samt en grogrund för, rasism. Senare studier har också visat 
att oron för så kallad välfärdsturism varit om inte obefogad så åt-
minstone överdriven och att de människor som migrerat till Sverige och 
andra länder framför allt gjort detta för att arbeta och inte i syfte att 

392 Bakgrunden var att de befintliga EU-länderna i samband med utvidgningen av EU 
gavs möjlighet att tillämpa undantag från gällande EG-rätt och därmed kunna begränsa 
arbetstagares tillträde till arbetsmarknaden under en period på som mest sju år. Perssons 
uttalande gjordes initialt i: Dagens Eko 16.45, Sveriges Radio, 21 november 2003. Till-
gänglig: https://sverigesradio.se/avsnitt/35891, hämtad 2020-03-05. 
393 SOU 2002:116: EU:s utvidgning och arbetskraftens fria rörlighet: betänkande.
Fritzes, Stockholm, s. 13 f. 
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nyttja andra länders välfärdssystem.394 Att det inte heller är EU-
migranter i någon slags allmän mening som åsyftas utan just de grupper 
som lever under knappa förhållanden och som anses kunna dränera den 
svenska välfärden är ytterligare en försvårande omständighet. Betraktat 
ur ett människorättsperspektiv som sätter lika människovärde i centrum
kan differentiering av rättigheter utifrån social status inte accepteras.
Även om rådande system för mänskliga rättigheter innehåller mekan-
ismer tekniskt reducerar staters ansvar till de människor som befinner 
sig under en stats jurisdiktion betyder det emellertid inte i en moralisk 
mening att migranter inte skulle kunna ha berättigade anspråk på statens 
resurser i form av till exempel välfärdsrättigheter.

Det är förvisso inte konstigt att ett ökat tiggeri i det offentliga rum-
met leder till debatt. Däremot har det betydelse hur debatten förts. Inte 
minst ur ett diskrimineringsperspektiv. De ”tiggare” vars närvaro står i 
fokus för debatten är inte människor i allmänhet som bedriver tiggeri 
utan den grupp av socialt utsatta EU-medborgare som av många också 
kategoriseras som romer. Detta är en grupp som kontinuerligt utsatts 
för olika typer av reglering och kontroll.395

De diskussioner som förts i Sverige om utsatta EU-migranters när-
varo innehåller alltså, enligt min uppfattning, element som är nära rela-
terad till rasismens diskurs och kommer till uttryck bland annat genom 
stereotypa attribut och problematiserade narrativ. Därtill finns starkt 
stöd för att gruppen diskrimineras och kontinuerligt utsätts för rasistiskt 
våld. I detta kapitel är det utsatta EU-medborgare som identifierats som 
några av den samtida rasismens objekt.

Den fria rörligheten har de facto inneburit att alltfler människor rört 
sig mellan de europeiska länderna för att under längre eller kortare pe-
rioder studera eller arbeta, för relationer, nya möjligheter, trygghet och 
mycket annat. En del av dessa människor kommer från förhållanden 
präglade av utsatthet och fattigdom. Det är om dessa människor detta 

394 Se t.ex. Galgoczi, Bela, Janine Leschke och Andrew Watt: EU Labour Migration 
since Enlargement: Trends, Impacts and Policies, 2009; Ruist, Joakim m.fl.: “Free Im-
migration and Welfare Access: The Swedish Experience”, Fiscal Studies, vol. 35, nr. 
1, 2014. Se även: Gerdes, Christer och Eskil Wadensjö: ”Post-Enlargement Migration 
and Labor Market Impact in Sweden”, i Kahanec, Martin och Klaus F. Zimmermann 
(red.): EU Labor Markets After Post-Enlargement Migration. Springer, Berlin 2010; 
European Commission - Directorate-General for Justice: EU citizenship report 2013. 
EU citizens: your rights, your future. Publications Office, Luxembourg 2013, s. 11.
395 Ytterligare en aspekt av detta är att begreppet tiggarna används som synonym för 
gruppen marginaliserade EU-medborgare trots att försörjningssätten för denna grupp 
är flerfaldiga. 
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kapitel kommer att handla, nämligen de så kallade socialt utsatta EU-
medborgarna. Denna grupp har under senare år trots sitt, relativt sett, 
marginella antal varit i fokus och föremål för debatt både i svensk och 
europeisk politisk och social kontext. De som kategoriseras som socialt 
utsatta EU-medborgare är emellertid en heterogen grupp som först och 
främst förenas av att de tillfälligt söker sig till andra länder än sina hem-
länder i hopp om arbete och eller för att på andra sätt kunna säkra sin 
försörjning. Ofta lever de i en mycket utsatt situation i sina respektive 
hemländer men möts också i varierande grad av samma utsatthet i des-
tinationsländerna. En viktig aspekt av denna utsatthet är att de av sam-
hället i övrigt uppfattas och kategoriseras som romer. Oavsett om detta 
stämmer med deras självupplevda identitet ligger denna kategorisering 
till grund för den rasism som riktas mot dem i såväl hem- och destinat-
ionsländerna. 396

Med utgångspunkt i denna grupps situation i Sverige kommer även 
i detta kapitel tre skilda problemområden som rör relationen mellan ras-
ism och mänskliga rättigheter att diskuteras och analyseras.

Det första problemområde som behandlas rör problemet med ett dif-
ferentierat medborgarskap. I föregående kapitel initierades en diskuss-
ion om kopplingen mellan mänskliga rättigheter och medborgarskap
och de konsekvenser det har för förverkligandet av mänskliga rättig-
heter. Den utmaning som aktualiseras i förhållanden till globaliseringen 
och den nyliberala ordningen, nämligen att med en ökad rörlighet av 
varor, tjänster, kapital och inte minst människor har medborgarskap 
kommit att alltmer bli av etiskt värde inom en hierarki. Från att i första 
hand varit knutet till nationstillhörighet tycks en differentiering av med-
borgarskapet åter vuxit fram. De olika nivåerna av medborgarskap är i 
sin tur knutet till olika typer av rättigheter. Detta är inte minst tydligt 
när det gäller EU:s unionsmedborgarskap där rättigheter förhandlas och 
konstrueras mellan ekonomiskt aktiva respektive ekonomiskt inaktiva 
unionsmedborgare. 

Det andra problemområde som behandlas i kapitlet handlar om de-
valvering av människorättsspråk. Liksom i Sydafrika finns en ambiva-
lent människorättskultur även i Sverige. I detta kapitel fördjupas ana-
lysen av hur relationen mellan rasism och mänskliga rättigheter påver-
kas av olika människorättskulturer. Språket om mänskliga rättigheter 
används på olika sätt vilket riskerar att göra att människorättsspråket 

396 Se t.ex. Cahn, Claude och Elspeth Guild: Recent migration of Roma in Europe, Or-
ganization for Security and Co-operation in Europe, 2010. 
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devalveras. Problemet kommer att synliggöras och diskuteras utifrån 
den debatt om tiggeri och införandet av ett eventuellt tiggeriförbud som 
under senare år förts i politisk och medial debatt och som föranletts av 
en ökad närvaro av socialt utsatta EU-medborgare som vädjar om fi-
nansiella, eller andra typer av, medel i det offentliga rummet. Både de
som förespråkar ett förbud mot tiggeri och de som är motståndare till 
ett sådant lyfter ofta fram argument som har med mänskliga rättigheter 
och människovärde att göra. Det problem som är i detta avsnitts fokus 
handlar om att språket om mänskliga rättigheter också används på sätt 
som går tvärs emot den norm om lika människovärde som mänskliga 
rättigheter grundläggs i och att detta språk ibland dessutom framträder 
i en tydligt rasifierad diskurs.

Det problem som står i centrum i kapitlets tredje avsnitt handlar om 
rättslig reducering av mänskliga rättigheter. Detta problem exemplifie-
ras utifrån rättsväsendets hantering av antiromska hatbrott.

Sverige och den fria rörligheten
Konsolideringen av den fria rörligheten inom EU, samt EU:s expansion 
har således medfört att alltfler rör sig mellan Europas länder för exem-
pelvis arbete eller studier. Inkluderingen av länder från de så kallade 
forna öststaterna innebar att länder med förhållandevis diversifierade 
ekonomiska och politiska utgångspunkter tillsammans kom att befinna 
sig inom ramen för det europeiska samarbetet, så också i fråga om den 
fria rörligheten. På många sätt har detta kommit att utmana det europe-
iska projektet. Initialt präglades emellertid de förändringar det utvid-
gade EU-samarbetet förde med sig av optimism. Branka Liki -Brbori ,
som är biträdande professor i etnicitet och migration, beskriver hur in-
ställningen till EU:s utvidgning och övergången till marknadsekonomi 
sågs som ett: ”powerful, socially minded alternative to the neoliberal, 
US-driven approach to systemic transformation in the post-communist 
‘other’ Europe.”397 Vidare, menar Liki -Brbori , antogs den europeiska 
integrationsmodellen kunna möta utmaningen med den så kallade ”li-
berala paradoxen” där en öppnad marknad genererar stängda gränser, 

397 Liki -Brbori , Branka: “EU Enlargement, Migration, and Asymmetric Citizenship: 
Political Economy of Inequality and the Demise of the European Social Model?”, Glob-
alizations, vol. 8, nr. 3, 2011, s. 277.
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liksom att EU:s åtaganden i fråga om bland annat jämlikhet och social 
rättvisa kunde utmana det nyliberala imperativet.398

I och med bland annat den europeiska finanskrisen ökade männi-
skors rörlighet ytterligare i Europa. Människor som förlorade sina ar-
beten sökte sig till andra länder för att säkra sin försörjning. Konkurrens 
om arbetstillfällen ledde också till en ökad utsatthet i hemländerna för 
vissa, såsom den romska befolkningen i Rumänien och Bulgarien.399

Det är denna grupp, eller snarare de som rest till Sverige för att söka 
arbeta och försörjning, som står i centrum i detta kapitel. Men vilka är 
då de så kallade utsatta EU-medborgarna?

Gruppen förenas av att de av andra identifieras och kategoriseras 
som romer. Detta är en grupp som historiskt och idag drabbats för om-
fattande rasism. Rasismen ligger till grund för gruppens utsatta situat-
ion i såväl hemländerna som i de länder där de uppehåller sig. Katego-
riseringen av dem som romer är inte nödvändigtvis överensstämmande 
med den egna identiteten. Jag kommer att arbeta med flera begrepp som 
tillsammans och växelvis är relevanta för den form av rasism som sär-
skilt behandlas här. För det första ringar jag in gruppen som utsatta EU-
medborgare. När det gäller identifikationen av gruppen som romer har 
det särskilt stor betydelse när det gäller omgivningens perspektiv och 
uppfattningar. Som indikerats är romer inte– vare sig vi talar om de som 
under lång tid levt i Sverige eller de som migrerar inom EU – en enhet-
lig grupp. I själva verket finns en mängd olika grupper och gruppiden-
titeter bland dem som identifierar sig som romer.400 Världsbanken 
skriver exempelvis: 

A defining characteristic of Roma is their diversity. There are numerous 
subdivisions of Roma based on various cross-cutting divisions, includ-
ing family groups and religion. Ethnographers have identified 60 dif-
ferent groups in Bulgaria and similar diversity is believed to exist in 
other countries. In addition to these ethnic differences, there is a signif-
icant diversity among Roma settlements: rural/urban, assimilated/non-

398 A.a., s., 277 f. Liki -Brbori använder sig här av James F. Hollifields terminologi. 
Se vidare om den “liberala paradoxen” i: Hollifield, James F.: “The Emerging Migrat-
ion State”, The International Migration Review, vol. 38, nr. 3, 2004, s. 886 f, samt 
senare under avsnitt ”Migranten som medborgarskapets andre” i detta arbete.
399 Se t.ex. Galgoczi, Bela, Janine Leschke och Andrew Watt: EU Labour Migration 
since Enlargement: Trends, Impacts and Policies, 2009.
400 Se t.ex. Marushiakova, Elena och Veselin Popov: “’Gypsy’ Groups in Eastern Eu-
rope: Ethnonyms vs. professionyms”, Romani Studies, vol. 23, nr. 1, 2013. 
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assimilated, homogenous/heterogeneous, as well as affiliations with 
different religious denominations. Some groups speak variations of the 
Roma language, while others do not. As a result, analysis of Roma as a 
group is extremely difficult.401

En annan omständighet som är relevant handlar om migrantskapet. När 
det gäller detta begrepp har jag tidigare diskuterat några invändningar 
mot hur det ibland används, bland annat i sydafrikansk kontext, för att 
särskilja mellan den som är flykting och de som migrerar av andra skäl. 
Begreppet migrant i generell mening som åsyftande den som korsar 
yttre eller inre nationsgränser är tämligen oproblematiskt. Som jag 
framfört i avhandlingens inledningskapitel är det ”migranten som fi-
gur” som här studeras som en av den samtida rasismens objekt. Denna 
kan identifieras exempelvis då begreppet används för att kontrastera 
och identifiera andra grupper utanför det som handlar om själva ”rör-
ligheten” över gränser. Detta är tydligt inte minst i hur termen EU-
migrant kommit att användas. Civil Rights Defenders (CRD) skriver: 

I den svenska debatten används ofta termen EU-migranter i stället för 
unionsmedborgare. Eftersom det inom EU råder fri rörlighet handlar 
det dock inte om migration i traditionell mening när unionsmedborgare 
använder sig av sin rätt att fritt uppehålla sig och bosätta sig i ett annat 
medlemsland. EU-migrant tenderar därför att bli en term som åberopas 
med syftet att särskilja rättigheter kopplade till fri rörlighet mellan de 
två grupper som i EU-rätten definieras som ekonomiskt aktiva och eko-
nomiskt icke aktiva personer. De senare anses då vara migranter men 
inte de förra.402

Sammanfattningsvis, vilka tillhör då den grupp som i samhällsdebatten 
ofta kallas för socialt utsatta EU-medborgare? Vad som förenar grup-
pen är att de lever i social utsatthet och att de under kortare perioder 
uppehåller sig i ett annat EU-land än hemlandet för sin försörjning, 
bland annat genom att tigga. Enligt en intervjuundersökning anges fat-
tigdom och rasism som de huvudsakliga motiv till varför gruppen läm-
nar sina hemländer, medan hopp om arbete och bättre levnadsstandard 

401 Revenga, Ana, Dena Ringold och William Martin Tracy: Poverty and ethnicity - a
cross-country study of Roma poverty in Central Europe. World Bank Technical Paper 
nr. 531, The World Bank, Washington D.C. 2002, s. 2.
402 Civil Rights Defenders: Utsatta unionsmedborgare i Sverige: Statens skyldigheter 
enligt internationella människorättsnormer, EU-rätt och svensk rätt, Civil Rights De-
fenders, Stockholm 2015, s. 9.
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är faktorer som drar dem till destinationsländerna.403 Många, men inte
alla, har sitt ursprung i Rumänien eller Bulgarien. Ofta uppfattas de som 
varande romer vilket i vissa fall överensstämmer med deras självupp-
levda identitet, i andra fall inte. Hur många människor som kan räknas 
som grupp och som befinner sig i Sverige är inte helt klart. Det upp-
skattas att mellan 3000–5000 personer befunnit sig i Sverige under de 
senaste åren.404 De är migranterna som figurer för en av rasismens form-
ationer.

Antiromsk rasism i Sverige
I denna avhandling studeras olika problemområden som på olika sätt 
aktualiserar den ambivalenta relationen mellan mänskliga rättigheter 
och rasism med särskilt fokus på samtida rasism riktad mot migranter.
Även om fokus därigenom ligger vid rasismens variationer och forme-
ringar i vår samtid bär den rasism som drabbar marginaliserade EU-
medborgare och den rasism som behandlades i föregående kapitel och 
som riktas mot afrikanska migranter i Sydafrika i sina nya former också 
på en historisk kontinuitet. Kopplingarna till den klassiska rasismen 
manifesteras genom rasismens objekt liksom i rasismens manifestat-
ioner i form av förtryck såsom marginalisering, våld, diskriminering, 
exploatering. 

Även om det, liksom när det gäller alla former av rasism, är svårt att 
mäta dess omfattning står det klart att den antiromsk rasism har en lång 
historia i Sverige liksom i övriga delar av världen. Rasismens systema-
tik och omfattning återspeglas bland annat i regleringar och lagar som 
i Sverige ända sedan 1500-talet syftat till på olika sätt kontrollera de 
grupper som uppfattats vara romer.405

403 European Union Agency for Fundamental Rights: The Situation of Roma EU Citi-
zens Moving to and Settling in Other EU Member States. Publications Office of the 
European Union, Luxembourg 2009. Tillgänglig: https://fra.europa.eu/sites/de-
fault/files/fra_uploads/705-Roma_Movement_Comparative-final_en.pdf, hämtad 
2020-01-20. 
404 Se t.ex. Polismyndigheten: Nationell lägesbild. Brottslighet med koppling till tiggeri 
och utsatta EU-medborgare i Sverige. Polismyndigheten, Nationella operativa avdel-
ningen, december 2015, s. 11; SOU 2016:6 Framtid sökes: slutredovisning från den 
nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Wolters Kluwer, Stockholm, s. 7. 
405 Se t.ex. Lööw, Heléne: ”Antiziganism – från ryktesspridning till nätkampanjer”, So-
cialmedicinsk tidskrift, nr. 3, 2015; Selling, Jan: Svensk antiziganism: fördomens kon-
tinuitet och förändringens förutsättningar. Östkultur, Ormaryd 2014; Jansson, Karl-
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Ännu i dag lever många romer i Sverige i en mycket utsatt situation.
I en av de parallellrapporter som lämnades in till CERD i samband med 
granskningen av Sverige 2013 påpekas exempelvis att den strukturella 
diskriminering och marginalisering som drabbar romer är så genomgri-
pande att stora delar av den romska gruppen är uteslutna från den de-
mokratiska processen.406 Samtidigt som det finns starka belägg för ro-
mers utsatthet saknas ofta konkreta anmälningar i fråga om till exempel 
diskriminering och hatbrott. En stor diskrepans mellan exempelvis an-
mälda diskrimineringsärenden och faktisk utsatthet är emellertid inte 
ovanligt. Snarare tycks en korrelation mellan låg anmälningsbenägen-
het och stor utsatthet finnas. Detta kan förklaras med faktorer såsom 
bristande myndighetsförtroende, stigma, vana av utsatthet med mera. 

Påtryckningar från bland andra civilsamhällets organisationer och 
statliga myndigheter, råd, rekommendationer och rättsliga åtaganden 
inom ramen för EU, Europarådet och FN, samt inte minst de krav som 
ställts från såväl individer som intresseorganisationer som representerar 
eller företräder romer har bidragit till insatser som syftat till att förbättra 
situationen för romer i Sverige. 

En viktig utveckling var då romer erkändes som en nationell mino-
ritet i samband med tillträdet av Europarådets ramkonvention om skydd 
för nationella minoriteter och europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk. Som en konsekvens av tillträdet av ramkonventionen
var också det 2006 tillsattes en delegation för att driva på arbetet med 
romers inkludering i samhället.407 Delegationen för romska frågor pre-
senterade i sitt betänkande en 20-årig strategi med målen ”att stänga 
välfärdsgapet mellan romer och andra grupper, att häva romers makt-
underläge, att reparera romers tillit till majoritetssamhället och över-
brygga förtroendeklyftan.”408 Denna ligger nu till grund för den strategi 
för romsk inkludering som regeringen antog 2012 och vilken inbegriper 
åtgärder på flera samhällsnivåer, däribland kunskapshöjande insatser 

Axel, Ingemar Schmid och Hans Caldaras m. fl.: Ett fördrivet folk: antologi om förtryck 
och diskriminering av romer / zigenare / resande. Forum för levande historia, Stock-
holm 2005.
406 United Nations Association of Sweden: Alternative Report to Sweden’s 22nd and 
23rd Periodical Reports to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 
s. 26. Tillgänglig: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ 
SWE/INT_CERD_NGO_SWE_30715_E.pdf, hämtad 2019-10-15.
407 Dir. 2006:101 Delegationen för romska frågor. Kulturdepartementet, Stockholm.
408 SOU 2010:55 Romers rätt: en strategi för romer i Sverige: ett lands behandling av 
dess romska befolkning är ett lackmustest för det civila samhället och dess demokrati. 
Betänkande av Delegationen för romska frågor. Fritzes, Stockholm.
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och stärkande av dialog och inflytande.409 Ytterligare ett förslag som 
framfördes av Delegationen för romska frågor var inrättandet av en 
sannings- och försoningskommission ”för att kartlägga och dokumen-
tera de övergrepp, försummelser och diskriminerande åtgärder som be-
gåtts mot den romska minoriteten” i Sverige.410 Detta resulterade i en 
vitbok kring de övergrepp och kränkningar som romer utsatts för under 
1900-talet vilken presenterades av den svenska regeringen 2014.411 Syf-
tet med vitboken formulerades som att: 

... ge ett erkännande åt offren och deras anhöriga och att skapa förstå-
else för den romska minoritetens situation i dag genom att i ett historiskt 
sammanhang belysa de övergrepp romer blivit utsatta för och hur ste-
reotyper och fördomar vuxit fram och levt vidare från generation till 
generation samt hur dessa har fått ligga till grund för den statliga poli-
tiken.412

Insatser har även genomförts för att specifikt adressera rasismen mot 
romer. I samband med att den ovan nämnda vitboken presenterades till-
satte regeringen Kommissionen mot antiziganism i syfte ”att åstad-
komma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga 
den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och sam-
hället i övrigt.” 413 Kommissionens arbete har omfattat bland annat kun-
skapshöjande åtgärder i syfte att bryta ”antiziganistiska mönster.”414 I
sitt betänkade lyfter dock Kommissionen mot antiziganism också fram 
behovet av fler och andra typer av insatser. De politiska åtgärder som 
hittills vidtagit går inte på djupet med den diskriminering och krän-
kande behandling som romer utsatts för såväl historiskt som idag.415

Kritik har också framförts mot att insatserna i första hand rör romer 
som är svenska medborgare och inte omfattat den grupp av romer som 
migrerar inom EU. Kopplingen mellan socialt utsatta EU-medborgare 

409 Skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-
2032. Kulturdepartementet, Stockholm. 
410 SOU 2010:55, s. 511.
411 Antiromsk rasism har dock en lång historia. Det har därför riktats kritik mot att 
vitboken enbart fokuserar på de kränkningar av romer under1900-talet och framåt. 
412 Ds. 2014:8 Den mörka och okända historien: vitbok om övergrepp och kränkningar 
av romer under 1900-talet. Fritzes, Stockholm, s. 12.
413 Dir. 2014:47 Kraftsamling i arbetet mot antiziganism. Kulturdepartementet, Stock-
holm, s. 1.
414 SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism. Wolters Kluwer, Stockholm, s. 1
415 A.a., s. Se även Selling, Jan: Svensk antiziganism: fördomens kontinuitet och för-
ändringens förutsättningar, 2014
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och den nuvarande och historiska situation för de romer som lever i 
Sverige är emellertid viktig. Inte bara på grund den antiromska rasism-
ens kontinuitet utan också för att dess effekter påverkar situationen för 
alla de som uppfattas vara romer i dag. 

Det fjärde problemet: ett differentierat 
medborgarskap 
I föregående kapitel diskuterades problemet med att delar av människo-
rättssystemet exkluderar en av den samtida rasismens objekt – icke-
medborgaren. Diskussionen tangerade problemet med att implemente-
ring av mänskliga rättigheter kommit att bli starkt knutet till individers 
medborgarstatus. Det finns de inkluderande med rätt till rättigheter, de 
exkluderade utan en självklar rätt till rättigheter. Som jag tidigare argu-
menterat och som även kommer att diskuteras längre fram i detta avsnitt 
menar jag att en förståelse av mänskliga rättigheter som sätter männi-
skovärdesprincipen i centrum kan bidra till att utmana konsekvenserna 
av en sådan konstruktion. 

Även detta avsnitt utgår från dilemmat med de mänskliga rättighet-
ernas förbundenhet med medborgarskap. Frågan som jag ska behandla 
rör emellertid en annan aspekt av dilemmat med medborgarskap som 
villkor för mänskliga rättigheter. Problemet handlar om en utveckling 
mot ett alltmer differentierat medborgarskap. Ett exempel på en sådan 
utveckling är EU:s unionsmedborgarskap vars utveckling jag, och 
andra med mig, menar representerar två parallella rörelser; en mot öpp-
nande av gränser, en mot slutande av gränser. För samtidigt som med-
lemskap i EU bidragit till att dess medlemsstaters invånare fått möjlig-
het att röra sig mer fritt mellan medlemsländerna har den yttre gräns-
kontrollen stärkts genom införandet av regler för att särskilja de som 
rör sig inom unionen. Därtill följer med den fria rörligheten också be-
gränsningar som reducerar möjligheterna för vissa grupper att röra sig 
fritt mellan medlemsländerna. Det innebär – oavsett huruvida sådana 
begränsningar betraktas som rimliga eller ej – att de rättigheter som föl-
jer med unionsmedborgarskapet är exklusiva för enbart delar av Euro-
pas befolkning. Detta är en riskfylld process som riskerar att påverka 
relationen mellan mänskliga rättigheter och rasism i en negativ riktning. 
Det har bland annat att göra med att konstruktionen av medborgarskap-
ets ”andre” är nära relaterad till rasifieringens processer och logiker. 



208

Rasismen är, som Nandita Sharma skriver ”central to the construction 
of the ‘others’ of citizenship”.416 Jag menar alltså att vissa konstrukt-
ioner av medborgarskap ibland opererar i enlighet med rasismens logi-
ker om inneslutning och uteslutning. Genom de mänskliga rättigheter-
nas starka koppling till medborgarskap är det därför en risk att mänsk-
liga rättigheter när de implementeras följer samma logik.

Problemet med ett differentierat medborgarskap kontextualiseras 
och specificeras genom att kontrastera ett betänkande som 2016 presen-
terades av den av regeringen utsedde nationelle samordnaren för socialt 
utsatta EU-medborgare och som bland annat behandlar frågan om rät-
tigheter i relation till välfärdsystemet för EU:s unionsmedborgare och 
en rapport av CRD kring Sveriges människorättsåtaganden i fråga om 
EU-medborgares rättigheter. Innan vi kommer dit är det emellertid nöd-
vändigt att säga något mer om hur jag menar differentieringen av med-
borgarskap har med den dubbla relationen mellan rasism och mänskliga 
rättigheter att göra. 

Migranten som medborgarskapets andre
Genom sitt migrantskap befinner sig migranten i en särskild form av 
skyddslöshet, såväl när det gäller rättigheter som ifråga om rasism. 
Detta är emellertid inte en skyddslöshet som alla migranter i dagens 
globaliserade värld delar. För om migrantskapet i någon slags formell 
mening består i detta bokstavliga överskridande av gränser där migran-
ten antas befinna sig på en plats var denne, åtminstone inte ännu, är 
medborgare tycks där också finnas något annat som särskiljer vissa 
grupper av migranter från andra.

I föregående kapitel hävdade jag att medborgarskap och nationstill-
hörighet kan fungera som rasifierande attribut och som några av den 
samtida rasismens objekt konstrueras utifrån. Detta synliggjordes bland 
annat genom att visa hur de som kategoriseras som ”migranter” och 
”outsiders” i en sydafrikansk kontext inte nödvändigtvis är migranter 
per se, samt att det bara är vissa grupper av migranter som utsätts för 
exempelvis våld, diskriminering och andra för rasismens känneteck-
nande praktiker. I stället förenas de i en kategorisering av diffusa attri-
but som tilldelas den outsider som inte föreställs ingå den nationella 
gemenskapen. Kategoriseringen som social praktik medför således att 

416 Sharma, Nandita: ”Racism”, i Anderson, Bridget och Vanessa Hughes (red.): Citi-
zenship and its Others. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015, s. 98. 
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vissa uppfattas vara migranter, andra inte. För en del är migrantskapet 
en stämpel de aldrig undgår medan andra, som trots att de i en slags 
formell mening uppfyller migrantskapets kriterier, enkelt upptas och 
omfamnas i den kollektiva gemenskapen. Själva kategorin både ”före-
nar och differentierar” för att använda Balibars terminologi avseende 
begreppen invandrare och invandring.417 Inte sällan sker denna diffe-
rentiering i enlighet med rasismens logik. Något som förenar de grup-
per vars situation behandlas här men som inte nödvändigtvis andra eko-
nomiska migranter möter i samma utsträckning är nämligen det ifråga-
sättande förhållningssättet till deras närvaro i destinationslandet. 
Många av dem som korsar gränser utsätts inte av rasism. För långt ifrån 
alla är erkännandet av eller uppfyllandet av just deras mänskliga rättig-
heter ett problem. Vissa är mer välkomna än andra.

Den politiska utvecklingen, inte minst i Europa, går mot vad vissa 
statsvetare kallar ett tillstånd av flernivåstyrning, ett begrepp som avser 
en parallell process av decentralisering och centralisering av den poli-
tiska makten. 418 Genom att en sådan utveckling utmanar staternas su-
veränitet påverkas också synen på medborgarskapets innebörd och bun-
denheten till nationen.419 Unionsmedborgarskapet gör att tidigare för gi-
vet tagna gränserna inom ramen för nationalstaten luckras upp till för-
mån för den Europeiska gemenskapens gränser. Men också den är, som 
vi ska se, villkorad. 

I dagens globaliserade värld tycks två parallella spår kommit att ut-
kristalliseras. Ett svarar mot den nyliberala ordningens strävan efter
marknadens fria rörlighet, ett annat är slutna nationer och stängda grän-
ser. James F. Hollifield beskriver det som en ”liberal paradox” där stater 
å ena sidan för att vara konkurrenskraftiga måste låta deras ekonomier 
och samhällen vara öppna för handel, investering och migration, å
andra sidan medför människors rörlighet till skillnad från varor, kapital 
och tjänster större politiska risker för staterna.420

417 Balibar, Étienne och Immanuel Wallerstein: Ras, nation, klass: mångtydiga identi-
teter. Daidalos, Göteborg, 2002, s. 283 f.
418 Se t.ex. Hooghe, Liesbet och Gary Marks: Multi-level governance and European 
integration. Rowman & Littlefield, Lanham 2001. 
419 Se t.ex. Soysal, Yasemin Nuho lu: Limits of citizenship: migrants and postnational 
membership in Europe. Univ. of Chicago, Chicago, Ill. 1994; McNevin, Anne: Con-
testing Citizenship: Irregular Migrants and New Frontiers of the Political, Columbia 
University Press, New York 2011. 
420 Hollifield, James F.: “The Emerging Migration State”, 2004, s. 886 f.
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Vad innebär det för migranten? En konsekvens kan vara att migran-
ten hamnar i en position där hennes värde avgörs utifrån marknadsvär-
det. I denna ordning uppstår nya former av hierarkier. Där finns de som 
är önskvärda enligt marknadens logik, exempelvis i kraft av deras före-
ställda kompetensbidrag, andra som är önskvärda för i kraft av att deras 
arbete kan exploateras och slutligen de som inte betraktas som en resurs 
över huvud taget. Statsvetaren Anne McNevin fångar dilemmat väl: 

On one hand, states willingly open their borders to global market forces 
and do so on the pretence that liberalizing borders is the only feasible 
option for economic growth and development. This opening of borders 
raises question about the meaning of citizenship, which has heretofore 
been based on the notion of a sovereign territorial political community. 
On the other hand, states are also under increasing pressure to close 
their borders to certain types of migrants and to maintain a strong sense 
of bounded national identity. Irregular migrants are caught at the cross-
roads of these state practices. Many, as workers, respond to a transna-
tional labor market that is part and parcel of global market forces. At 
the same time, they are brutally policed as transgressors of borders that 
are elsewhere compromised by states’ neoliberal agendas.421

Formeringen av dessa hierarkier uppenbarar sig tydligt i regleringen 
kring den fria rörligheten inom EU där förhandlingar om vilka rättig-
heter som tillkommer en unionsmedborgare kommit upp allt oftare på 
den rättsliga och politiska agendan. 

Från nationstillhörighet som status till nationens hierarki
Vem som är medborgare och vad ett medborgarskap innebär är inte nå-
gon självklarhet. Medborgarskapsbegreppet tolkats på olika sätt över 
tid och på olika platser. Som Cohen uppmärksammat har globali-
seringen inneburit att medborgarskapsbegreppet – oavsett utifrån vil-
ken teoribildning det förstås – medfört utmaningar som gör att rådande 
paradigm är under dekonstruktion.422

Kännetecknade för hur medborgarskap historiskt betraktas är enligt 
Cohen att de olika dimensionerna – medborgarskap som en demokra-

421 McNevin, Anne: Contesting Citizenship: Irregular Migrants and New Frontiers of 
the Political, 2011, s. 2 f.
422 Cohen, Jean L.: “Changing Paradigms of Citizenship and the Exclusiveness of the 
Demos”, International Sociology, vol. 14, nr. 3, s. 248.



211

tisk politisk princip, status som rättslig person och en form av medlem-
skap – är syntetiskt sammanlänkade. Sociologen Thomas Humphrey 
Marshalls klassiska definition av medborgarskap som en form av status 
kopplad till rättigheter som de som är fulla medlemmar i en gemenskap 
erhåller fångar in denna syntes väl. Det är också en relation som satt sin 
prägel i framväxten av de mänskliga rättigheterna i rådande kontext. 
Låt oss därför kort ringa in några centrala punkter i Marshalls förståelse 
av relationen mellan medborgarskap och rättigheter. 

Marshall presenterar utvecklingen av rättigheter kopplat till medbor-
garskap i den klassiska essän ”Citizenship and social class”. Enligt 
Marshall består medborgarskapet av tre element som utvecklats stegvis 
utifrån varandra över tid: det civila, det politiska och det sociala. Det 
civila elementet kännetecknas av en viss uppsättning rättigheter som 
syftar till att skydda individens frihet, så kallade civila rättigheter vars 
skydd främst förverkligas och garanteras genom domstolarna. Det po-
litiska elementet rör i första hand de politiska institutionerna och mani-
festeras genom rätten att delta i det politiska beslutsfattandet genom val 
eller representation. Det sociala elementet, slutligen, rör sådana rättig-
heter som grundlägger någon form av social trygghet och säkerhet och 
bland annat institutionaliseras genom utbildningsväsendet och social 
service.423

Det som har betydelse i kontexten av denna avhandling och särskilt 
i förhållande till mänskliga rättigheter är hur medborgarskap stärker el-
ler begränsar mänskliga rättigheter för den som ingår eller står utanför 
den gemenskap medborgarskapet innebär. Genom rådande människo-
rättssystem är erkännandet av mänskliga rättigheter avhängiga att en 
individ är medborgare i en stat eller befinner sig under ett lands juris-
diktion. För att vara medborgare krävs att du erkänts som sådan av en 
stat. Traditionellt sett har ett sådant erkännande byggt på framför allt en 
av två principer: jus soli – att en person fötts i ett land, eller jus sangu-
inis – att en person har en förälder som är medborgare i ett land, eller 
genom naturalisering.

Några av de utmaningar som aktualiseras genom människorättssy-
stemets betoning av relationen mellan stat och individ har berörts i in-
troduktionskapitlet där bland annat Youngs problematisering av utsatta
gruppers möjlighet för rättighetsutkrävande, liksom den postkoloniala 
teoribildningens kritik av liberalismens individcentrering, diskuterades. 

423 Marshall, T.H. och Tom Bottomore: Citizenship and Social Class. Pluto Press, Lon-
don, 1992, s. 10 f. 
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Även utmaningarna med nationens bärande roll för medborgarskap 
(och i förlängningen rättigheter) har diskuterats. 

En fråga som jag hittills inte diskuterat handlar om de relationella 
aspekterna av medborgarskap. Som vi sett har medborgarskap i modern 
tid byggts upp kring relationen mellan en stat och individ. Vi har också 
sett hur olika typer av rättigheter över tid bundits upp till denna relation. 

Samtidigt som sammanlänkningen mellan medborgarskap och 
mänskliga rättigheter i vissa fall är problematisk har relationen sina för-
delar, inte minst eftersom rättigheterna i sig själva förutsätter förbin-
delse mellan anspråk och motsvarande plikt. Huruvida staten är den en-
titet som bör, eller är bäst lämpad, att bära detta anspråksansvar har 
utmanats. Långt innan att FN bildades argumenterade Kant för en kos-
mopolitisk lag där stater underställdes ett gemensamt regelverk.424 I och 
med FN:s framväxt kom bland andra filosofen och den politiska teo-
retikern Hannah Arendt att uppmärksamma hur människorättssyste-
mets utformning i praktiken innebar att de utan medborgarskap inte 
stod under de mänskliga rättigheternas beskydd.425 I Arendts efterföljd 
har flera teoretiker fört fram behovet av en grundläggande rätt till det 
medlemskap som ligger till grund för rättigheter: rätten att ha rättig-
heter. 

Benhabib, som betonar den politiska dimensionens betydelse för 
mänskliga rättigheter argumenterar exempelvis för ett kosmopolitiskt 
medborgarskap där varje individ äger rätten att erkännas och skyddas 
som legal person av världssamfundet.426 På ett liknande vis resonerar 
Habermas som lyft fram de internationella och regionala institutioner-
nas, liksom den internationella rättens, betydelse för säkerställandet av 
mänskliga rättigheter.427

Kritik som riktats mot dylika kosmopolitiska perspektiv handlar ofta 
om den praktiska genomförbarheten av en världsordning där ansvaret 
för mänskliga rättigheter ligger utom nationens ramar. Alldeles oavsett 
hur vi ställer oss i en sådan fråga blottlägger de kosmopolitiska per-
spektiven, genom sin strävan efter större inklusion, de exkluderande 

424 Kant, Immanuel: Om den eviga freden: ett filosofiskt utkast, (övers. Alf W. Johans-
son). Rabén Prisma, Göteborg 1996.
425 Arendt, Hannah: The Origins of Totalitarianism. Harcourt Brace Jovanovich, New 
York 1973.
426 Benhabib, Seyla: The rights of others: aliens, residents, and citizens. Cambridge 
University Press, Cambridge 2004.
427 Habermas, Jürgen: “The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of 
Human Rights”, 2010. 
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elementen i fråga om medborgarskap. Medborgarskap handlar nämli-
gen inte bara om en relation mellan stat och medborgare, den bygger 
också på en dualism mellan medborgare och icke-medborgare där med-
borgaren positioneras mot den andre, den som inte tillhör. 

Samtidigt som unionsmedborgarskapet som här står i fokus expan-
derar den traditionella relationen mellan stat och medborgare i fråga om 
mänskliga rättigheter upprättas, eftersom medborgarskap alltid bygger 
på exkludering, också nya gränser mot medborgarskapets ”andra”.

Utifrån konstruktionen av det rådande människorättssystemet är det 
mot stater som människor i första hand kan rikta sina rättighetsanspråk. 
Staten är också den som ansvarar för implementering av rättigheter. 
Men som jag tidigare också påpekat finner vi här en tydlig paradox där 
de mänskliga rättigheterna i rådande system bygger på en svårlöslig 
konflikt mellan universalismens anspråk och erkännandet av staters su-
veränitet och rättigheter som förbehållna medborgare. Låt oss återgå till 
Cohens systematisering av medborgarskapets olika dimensioner. Enligt 
Cohen kan det moderna medborgarskapet betraktas som bestående av 
tre sammanlänkande dimensioner som var för sig inbegriper svårlösta 
konflikter och motstridigheter i fråga om exkludering. Mänskliga rät-
tigheter rör alla dessa dimensioner. Den första dimensioner rör sig i po-
litikens domän och handlar om medborgarskap som en demokratisk 
princip. Cohen uppmärksammar hur det egalitära i politikens domän 
verkat mer eller mindre inkluderande. Vilka som förlänats politiskt ak-
törskap och därmed tillhört kratins folk har över tid varierat. Även om 
medborgarskapet inom ramen för modern västerländsk demokrati om-
fattar fler grupper än vad som var fallet i exempelvis de antika stadssta-
terna är emellertid exkludering inbyggt i den politiska principen. Sam-
tidigt som den är internt egalitär är dess yttre gränser flytande.428

Den andra dimensionen är rättsligt fokuserad och handlar om med-
borgarskap som status i form av varande ett rättsligt subjekt. Enligt Co-
hen är den mer inklusiv i sin karaktär eftersom fler människor är 
”subject to the law” än upptagna i en politisk gemenskap. Men även här 
finns risker. Cohen skriver:

Apparently the juridical and democratic components of the citizenship 
principle are in tension: the former universalizing and inclusive but 

428 Cohen, Jean L.: “Changing Paradigms of Citizenship and the Exclusiveness of the 
Demos”, 1999, s. 249. 



214

apolitical and individualistic, the latter political, internally egalitarian 
and uniform but externally exclusive and particularistic.429

Den tredje dimensionen byggs förvisso upp kring inklusion genom sin 
betoning av medlemskap i en gemenskap utifrån identitet men samti-
digt bygger ett medborgarskap uppbyggt kring ett sådant medlemskap 
direkt exkluderande mot det som inte tillhör samma gemenskap.430

Som Cohen väl belyser byggs alltså medborgarskap – alldeles oav-
sett vilket perspektiv som intas – på en dikotomi mellan inklusion och 
exklusion. För att någon ska vara medborgare måste också någon vara 
icke-medborgare. Detta gäller oavsett om vi talar om medborgaren som 
demokratins bärare, som rättsligt subjekt eller kollektivets identitet. När 
medborgarskap diskuteras i förhållande till mänskliga rättigheter är det 
viktigt att ta både sådana externa och interna exkluderande element i
beaktning. Detta är inte minst relevant efter rasism legitimerar sådana 
schatteringar.431 Det är nu dags att gå vidare till att närmre granska for-
meringen av medborgarskap på olika nivåer så som de kommer till ut-
tryck på europeisk nivå. 

Unionsmedborgarskapet under förhandling
En viktig effekt av det förstärkta europeiska gemenskapssamarbetet, 
som inleddes i och med Maastrichfördraget, var unionsmedborgar-
skapet vilket medger fri rörlighet inom EU för unionsmedborgare. 
Denna fria rörlighet har senare konsoliderats och regleras nu främst ge-
nom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG, det så kal-
lade rörlighetsdirektivet.432 Enligt detta direktiv har unionsmedborgare 
med giltig legitimation rätt att under minst tre månader och utan krav 

429 A.a., s. 250. 
430 Ibid. 
431 Givetvis finns andra viktiga aspekter i fråga om medborgarskap och mänskliga rät-
tigheter som bör has i åtanke. Det är bland annat oavlåtligt så att ett eurocentriskt per-
spektiv gör sig gällande i en sådan analys. I föregående kapitel uppmärksammades ex-
empelvis att de koloniala gränserna i södra Afrika sällan stämmer överens med männi-
skors upplevda gemenskaper och tillhörigheter. Även om de flesta i dag politiskt in-
rymmer sig i denna ordning är staten som en heterogen enklav med tydliga gränser en 
konstruktion. Likaså är det nödvändigt att hålla frågan om makt i fokus. När det gäller 
hur medborgarskap expanderar korresponderar det vanligen med vilka makten uppfat-
tar vara människa. 
432 2004/38/EG. 
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på exempelvis anställning eller anknytning att fritt vistas i EU:s med-
lemsstater. 433

För att få förlängd eller permanent uppehållsrätt efter denna första
tremånadersperiod krävs enligt artikel 7 i direktivet att unionsmedbor-
garen har en heltäckande sjukförsäkring samt har en anställning eller är 
egenföretagare, studerar vid godkänd institution eller har tillräckliga 
medel för att inte bli ”belastning för den mottagande medlemsstatens 
sociala biståndssystem”.434 Även vissa grupper av arbetssökande, till 
exempel de som efter en längre tids anställning blivit arbetslösa och är 
anmäld som arbetssökande vid arbetsförmedling, kan ha rätt till för-
längd uppehållsrätt.435

En viktig fråga, både i fråga om dem som vistas kortare eller längre 
tid än tre månader är vilken rätt till socialt bistånd unionsmedborgaren 
har. Hur denna skrivning ska tolkas är en, som vi kommer att se, en 
fråga som varit föremål för politisk debatt och tagits upp i flera rättsfall 
i EG-domstolen.

En relevant distinktion som berör den grupp som här diskuteras –
socialt utsatta EU-medborgare – har därför kommit att handla om 
huruvida individen betraktas som ekonomiskt aktiv respektive ekono-
miskt icke-aktiv. 

Huruvida en unionsmedborgare bedöms ha uppehållsrätt och där-
med rätt till vissa välfärdstjänster blir alltså avhängigt om personens 
förmodas ha reella möjligheter till anställning eller ej. Därmed riskerar 
personer som befinner sig i Sverige som söker arbete men som samti-
digt bedöms som stå långt ifrån arbetsmarknaden att hamna utanför den 
rättighetssfär unionsmedborgarskapet annars ger. Det är emellertid inte 
självklart hur en sådan gränsdragning bör göras. Den av regeringen ut-
sedde nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare konstaterar i 

433 A.a., kap. III, art. 6 
434 Ibid. 
435 I Sverige formuleras reglerna kring uppehållsrätt i 3 kap. 3 § i utlänningslagen (SFS 
2005:317). Där anges att en EES-medborgare har uppehållsrätt om personen är: ”1. är 
arbetstagare eller egen företagare i Sverige, 2. har kommit till Sverige för att söka arbete 
och har en verklig möjlighet att få en anställning, 3. är inskriven som studerande vid en 
erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga till-
gångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjuk-
försäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller 4. har tillräckliga 
tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjuk-
försäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.”
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utredningen att utsatta EU-medborgare som skaffar sin försörjning ge-
nom tiggeri kan förmodas tillhöra gruppen ekonomiskt icke-aktiva EU-
medborgare. Samordnaren skriver:

Individer som försörjer sig genom tiggeri, som inte haft anställning ny-
ligen och som har begränsad språkkunskap och utbildning, anses nor-
malt sett inte ha en reell möjlighet till anställning.436

Samtidigt finns inom EU principer som utmanar denna typ av villko-
rade välfärd. En sådan är EU-rättens likabehandlingsprincip som för-
bjuder diskriminering i samband med nationalitet. Generellt sett gäller 
nämligen också en likabehandlingsprincip i fråga om nationalitet när 
det gäller unionsmedborgare och diskriminering när det gäller välfärds-
tjänster är med vissa undantag förbjuden för de som inom EU nyttjar 
sin rätt till fri rörlighet.

Likabehandling är en central princip inom EU-rätten. Artikel 18 i 
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt formulerar ett förbud 
av diskriminering i samband med nationalitet som omfattar hela EU-
rättens tillämpningsområde.437 Rätten till likabehandling formuleras 
även i rörlighetsdirektivet. Där heter det att alla unionsmedborgare (och 
familjemedlemmar med uppehållsrätt) som uppehåller sig i en motta-
gande medlemsstat ska ” åtnjuta samma behandling som den medlems-
statens egna medborgare inom de områden som omfattas av fördra-
get.”438

Principen om likabehandling gäller alltså för alla unionsmedborgare 
med uppehållsrätt i annat EU-land men formulerar också ett undantag i 
fråga om socialt bistånd och rätt till studiestöd framför allt under den 
första tremånadersperioden. I domar har likabehandlingsprincipen 
kommit att tolkas så att de som befinner sig lagligt i annat EU-land, det 
vill säga med uppehållsrätt, har rätt till likabehandling inom de områ-
den som omfattas av EU-fördragen och rättighetsstadgan. De som inte 
har uppehållsrätt kan alltså undantas från likabehandlingsprincipen 
trots sitt unionsmedborgarskap. Detta gäller bland annat socialt bistånd 

436 SOU 2016:6, s. 43.
437 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, art. 18; samt förordning 883/2004 
art. 4 och 5. 
438 2004/38/EG, art. 24. 
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och olika former av studiebidrag.439 Efter de tre första månaderna krävs 
att personen i fråga själv har tillräckliga tillgångar för sitt uppehälle, 
samt har en heltäckande sjukförsäkring genom sitt hemland. Undanta-
gen är formulerade utifrån att unionsmedborgare inte ska komma utgöra 
en orimlig belastning på välfärdssystemet då de nyttjar sin rätt till fri 
rörlighet. Vad som ska anses utgöra en orimlig belastning är inte själv-
klart och har kommit att diskuterats och prövats i flera rättsfall.

EU-medborgares rätt till social välfärd påverkas av traktaträtt, se-
kundär lagstiftning och rättspraxis.440 Icke-diskrimineringsprincipen i 
relation till social välfärd så som den implementerats inom EU-rätten 
befinner sig i alltså i en rättslig gråzon. Enligt Daniel Thym, professor 
i offentlig, europeisk och internationell rätt, drabbar denna gråzon fram-
för allt socialt utsatta och svaga grupper i Europa. EU:s inställning till 
gränsöverskridande social solidaritet, menar Thym, har rört sig från det 
han kallar en ”residence model” mot en ”integration model”. Den förra 
utgår, med grund i EU-rättens likabehandlingsprincip, från att såväl 
medborgare och unionsmedborgare har samma rättigheter i det land där 
de befinner sig. Den senare lägger fokus på social integration och pre-
mierar dem som integreras.441 De unionsmedborgare som inte lever upp 
till förväntningarna på integration har färre rättigheter och begränsas i 
sin uppehållsrätt. Likabehandlingsprincipen villkoras således utifrån 
graden av integration.442 Thym skriver: 

Public authorities have to assess whether EU citizens “have become 
genuinely integrated into the host society”. In doing so, EU institutions 
– controversially – develop their understanding of “good” and “bad” 
citizens and extend less rights to the latter. To be sure, the conditions 

439 Se t.ex. Europeiska gemenskapernas domstol: María Martínez Sala mot Freistaat 
Bayern, Mål C-85/96 Martínez Sala, 1998, ECLI:EU:C:1998:217; Europeiska gemen-
skapernas domstol: Rudy Grzelczyk mot Centre public d'aide sociale d'Ottignies-
Louvain-la-Neuve, Mål C-184/99, 2001, ECLI:EU:C:2001:458; Europeiska gemen-
skapernas domstol: Michel Trojani mot Centre public d'aide sociale de Bruxelles, Mål 
C-456/02, 2004, ECLI:EU:C:2004:488
440 Blauberger Michael och Susanne K. Schmidt: “Welfare Migration? Free Movement 
of EU Citizens and Access to Social Benefits”, 2014, s. 2.
441 Thym, Daniel: ¨The Elusive Limits of Solidarity: Residence Rights of and Social 
Benefits for Economically Inactive Union Citizens”, Common Market Law Re-
view, vol. 52, nr. 1, 2015, s. 34 ff.
442 A.a., s. 36.
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are much less onerous than immigration law towards third-country na-
tionals, but from a conceptual perspective, it is a clear move towards 
the “integration model”.443

Vad vi har att göra med är en form av medborgarskap som befinner sig 
i ett mellanläge mellan nationalstaten och EU. Enligt Dora Kostako-
poulou samexisterar processer av inkludering och exkludering med EU-
medborgarskapets utveckling på ett motsägelsefullt sätt. Kostako-
poulou ringar in tre områden i ett så kallat ”gränsland” mellan statssu-
veränitet och unionsmedborgarskap blir tydligt. Det framträder först 
och främst genom att varje europeisk stat har sina egna regler över vem 
som är att betrakta som medborgare och som därmed också kan åtnjuta 
fördelarna av unionsmedborgarskapet. Gränslandet kan också skönjas 
då stater avvisar migranter till andra europeiska länder med hänvisning 
till statens säkerhet. Slutligen framträder det när det gäller så kallade 
utomrättsliga återföringar av personer till länder där de riskerar tortyr.444

Det är framför allt det första området som rör analysen i denna avhand-
ling. Särskilt ifråga om den förskjutning i principen om staternas suve-
ränitet och unionsmedborgarskapet. Kostakopoulou beskriver denna 
rörelse: 

But it became progressively apparent that the EU could not function as 
a mere observer in nationality matters. As EU nationals were facing 
impediments in the exercise of the fundamental freedoms of free move-
ment and residence, the CJEU had to function as an ‘adjustment centre’
between the claims of individuals, on the one hand, and of the Member 
States, on the other.445

Låt oss nu gå vidare till att se hur en sådan förskjutning tycks formulera 
sig i praktiken. 

Utsatta EU-medborgares rättigheter 
I januari 2015 utsåg regeringen genom Socialdepartementet en särskild 
utredare till att fungera som nationell samordnare för socialt utsatta EU-

443 A.a., s. 38. 
444 Kostakopoulou, Dora: ”When EU Citizens Become Foreigners”, European Law 
Journal, vol. 20, nr. 4, 2014, s. 452.
445 Ibid. 



219

medborgare.446 I enlighet med direktivet hade samordnaren ett trefaldigt
uppdrag: att främja erfarenhetsutbyte och samverkan, främja kontakter 
mellan Sverige och de utsatta EES-medborgarnas hemländer, samt 
sprida kunskap om enskildas rättigheter.447 Uppdraget skulle utföras ”i 
nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrel-
sen, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och länsstyrelserna”,
samt i samråd med ”Kommissionen mot antiziganism, den nationella 
samordnaren för sociala barn- och ungdomsvården, länsstyrelsen i 
Stockholms samordnare mot prostitution och människohandel, Barn-
rättsutredningen, idéburna organisationer och andra relevanta aktö-
rer.”448

I direktivet uppmärksammas att stöd och insatser i mötet med socialt 
utsatta EU-medborgare varierar mellan olika platser i landet. Samord-
narens uppgift var därför att bidra till förbättrad samverkan mellan de
aktörer, till exempel kommuner, landsting, myndigheter och organisat-
ioner, som på olika sätt kommer i kontakt med ”socialt och ekonomiskt 
utsatta EES-medborgare när de vistas tillfälligt i Sverige, dvs. under 
högst tre månader, utan uppehållsrätt.”449

För att adressera situationen i hemländerna uppdrogs samordnaren 
att dels kartlägga och beskriva situationen i hemländerna, hur andra län-
der inom EU arbetar med denna grupp, samt de kontakter ”som tas på 
lokal nivå mellan Sverige och hemländerna”, dels gavs samordnaren i
uppgift att ”främja och underlätta kontakter mellan svenska idéburna 
organisationer och kommuner och lokala organisationer och myndig-
heter i målgruppens hemländer.”450

Direktivet gav också samordnaren i uppgift att sprida kunskap om 
vilka rättigheter unionsmedborgare har i förhållande till relevanta aktö-
rer, däribland allmänheten, statliga myndigheter, organisationer, kom-
muner och landsting. De rättigheter som avses i direktivet är emellertid 
inte rättigheter i en människorättslig bemärkelse utan syftar på det som 
regleras ibland annat svensk rätt och i EU-förordningar till exempel i 

446 Uppdraget tillföll Martin Valfridsson (jurist, statsekreterere, rådman) Till utred-
ningen var också Anna Mattson, socionom, Nina Solomin, författare och redaktör, samt 
Franceska Leichert knutna. 
447 Dir. 2015:9 Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som 
vistas tillfälligt i Sverige. Socialdepartementet, Stockholm.
448 A.a., s. 11 f. 
449 A.a., s. 2 f. 
450 A.a., s. 4.



220

fråga om socialt bistånd, stöd av arbetsförmedling och skolgång. I upp-
giften ingick även att informera om möjligheten att söka medel ur Fon-
den för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.451

1 februari 2016 lämnade samordnaren över betänkandet Framtid sö-
kes. Slutredovisning av nationella samordnaren för utsatta EU-
medborgare till regeringen.452 I stora delar utgör betänkandet en genom-
gång av ett flertal områden som aktualiserats genom den ökade närva-
ron av socialt utsatta EU-medborgare i Sverige. I enlighet med det tre-
delade uppdraget redovisar samordnaren de erfarenheter och det arbete 
som gjorts på de olika områdena. Utredningen går dels igenom det rå-
dande rättsläget, dels ger den rekommendationer hur samverkan mellan 
olika myndigheter kan ske. Bland annat föreslås att länsstyrelserna ges 
en samordnande funktion för arbetet med utsatta EU-medborgare i re-
spektive region.453

Utredning fick blandat mottagande. Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) påpekade exempelvis att flera av dess slutsatser, bland annat 
det som gäller skolgång och boplatser, kommer kunna fungera som en 
välkommen vägledning för kommuner för hur dessa svåra frågor kan 
hanteras.454 Svensk Handel välkomnade i likhet med SKL rapporten och 
menade att handlare saknat stöd från kommuner och myndigheter i hur 
man ska hantera bland annat de personer som tigger utanför butiker.455

Särskilt organisationer inom civilsamhället riktade dock omfattande 
kritik mot utredningen. Ett kritikområde handlade om själva riktigheten 
rörande vissa av utredningens slutsatser, rekommendationer och dess 
problemformulering.456 Ett annat kritikområde handlade om avsaknad 

451 A.a., s. 5.
452 SOU 2016:6. 
453 A.a., s. 85. 
454 Sveriges kommuner och landsting: Balanserad slutrapport om utsatta EU-
medborgare, 1 februari 2016. Tillgänglig: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhets-
arkiv2016/balanseradslutrapportomutsattaeumedborgare.8234.html, hämtad 2016-10-
25. (SKL heter numera Sveriges Kommuner och Regioner)
455 Svensk handel: Svensk Handel välkomnar tiggeriutredning: ”Regeringen bör 
agera skyndsamt”, 2 februari 2016. Tillgänglig: 
https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/nyheter/2016/svensk-handel-valkomnar-
tiggeriutredning/, hämtad 2020-01-15.
456 Se t.ex. Föreningen HEM: ”HEM kommenterar presskonferensen med nationella 
samordnaren”, 1 feb. 2016. Tillgänglig: https://foreningenhem.se/hem-kommenterar-
presskonferensen-med-nationella-samordnaren/, hämtad 25 oktober 2016; Mikkelsen, 
Jens: ”Hård kritik mot tiggarrapport”, Sydsvenskan, 3 feb 2016, s. 2; Björk, Eva-Lis: 
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samt bristande analys, exempelvis i fråga om hatbrott. Vad som dock 
framför allt kom att kritiseras var utredningens bristande människo-
rättsperspektiv och utredningens slutsatser i specifika människorättsre-
laterade sakfrågor.457 Rädda Barnen menade bland annat att dess slut-
satser i fråga om barns rätt till skolgång får ”diskriminerande effekter”
och att de slutsatser som dras i rapporten inte är förenliga med FN:s 
konvention om barnets rättigheter (hädanefter barnkonventionen).458

De skilda tolkningar som görs i utredningen och de organisationer 
som kritiserat pekar mot den ambivalens hos mänskliga rättigheter som 
diskuterades i föregående kapitel. Här gör två skilda politiska aktörer 
skilda tolkningar av vad mänskliga rättigheter kräver av en stat.

En central kritik har alltså handlat om tolkningen av socialt utsatta 
EU-medborgares rätt till välfärd, såsom utbildning och hälso- och sjuk-
vård. Att stater begränsar välfärdstjänster för icke-medborgare kan 
tyckas relativt okontroversiellt. Som vi tidigare sett byggs själva män-
niskorättssystemet upp kring denna gräns genom att mänskliga rättig-
heter snarare blir medborgarens än alla människors rättigheter. Ett så-
dant förhållande påminner oss emellertid om vikten av mänskliga rät-
tigheters moraliska dimension. Om mänskliga rättigheter reduceras till 
rätt eller om institutionaliserade normer åsidosätts eller rentav accepte-
ras, görs en åtskillnad som till sin grund strider mot en egalitär männi-
skovärdesprincip.

Unionsmedborgarskapet utmanar snarare dessa givna ramar genom 
att expandera det traditionella medborgarskapet utanför nationalstatens 
gränser.

Vilka typer av välfärdstjänster som en stat är skyldig att tillförsäkra 
EU-medborgare liksom för vilka det gäller, eller snarare vilken uppe-
hållsrätt som förutsätts för ”tillgång” till välfärdstjänster långt ifrån 
självklar. Frågan har bland annat behandlats i flera rättsfall på Europa-
nivå. Det oklara rättsläget har burit med sig konsekvenser i form av en 

”Ulrika Falk: Att skänka pengar är effektiv fattigdomsbekämpning”, Göteborgs-Pos-
ten, 1 februari 2016. Tillgänglig: https://www.gp.se/nyheter/göteborg/ulrika-falk-att-
skänka-pengar-är-effektiv-fattigdomsbekämpning-1.21152, hämtad 2020-06-07.
457 Se t.ex. Mårtensson, Ronja: ”Kritik mot tiggeriutredning: Bedrövlig rapport", 
Svenska Dagbladet, 1 februari 2016. Tillgänglig: https://www.svd.se/kritik-mot-tigge-
riutredningen-bedrovlig-rapport, hämtad 2020-01-31. 
458 Rädda Barnen: ”Alla barns rätt till utbildning”, 1 februari 2016. Tillgänglig: 
https://www.raddabarnen.se/press/vi-kommenterar/alla-barns-ratt-till-utbildning/, 
hämtad 2017-02-14.
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osäkerhet kring vilket ansvar samhället har inför, samt hur det bör be-
möta, socialt utsatta medborgare som befinner sig i Sverige. Ett illust-
rativt exempel är ett beslut i ett skolärende som fattades av Skolinspekt-
ionen bara en månad innan att utredningen presenterades. Ärendet rörde 
Olofströms kommun där en skola nekat ett barn vars föräldrar var EU-
migranter skolgång. Kommunen refererade till en instruktion från SKL 
om uppehållsrätt för unionsmedborgare och menade att då föräldrarna 
inte uppfyllde kraven för förlängd vistelserätt så skulle barnet inte er-
bjudas skolgång. Till skillnad från kommunen gjorde emellertid Skol-
inspektionen samtidigt bedömningen att Skollagen gäller för barn som 
inte är bosatta i landet, på samma sätt som den gäller för de som befin-
ner sig i landet utan tillstånd.459 Kommunen stod således inför två skilda 
bedömningar i hur de hade att hantera barnets rätt till skolgång. Lik-
nande dilemman uppdagas om vi kontrasterar de slutsatser och rekom-
mendationer som utredningen med civilsamhällets kritik av densamma. 
Låt oss därför granska några områden där tolkningarna av rättighetslä-
get varierar särskilt: boende, hälso- och sjukvård och barns rätt till skol-
gång. 

Detta är områden som behandlas i utredningen och som också be-
handlats i en rapport av CRD gällande Sveriges rättighetsåtaganden i 
förhållande till utsatta unionsmedborgare. 460

När det gäller frågan om boende poängterar exempelvis utredningen 
att det inte är tillåtet att olovligen bo i parker, offentliga rum och på 
privat mark eller att skräpa ned och ”uträtta sina behov”. Polisen bör 
därför, enligt samordnaren, tillämpa redan befintlig lagstiftning för att 
avhysa personer som uppehåller sig på sådant sätt. Om de kommuner 
som upprättat särskilda boendeplatser för utsatta EU-medborgare skri-
ver samordnaren: 

Därför är det tveksamt om kommuner har rätt att upplåta långtidscam-
ping i husvagnar eller tält för en grupp som har begränsad rätt till bi-
stånd. På många orter i landet är det stor bostadsbrist och ett antal hem-
lösa medborgare finns redan. Att mot en symbolisk hyra upplåta någon 
form av campingplats uteslutande till en specifik grupp hemlösa, som 
heller inte är kommunmedborgare kan därför ifrågasättas juridiskt.461

459 Skolinspektionen: Beslut 2015-01-13, Dnr.41-2015:8526.
460 Civil Rights Defenders: Utsatta unionsmedborgare i Sverige: Statens skyldigheter 
enligt internationella människorättsnormer, EU-rätt och svensk rätt, 2015.
461 SOU 2016:6, s. 70. 
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CRD, å andra sidan, menar att när det gäller avhysningar måste rätten 
till privat- och familjeliv, rätten till bostad och egendomsrätt så som de 
formuleras i ICCPR, ICESCR, Europakonventionen, samt tillhörande 
kommentarer och Europadomstolens rättspraxis beaktas. Utifrån detta 
drar CRD bland annat slutsatsen att avhysningar, om de måste ske ex-
empelvis till skydd för hälsa och säkerhet, alltid bör beakta proportion-
alitetsprincipen och att alternativa boende bör erbjudas.462

Går vi vidare till frågan om hälso- och sjukvård konstaterar utred-
ningen att de romska EU-medborgarna ofta saknar det europeiska sjuk-
försäkringskort som ger rätt till sjukvård för medborgare i annat EU-
land. Personer som saknar ett sådant kort är skyldiga att bekosta sina 
egna vårdkostnader, undantaget sådan vård som inte kan anstå. Däre-
mot delar samordnaren Socialstyrelsens uppfattning om att romska EU-
migranter ska kunna erbjudas vård motsvarande den som gäller för 
andra som saknar uppehållsrätt i Sverige, det vill säga den vård som 
inte kan anstå. I frågan om hälso- och sjukvård lyfter CRD särskilt de 
principer som följer av bland annat ICESCR om rätten högsta uppnåe-
liga hälsa, de så kallade AAAQ-principerna.463 Dessa principer låg 
bland annat till grund för den utredning som ledde till att personer som 
lever utan tillstånd i Sverige gavs rätt till viss hälso- och sjukvård i Sve-
rige. CRD citerar utredningen i vilken det skrevs: 

När en stat ratificerar internationella instrument för mänskliga rättig-
heter innebär detta att rättigheterna, exempelvis rätten till bästa möjliga 
hälsa för alla, gäller för alla människor, inklusive invandrare, flyktingar 
och andra utländska medborgare, inom statens jurisdiktion. De gäller 
också oberoende av om personen vistas i landet med nödvändigt till-
stånd eller inte.464

Mot bakgrund av det och med hänvisning till EU-rätten gör CRD en 
mer vidsträckt bedömning av rätten till hälso- och sjukvård än den som 
görs i utredningen och menar att socialt utsatta EU-medborgare har rätt 
till subventionerad sjukvård. Angående kravet på europeiskt sjukför-
säkringskort menar CRD:

462 Civil Rights Defenders: Utsatta unionsmedborgare i Sverige: Statens skyldigheter 
enligt internationella människorättsnormer, EU-rätt och svensk rätt, 2015, s. 18 ff. 
463 Förkortning av Availibity, Accessiblity, Acceptablity och Quality. 
464 Civil Rights Defenders: Utsatta unionsmedborgare i Sverige: Statens skyldigheter 
enligt internationella människorättsnormer, EU-rätt och svensk rätt, 2015, s. 31; SOU 
2011:48 Vård efter behov och på lika villkor: en mänsklig rättighet: betänkande, Fritze, 
2011, Stockholm s. 164.
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Om Sverige förvägrar utsatta unionsmedborgare rätt till vård på grund 
av att de nekats vissa grundläggande mänskliga rättigheter i sina hem-
länder kränks deras rättigheter även här.465

När det gäller frågan om skolgång framhåller samordnaren till skillnad 
från tidigare nämnda Skolinspektionen, att det inte finns någon skyldig-
het från Sveriges sida att tillförsäkra skolgång för barn till utsatta EU-
medborgare. I utredningen motiveras detta bland annat mot bakgrund 
av den bristfälliga boendesituation som, enligt samordnaren, gör att 
samhället inte bör agera på ett sätt som uppmuntrar att barn följer med 
till Sverige. I utredningen kommenterar samordnaren också civilsam-
hällets tolkning kring att alla barn i enlighet med barnkonventionen har 
rätt till skolgång och skriver:

Samordnaren är ytterst tveksam till dessa tolkningar. Rumänien och 
Bulgarien har givetvis en skyldighet att erbjuda sina medborgare utbild-
ning. Men att Sverige skulle vara skyldig att erbjuda alla barn till för-
äldrar utan uppehållsrätt utbildning är att göra en för vidsträckt tolkning 
av barnkonventionens räckvidd.466

CRD menar att när det gäller utbildning för barn uttrycker särskilt barn-
konventionen att inget barn som befinner sig under en stats jurisdiktion 
ska nekas utbildning. Även Europakonventionen och tillhörande rätts-
praxis liksom utlåtanden från FN:s kommitté för ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter visar enligt CDR att barn till utsatta EU-
medborgare har rätt till utbildning i Sverige. Med hänvisning EU- rät-
tens likabehandlingsprincip och människorättens icke-diskriminerings-
princip menar CRD att utbildning måste vara tillgänglig för barn oav-
sett om deras föräldrar är att betrakta som ekonomiskt aktiva, eller 
inte.467

Mänskliga rättigheter och medborgarskap
Det kan konstateras att såväl samordnarens som CRD:s slutsatser av 
rättsläget bygger på skilda tolkningar av rättsliga åtaganden på nationell 

465 Civil Rights Defenders: Utsatta unionsmedborgare i Sverige: Statens skyldigheter 
enligt internationella människorättsnormer, EU-rätt och svensk rätt, 2015, s. 33. 
466 SOU 2016:6, s. 55. 
467 Civil Rights Defenders: Utsatta unionsmedborgare i Sverige: Statens skyldigheter 
enligt internationella människorättsnormer, EU-rätt och svensk rätt, 2015, s. 36. 
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och internationell nivå. Medan samordnarens perspektiv främst tar av-
stamp i utrymmet för nationell lagstiftning och reglering på EU-nivå är 
CRD:s främsta utgångspunkt i stället rättighetsåtaganden på internat-
ionell nivå. Som blir tydligt när utredningen kontrasteras med CRD:s 
rapport är att utredningen i en mycket begränsad utsträckning förhåller 
sig till Sveriges internationella människorättsåtaganden och innebörden 
av dem. För att mänskliga rättigheter ska vara effektiva är det en förut-
sättning att Sverige, som tillträtt merparten av FN:s och Europarådets 
centrala människorättskonventioner, aktivt arbetar med implemente-
ringen av sina åtaganden. Ur ett människorättsperspektiv är det också 
bekymmersamt att en statlig utredning där ärendet bland annat är att 
klarlägga det rättsliga läget inte annat än implicit och i förbifarten dis-
kuterar de folkrättsliga förpliktelserna.

Utredningens slutsatser visavi CRD:s tolkning av Sveriges rättig-
hetsåtagande synliggör en tydlig konflikt kring uttolkningen av mänsk-
liga rättigheter. Det är en konflikt som till viss del liknar den som dis-
kuterades i föregående kapitel där medborgarens rättigheter ställs mot 
mänskliga rättigheter. I detta fall är det dock också en skiljaktighet i 
perspektiv som tydliggörs. För emedan samordnarens slutsatser bygger 
på en tolkning av i första hand på den positiva rätten i form av nationell 
lagstiftning och reglering, så bygger CRD sitt resonemang på de reg-
ionala och internationella människorättssystemen. Liksom var fallet i 
Sydafrika blir det tydligt hur icke-statliga aktörer fyller en viktig kritisk 
funktion för att granska uttolkning av mänskliga rättigheter. 

I detta fall går det alltså att se hur CRD:s perspektiv utmanar tolk-
ning och implementering av mänskliga rättigheter i nationell lagstift-
ning. Båda parter anammar ett i första hand rättsligt förhållningssätt i 
sin behandling av frågorna. Till exempel utgår deras tolkningar av rät-
ten till hälso- och sjukvård och utbildning på hur unionsmedborgares 
rättigheter bedömts av bland annat Europeiska gemenskapernas dom-
stol. Trots detta för de skilda bedömningar av rättsläget. Samordnaren 
refererar å ena sidan till den fria rörlighetens begränsningar och menar 
att rättspraxis visat att medborgare som saknar uppehållsrätt inte har 
rätt till sociala förmåner.468 CRD intar en annan ståndpunkt och menar 
att även om det enligt gällande rätt är uppehållsrätten som bestämmer 
vilka välfärdstjänster en EU-medborgare har rätt att nyttja när den be-
finner sig i annat EU-land så är inte bedömningen rättsligt sett given.
De skriver: 

468 SOU 2016:6, s. 44.
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Som nämnts gäller enbart två undantag till likabehandlingsprincipen: 
socialt bistånd och studiestöd. Vare sig utbildning eller hälso- och sjuk-
vård nämns bland undantagen. Visserligen faller inte frågor om utbild-
ning och hälso- och sjukvård inom ramen för EU:s exklusiva befogen-
heter, det vill säga unionen har inte beslutanderätt över dessa områden. 
Så länge det gäller unionsmedborgare som utnyttjar den fria rörligheten 
inom unionen blir dock behandlingen av dessa personer en EU-rättslig 
angelägenhet. Eftersom vare sig utbildning eller hälso-och sjukvård 
nämns bland undantagen till likabehandlingsprincipen gäller således att 
medlemsstaterna har en skyldighet att behandla unionsmedborgare lik-
värdigt som sina egna medborgare i enlighet med nationell lagstiftning, 
även under de första tre månaderna, i förhållande till rätt till utbildning 
och hälso- och sjukvård.469

De skilda resonemangen och tolkningarna som samordnaren och CRD 
gör av samma rättskällor visar det utrymme som finns för rättslig tolk-
ning när det gäller frågor som rör mänskliga rättigheter. Även om det 
enligt min uppfattning finns risker med att reducera mänskliga rättig-
heter till enbart en fråga om rätt – vilket också kommer att diskuteras 
senare i detta kapitel – så är det viktigt att ha i åtanke att när flera di-
mensioner av mänskliga rättigheter aktiveras fyller rätten en ytterst vik-
tig funktion när det gäller att konkretisera moraliska principer, såsom i 
CRD:s ovan anförda diskussion om likabehandlingsprincipens inne-
börd inom ramen för EU-rätten.

Detta gäller också i fråga om vem som är att betrakta som ett rättig-
hetssubjekt.

Att individers legala status bestäms utifrån ekonomisk status är på 
många sätt problematiskt, inte minst ur ett perspektiv som tar rasism i 
beaktande. Som jag visat i detta arbete finns en tydlig samverkan mel-
lan socioekonomisk status och rasifiering. Det innebär att EU riskerar 
att bygga upp ett system av inneslutning och uteslutning enligt samma 
logik. Samtidigt går det att se hur en mer expansiv tolkning av rättsläget 
med stöd av internationella människorättsåtaganden kan bidra till att 
utmana sådana gränsdragningar. Hur EU-rätten inverkar på barns till-
gång till välfärd beskrivs väl av FN:s barnfond UNICEF, som skriver: 

En unionsmedborgare kan åka fram och tillbaka över gränsen var tredje 
månad och på så sätt i praktiken bo i ett annat medlemsland under 
mycket lång tid utan att för den skull räknas som ”rättsligt bosatt”. Vad 

469 Civil Rights Defenders: Utsatta unionsmedborgare i Sverige: Statens skyldigheter 
enligt internationella människorättsnormer, EU-rätt och svensk rätt, 2015, s. 10 f. 
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betyder det i realiteten för ett barn? // Följden blir att minderåriga un-
ionsmedborgare kan leva stora delar av sin barndom, eller kanske t.o.m. 
hela sin barndom, i ett land inom unionen utan att vara EU-rättsligt till-
försäkrade grundläggande välfärdsinsatser. Det är otillfredsställande 
och strider mot barnkonventionen.470

Så som rapportförfattarna beskriver är den fria rörligheten inriktad mot 
ekonomiskt starka personer samtidigt som den kan användas av andra 
med mer begränsade resurser men som då hamnar i en form av ”rättsligt 
vakuum”.471

Vad har ett sådant förhållande för konsekvenser när det gäller 
mänskliga rättigheter? Jag vill föra fram två problem som jag menar 
särskilt aktualiseras i förhållande till mänskliga rättigheter. Det ena 
handlar om förståelsen om mänskliga rättigheter som primärt medbor-
garens rättigheter. Det andra handlar om grunderna för att bedöma up-
pehållsrätt, samt denna bedömning ligger till grund för bedömning av 
vilken typ av rättighetssubjekt som individen förstås som. I detta fall är 
det märkbart hur positiv rätt går före mänskliga rättigheter. Ett sådant 
ensidigt rättsligt perspektiv riskerar att låsa mänskliga rättigheter till att 
bli en juridisk teknikalitet och bidrar det kritiska utrymmet reduceras.

Låt oss nu fördjupa oss i dessa frågor genom att dels diskutera frågan 
om medborgarskap i relation till mänskliga rättigheter och rasism, dels 
genom att återvända till en av de huvudsakliga frågor som behandlas i 
denna avhandling, nämligen hur en moralisk princip om människo-
värde påverkar det sätt mänskliga rättigheter förstås, tolkas och imple-
menteras. Kan vi till exempel i ljuset av en sådan princip tolka barns 
rätt till utbildning eller hälsa som en exklusiv rätt reserverad för med-
borgare? Å andra sidan, när samordnaren gör uttolkningen att det för 
barnets bästa finns ett intresse av att inte uppmuntra socialt utsatta EU-
medborgare att ta dem med, säger det då också något om den moraliska 
dimensionens begränsningar hos de mänskliga rättigheterna? 

470 Bergmark, Anna, Louise Dane, Pernille Leviner m.fl.: Vilka rättigheter har barn 
som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? En rättsvetenskaplig undersök-
ning av minderåriga unionsmedborgares rätt till utbildning, hälso- och sjukvård samt 
socialt stöd och skydd. Barnrättscentrum Stockholms universitet och UNICEF, Stock-
holm 2015, s. 34.
471 Ibid. 
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Ett medborgarskap med mänsklig värdighet
I rapporten Om välfärdens gränser och det villkorade medborgar-
skapet, den sjätte rapporten som gavs ut inom ramen för utredningen 
om Makt, integration och strukturell diskriminering skriver den i eko-
nomiska historikern Paulina de los Reyes:

Det institutionella regelverk inom vilket välfärdspolitiken definieras 
och omförhandlas har vuxit fram inom ramen för den nationella statens 
ansvarsområden. Icke desto mindre visar den diskussion som pågår se-
dan en tid tillbaka om utsikterna och förutsättningarna för en gemensam 
europeisk social agenda att kopplingen mellan nation, välfärd och soci-
ala rättigheter inte är given utan föremål för ständiga omformuleringar, 
ideologiska konflikter och politiska utmaningar.472

Som de los Reyes påpekar har omförhandlingarna kring medborgar-
skapets innehåll som konsekvens att dess ”betydelse i skapandet av ett 
vi och ett dem förflyktigas.”473 Här har vi sett hur unionsmedborgar-
skapet som följer med den fria rörligheten gör att den traditionella re-
lationen mellan stat och medborgare expanderar. Samtidigt öppnar en 
sådan expansion upp för att det för medborgarskapet inneboende ele-
mentet av exkludering formeras kring nya kategorier och riskerar där-
med att behäftas med en annan problematik när det gäller mänskliga 
rättigheter. Där Arendt, och andra i hennes efterföljd, varnade för den 
statslöses rättslöshet återfinner vi när det gäller EU:s unionsmedborgar-
skap en problematik som handlar om att rättigheter differentieras indi-
viders ekonomiska status. Dikotomin mellan den ”goda” och ”dåliga” 
medborgaren, som Thym benämner den, träder fram.474

Liksom när det gäller relationen mellan medborgarskap och mänsk-
liga rättigheter generellt bidrar en förståelse av mänskliga rättigheter 
med människovärdesprincipen i centrum till att utmana en sådan struk-
tur. Principen talar om för oss att mänskliga rättigheter har vi i kraft av 
vår gemensamma mänsklighet och inte utifrån vår status som medbor-
gare. För att mänskliga rättigheter ska förverkligas krävs samtidigt en 
relation av anspråk och motsvarande plikt. Den klassiska konstruktion 

472 SOU 2006:37 Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet: rapport.
Fritzes, Stockholm, s. 7. 
473 A.a., s. 27. 
474 Thym, Daniel: ¨The Elusive Limits of Solidarity: Residence Rights of and Social 
Benefits for Economically Inactive Union Citizens”, 2015. 
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som utvecklats inom FN handlar om att staten är den entitet som folk-
rättsliga anspråk kan riktas mot. När det gäller EU-medborgarskapet 
görs staterna ansvariga för att uppfylla unionsmedborgares rättigheter. 
Unionsmedborgares rättigheter ska inte förväxlas med de mänskliga 
rättigheter som konkretiserats i olika FN-dokument eller genom bland 
annat Europakonventionen. Vad jag här kommer att diskutera handlar 
emellertid om tolkning av rättigheter som övergår dessa instrument, 
däribland de sociala rättigheterna. Det problemområde som särskilt dis-
kuteras och analyseras handlar om att medborgerlig status konstrueras 
utifrån föreställningar om den kapacitet och resurs olika grupper för-
väntas utgöra. Från att ha i första hand varit knutet till nationstillhörig-
het tycks i dag olika schatteringar av medborgarskap knutna till olika 
typer av rättigheter växt fram. Detta är inte minst tydligt när det gäller 
EU:s unionsmedborgarskap där rättigheter förhandlas och konstrueras 
utifrån gränsdragningar kring ekonomiskt aktiva respektive ekonomiskt 
inaktiva unionsmedborgare. De sistnämnda – de ekonomiskt inaktiva 
unionsmedborgarna – är ett människorättssubjekt som jag menar befin-
ner sig i unionsmedborgarskapets gränsland. De sammanfaller ofta med 
den grupp som i samhällsdebatt identifieras och klassas som socialt ut-
satta EU-medborgare

Vi såg även att mänskliga rättigheter till viss mån hjälper till att ut-
mana de gränser som medborgarskapet ställer upp. Traditionellt har 
välfärdspolitiken formulerats utifrån nationalstatens ramar. Utveckl-
ingen inom EU har bidragit till att luckra upp denna begränsning. Hur 
kan vi förstå en sådan utveckling ur ett människorättsperspektiv? Flera 
positiva aspekter gör sig gällande. Vi kan tydligt se att icke-diskrimi-
neringsprincipen utmanar för givet tagna gränser inom EU-rätten. När 
det gäller frågan om utbildning för barn till socialt utsatta EU-
medborgare är det också tydligt att diskursen kring mänskliga rättig-
heter aktivt används för att stärka barns rätt till utbildning. Här fungerar 
alltså människorättssystemet som en form av korrektiv mot de tradit-
ionellt givna gränserna medborgarskapet sätter. Detta gäller då särskilt 
rättigheter så som de formuleras i barnkonventionen. 

I hjärtat av EU hamnar konflikten om dels en vilja att å ena sidan 
föra fram värden om universella mänskliga rättigheter och jämlikhet, 
dels fortsatt upprätthållande av gränser och utestängande. En dubbel 
förskjutning som tycks känneteckna globaliseringens tid där nationens 
gränser utmanas och sluts. 
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Låt oss nu avslutningsvis diskutera frågan om den moraliska dimens-
ion som resurs när det gäller mänskliga rättigheter och granska den ut-
maning som här illustrerats utifrån ett perspektiv på mänskliga rättig-
heter där den moraliska principen om mänsklig värdighet står i centrum. 

Jag menar att människovärdesprincipens centrala betydelse för de 
mänskliga rättigheterna medför att en kritisk granskning av de mänsk-
liga rättigheternas funktionalitet bör göras i ljuset av denna princip. Här 
har vi sett hur det ”förhandlade” medborgarskapets grund riskerar att 
vara sammanlänkad med och bidra till att upprätthålla av rasismens dis-
kurs. Samtidigt som strävan mot större inklusion står i bättre samklang 
med det perspektiv på mänskliga rättigheter jag företräder, öppnar nya 
konstruktioner av medborgarskap parallellt upp för andra dualistiska 
förhållanden där gränserna mot den nya icke-medborgaren riskerar 
byggas upp i enlighet med rasifieringens diskursiva mönster. En fråga 
blir då huruvida mänskliga rättigheter grundlagt i en norm om lika män-
niskovärde kan bidra till att stärka eller korrigera en sådan diskurs. Som 
tidigare konstaterats utmanar människovärdet som moralisk princip den 
ofta för givet tagna relation mellan medborgarskap och mänskliga rät-
tigheter. Som vi sett har medborgarskap i modern tid byggts upp kring 
relationen mellan en stat och individ. Vi har också sett hur olika typer 
av rättigheter över tid bundits upp till denna relation. Samtidigt som 
sammanlänkningen mellan medborgarskap och mänskliga rättigheter i 
vissa fall är problematisk har relationen sina fördelar, inte minst ef-
tersom rättigheterna i sig själva förutsätter förbindelse mellan anspråk 
och motsvarande plikt. Huruvida staten är den entitet som bör, eller är 
bäst lämpad, att bära detta anspråksansvar har utmanats. Samtidigt som 
unionsmedborgarskapet expanderar den traditionella relationen mellan 
stat och medborgare i fråga om mänskliga rättigheter till en regional 
nivå i någon form av kosmopolitisk anda upprättas nya gränser mot 
medborgarskapets ”andra”. Habermas påminner oss att det är genom 
erfarenheter av förtryck som principen om människovärde får mening. 
Förtryck är emellertid något som upplevs på olika sätt och varierar mel-
lan grupper och över tid. Om vi accepterar att principen om människo-
värde får sin mening genom människors erfarenheter av förtryck, på det 
sätt Habermas menar, hur bör då mänskliga rättigheter som grundläggs 
i en moralisk norm om lika respekt för människovärde förstås och im-
plementeras? Ett följdenligt svar på den frågan är enligt min mening att 
mänskliga rättigheter kräver en dynamisk tillämpning. Eftersom de 
grupper som utsätts för förtryck och förtryckande praktiker varierar kan 
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inte mänskliga rättigheter låsas till tolkningar av artiklar i specifika 
folkrättsliga dokument. Mänskliga rättigheter bör betraktas som poli-
tiska i det att det är genom aktiv tolkning och tillämpning som de le-
vandegörs. I ett sådant sammanhang kan den människovärdesprincip 
som ligger till grund för mänskliga rättigheter och återfinns i konstitut-
ioner och grundlagar fungera som en viktig tolkningsnyckel. 

Det femte problemet: människorättsspråkets
devalvering
I föregående kapitel diskuterades hur olika människorättskulturer på-
verkar förhållandet mellan rasism och mänskliga rättigheter. Även detta 
avsnitt kommer att behandla en ambivalent människorättskultur men 
med fokus på språkliga diskurser om mänskliga rättigheter. Det pro-
blemområde som behandlas handlar om devalvering av människorätts-
språket.

Mänskliga rättigheter, enligt min förståelse, kan och bör vara instru-
ment för att synliggöra olika former av förtryck och säkerställa respekt 
för var och ens lika människovärde. Som jag visade i föregående kapitel 
kan dock språket om mänskliga rättigheter låna sig till diskurser som 
stärker rasifierande mönster och exkluderande praktiker. I kapitlet dis-
kuterades bland annat hur kriminalisering bidrar till ökad stigmatisering 
av redan utsatta grupper. När jag i detta avsnitt diskuterar problemet 
med ett devalverat människorättsspråk är utgångspunkten att språket 
om mänskliga rättigheter kan användas på sätt som är mer eller mindre 
är mer eller mindre förenliga med de normer mänskliga rättigheter byg-
ger på, däribland den om lika respekt för vars och ens värdighet. En risk 
med ett devalverat människorättsspråk är att de mänskliga rättigheter-
nas kritiska potential urholkas eftersom mänskliga rättigheter kan be-
tyda allt och ingenting. En annan risk är att mänskliga rättigheter kan 
användas i strid med dess syfte och därmed legitimera rasism. 

Problemet kommer att behandlas utifrån den debatt om tiggeri och 
införandet av ett förbud mot tiggeri som uppstått i samband med den 
ökade närvaron av utsatta EU-medborgare i Sverige. Genom att disku-
tera och analysera några av de ofta förekommande argumenten för och 
emot tiggeriförbud och hur de relaterar till mänskliga rättigheter är syf-
tet att blottlägga de förståelser av mänskliga rättigheter som gör sig gäl-
lande i debatten, samt att diskutera hur dessa förståelser förhåller sig till
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en förståelse av mänskliga rättigheter med grund i människovärdesprin-
cipen.

Tiggeri och tiggeriförbud i Sverige
Tiggeri som samhällsföreteelse är inte något nytt. Hansson, som relate-
rar praktiken att tigga till äganderätten där ”tiggande är en bön om att 
avvara något av sitt ägande”, skriver i sin avhandling att tiggare ” för-
modligen funnits på jorden ända sedan människor kunde göra anspråk 
på att äga brukbar mark och inhägna den från andra”.475

De flesta forskare är eniga om att det föreligger en korrelation mellan 
ökat tiggeri och social och ekonomisk utsatthet. Tiggeri är tätt förknip-
pat marginalisering, exkludering och fattigdom. Därför kan tiggeriet 
samhälleliga närvaro (tillika frånvaro) förstås som en återspegling av 
samhällets ekonomiska och sociala strukturer. Till exempel menar 
Hansson att den samhälleliga närvaron av tiggeri är kopplat till sam-
hällets utformning av ekonomisk omsorg.476

Lagstiftning och andra regleringar för att motverka tiggeri och andra 
av samhället icke önskvärda företeelser har i varierande grad och om-
fattning funnits och tillämpats under lång tid i Sverige. Under slutet av 
1800-talet infördes exempelvis lagen angående lösdrifvares behandling
(SFS 1885:27) vars syfte var att komma till rätta med den ”som sysslo-
lös stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt uppehälle” och 
den som underlåter att ”ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant 
lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän säkerhet, ordning eller 
sedlighet.”477

Lagstiftningen mot lösdriveri fanns kvar ända in på 1960-talet för att 
därefter upphävas och ersättas av lagen om åtgärder vid samhällsfarlig 
asocialitet (1964:450). Enligt denna lag kunde personer som underlät 
att söka arbete eller levde på andra sätt vad som ansågs vara ett asocialt 

475 Hansson, Erik, "Det känns fel": Om det svenska samhällets reaktioner på närvaron 
av tiggande EU-medborgare, 2014-2016, 2019, s. 156. 
476 Ibid.
477 SFS 1885:27, 1 §. Som framgår av lagens förarbeten görs en nära koppling mellan 
tiggeri (eg. bettleri) och lösdriveri. Se: Underdånigt förslag till förordning angående 
lösdrifveri m.m., 31 augusti 1882, Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri, Gö-
teborg 1882, s. 31 f. 
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liv tas in på arbetsanstalt.478 Även om sådana tvångsåtgärder sällan kom 
att tillämpas var det först i samband med i socialtjänstreformen 1982 
som de formella regleringarna angående bland annat tiggeri kom att 
upphävas till förmån för socialt riktade insatser inom ramen för social-
tjänsten.479

I dagsläget är tiggeri inte kriminaliserat på nationell nivå i Sverige. 
Däremot har ibland ordningsföreskrifter använts eller föreslagits att an-
vändas av enskilda kommuner för att på så sätt stävja tiggeri. Huruvida 
detta ska vara tillåtet har länge diskuterats. Exempelvis beslutade kom-
munfullmäktige i Sala kommun i mars 2011 om en förändring av de 
lokala ordningsföreskrifterna som skulle innebära att tiggeri förbjöds 
på allmän plats.480 Innan beslutet hann att träda i kraft prövades det 
emellertid av Länsstyrelsen Västmanland som upphävde beslutet uti-
från ett resonemang om att det ”inte är visat att föreskriften om förbud 
mot tiggeri behövs i syfte att upprätta ordningen och säkerheten på of-
fentlig plats inom kommunen”, samt att föreskriften utgjorde ”ett onö-
digt tvång mot allmänheten”, samt en ”för långtgående inskränkning i 
den enskildes frihet.”481

I december 2018 kom emellertid en dom där Högsta Förvaltnings-
domstolen som medgav att penninginsamling på offentlig plats får re-
gleras genom lokala ordningsföreskrifter. Därmed upphävdes Kammar-
rättens tidigare dom, samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgö-
randen, rörande ett beslut från Vellinge kommuns om att anta tillägg i 
de lokala ordningsföreskrifterna om förbud mot passiv insamling av 
pengar vid särskilt angivna områden.482 I domens efterföljd har också
ytterligare kommuner beslutat om att införa lokala tiggeriförbud.483

Ett annat område som vållat diskussion är när andra regler och före-
skrifter används av olika samhällsaktörer på sätt som i praktiken för-
svårar för människor att bedriva tiggeri. Det kan till exempel handla om 

478 Se t.ex. Edman Johan: ”Lösdrivarlagen och den samhällsfarliga lättjan”, i Swärd, 
Hans och Egerö, Marie-Anne (red.): Villkorandets politik: fattigdomens premisser och 
samhällets åtgärder - då och nu, Égalité, Malmö 2008. 
479 För fördjupning i den historiska utvecklingen av fattigvårdslagar i Sverige, se t.ex. 
Swärd, Hans: ”Att bekämpa fattigdom med lagar för fattiga - om villkor och gränser”,
i Swärd, Hans (red.): Bedöma och åtgärda fattigdom. Studentlitteratur, Lund 2018.
480 Sala Kommun: Beslut 2011-03-28, Dnr. 2011.32 KH nr. 10. 
481 Länsstyrelsen Västmanlands län, Beslut 2011-04-26, Dnr. 213-1208-11, s. 4. 
482 Högsta Förvaltningsdomstolen, Dom meddelad 17 december 2018, Mål 2149-18.
483 Larsson Ylva och Mattias Ekstrand: ”Här är kommunerna som infört tiggeriför-
bud”, SVT Nyheter, 16 maj 2019. Tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-
tycker-kommunerna-om-tiggeriforbud, hämtad 2020-04-02.
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införande av regler och ordningsföreskrifter utanför butiker eller offent-
liga platser. 

En sådan diskussion fördes kring kampanjen, En trottoar tillgänglig 
för alla, som citypolisen bedrev i Stockholm våren 2016. Enligt polisen 
syftade kampanjen till öka framkomligheten i staden, till exempel för 
personer med rörelsehinder. Genom att informera om bland annat ord-
ningslagens föreskrifter kring allmän ordning och säkerhet förväntades 
tillgängligheten öka.484

Kritiker menade dock att detta var ett tydligt exempel på hur regler 
används mer extensivt än vad lagstiftaren avsett från början för att på 
så sätt komma åt de som tigger. Föreningen Hem kritiserade kampanjen 
för att ha som huvudsakligt mål att få bort människor som tigger från 
gatan. I sitt pressmeddelande skriver föreningen: 

Runt om i Europa ser vi hur stater och enskilda myndighetsutövare till-
lämpar befintlig lagstiftning extensivt och i diskriminerande syfte i 
hopp om att människorna ska ge sig av om man gör livet tillräckligt 
svårt för dem.485

Tillämpningen av olika regler för att bemöta tiggeri kan också illustre-
ras med Stockholm Stads tidigare trafiklandstingsråd Kristoffer Tam-
sons uttalande i Dagens Nyheter i april 2016 angående att ordningsreg-
lerna i Stockholms lokaltrafik skulle skärpas. 

Lagen medger inte för oss att förbjuda tiggeriet. Vi kan inte i våra ord-
ningsregler peka ut tiggeri och säga att det inte är tillåtet. Det krävs att 
det är störande eller skapar otrygghet. Därför använder vi vår verktygs-
låda för att bemöta problemet.486

I stället för att förbjuda tiggeri eller med hjälp av annan reglering stävja 
tiggeri som praktik förespråkar en del i stället åtgärder som motverkar 
de förhållanden som leder till tiggeri såväl i Sverige som i hemländerna.

484 Se t.ex. Carp, Ossi: ”Poliskampanj mot sittande tiggare”, Dagens Nyheter, 9 maj 
2016. Tillgänglig: https://www.dn.se/sthlm/poliskampanj-mot-sittande-tiggare/, häm-
tad 2020-06-07.
485 Föreningen HEM: Föreningen HEM JO-anmäler Citypolisen för behandlingen av 
romer som tigger, 14 juni 2016. Tillgänglig: http://foreningenhem.se/pressmeddelande-
foreningen-hem-jo-anmaler-citypolisen-for-behandlingen-av-romer-som-tigger/, häm-
tad 2019-05-14. 
486 Ritzén; Jessica: ”Nya ordningsregler ska stoppa tiggeriet i t-banan”, Dagens 
Nyheter, 20 april 2016, s. 4. 
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Tillämpning av lagar och regler och allmänhetens förhållningssätt 
till tiggeri och de människor som tigger har alltså varierat över tid. Där-
för kan också skönjas hur debatten om tiggeri varit mer eller mindre 
närvarande i olika tider.

Genom åtgärder för att bekämpa fattigdom och social utsatthet mins-
kade förekomsten av tiggeri i Sverige under kommande decennier och 
med det också den samhälleliga debatten om förhållningssättet till ”tig-
garna”. Under början av 1990-talet förändrades denna bild och alltfler 
människor kunde åter ses tigga för sin försörjning vilket gjorde att de-
batten om tiggeri åter väcktes.487 Efter att tiggeriet omfattning minskade
mot slutet av 1990-talet stagnerade också debatten för att sedan åter-
uppstå under 2010-talet i samband med att fler människor från andra 
EU-länder kommit till Sverige och bland annat skaffat försörjning ge-
nom tiggeri. Just denna grupp – socialt utsatta EU-medborgare – står i
dag i centrum för dagens debatt kring tiggeri där frågan om vilka åtgär-
der som är brukliga för att minska tiggeriet återigen hamnat i samhälle-
ligt fokus.

Återigen förs diskussioner om lagstiftningsåtgärder för att begränsa 
tiggeri. Men vilka är de personer som tigger och hur relaterar deras si-
tuation till frågan om rasism och mänskliga rättigheter som står i cent-
rum för denna avhandling? 

Som flera gånger påtalats i detta arbete är motiven till människors 
rörlighet över gränser är flerfaldiga. Konflikter, miljö, förföljelse, dis-
kriminering, arbetslöshet i hemlandet visavi destinationsländer som kan 
eller föreställs kunna erbjuda säkerhet, ekonomiska möjligheter, arbete, 
utbildning är några faktorer som var och en för sig eller i kombination 
motiverar migranter att för längre eller kortare tid röra sig över grän-
ser.488 Vad som, förutom själva mobiliteten, förenar de grupper som är 
i fokus för denna avhandling – afrikanska migranter och socialt utsatta 
EU-medborgare – är dock att de vanligen delar en socioekonomisk ut-

487 Se t.ex. Beijer, Ulla: Tiggeri: ett nygammalt fenomen. Forsknings- och utveckl-
ingsenheten, Socialtjänstförvaltningen, Stockholm 1999. Beijers rapport bygger på 
bland annat intervjuer med personer som tigger och socialarbetare. Enligt rapporten 
förklarades det ökade tiggeriet utifrån faktorer såsom: dåliga ekonomiska tider, mass-
medias påverkan, EU-anpassning, socialpolitiska förändringar, samt hemlöshetskam-
panjer. Även om Beijer i rapporten, inte drar några generella slutsatser kring orsakerna 
bakom det ökade tiggeriet träder en heterogen bild fram där särskilt faktorer som miss-
bruk och social utsatthet dominerar.
488 Inom migrationsforskningen kallas detta ibland för push- and pullfaktorer, vilket 
åsyftar de drivkrafter som driver migranten från och mot länder. 
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satthet som motiverar rörligheten över gränser. Dessutom är det grup-
per som kontinuerligt rasifieras och både historiskt och i dag utsätts för 
omfattande rasism.

När det gäller den grupp som i debatten omväxlande kallats för bland 
annat ”utsatta EU-medborgare”, ”tiggare”, ”romer”, ”EU-migranter” är 
också detta en heterogen grupp där en rad olika motiv till rörligheten 
över gränser gör sig gällande. I samhällsdebatten åsyftar benämning-
arna vanligtvis de personer som ofta kategoriseras som romer och som 
kommer till Sverige och ordnar sin försörjning genom att vädja om 
pengar eller andra former av bidrag, exempelvis mat och kläder, det 
som i vardagligt tal kallas tiggeri.489

Kategoriseringen av dem som romer och att de av denna anledning 
såväl historiskt som i dag varit föremål för den antiromska rasismens 
olika manifestationer gör debatten om dem intressant för denna avhand-
lings vidkommande. Detta eftersom det som särskiljer dem från flera 
andra grupper som av ekonomiska skäl nyttjar den fria rörligheten är 
den antiromska rasism som de möts av både i ursprungsländerna och i
destinationsländerna. Antiromsk rasism bär på en historisk kontinuitet 
såväl i Sverige som annorstädes. Den kännetecknas av rasismens sed-
vanliga konstruktion där ”romen” som figur tillskrivs särskilda karak-
tärsdrag som gör det motiverat att på olika sätt kontrollera och reglera 
gruppens närvaro och existens.490

Studier av de grupper som kommit till Sverige och bland annat skaf-
far sin försörjning genom att tigga visar att majoriteten av dem kommer 
från Bulgarien och Rumänien och som av sig själva eller andra identi-
fieras som romer. Denna grupp är i dag en av de allra fattigaste i 
Europa.491 Dessutom kommer de från förhållanden präglade av margi-
nalisering, diskriminering, våld. En vanlig förklaring till varför en ökad 
andel så kallade utsatta EU-medborgare kommit till Sverige och andra 
västeuropeiska länder under 2010-talen är att den europeiska finanskri-
sen. Den innebar att konkurrensen på arbetsmarknaden ökade och för-

489 Att vädja om finansiell hjälp kan ske på många olika sätt och av flera olika aktörer. 
Ibland skiljer man på passivt, aktivt och aggressivt tiggande. Det bör noteras att långt 
ifrån alla som kategoriseras som utsatta EU-medborgare tigger, vissa pantar burkar, 
säljer tidningar, plockar bär och har också andra tillfälliga arbeten.
490 Selling, Jan: Svensk antiziganism: fördomens kontinuitet och förändringens förut-
sättningar, 2014, s. 43. 
491 Se t.ex. Ringold, Dena, Mitchell A. Orenstein och Erika Wilkens: Roma in an ex-
panding Europe: breaking the poverty cycle. World Bank, Washington, D.C., 2005. 
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värrade gruppens redan ekonomiskt utsatta situation. Den fria rörlig-
heten inom EU gjorde det möjligt för fler att söka sig till andra europe-
iska länder för att säkra sin försörjning. Att den fria rörligheten inte var 
tänkt att nyttjas av ekonomiskt svaga personer, vilket diskuterats i fö-
regående avsnitt, har inneburit att socialt utsatta EU-medborgare vis-
telse kommit att diskuteras både i Sverige och i andra europeiska län-
der. Det är i denna kontext debatten om tiggeri och åtgärder för att 
stävja tiggeri uppstått. 

Tiggeriet och samhället
I och med att socialt utsatta EU-medborgare alltmer började synas i det 
offentliga rummet väcktes alltså en debatt om deras vara eller icke vara 
i detta rum. I en rapport för Tankesmedjan Tiden där Thomas Hammar-
berg, som tidigare bland annat varit Europarådets kommissionär för 
mänskliga rättigheter och ordförande i Kommissionen mot antizi-
ganism, diskuterar insatser för att förbättra situationen för dem som tig-
ger redogör han för det förhållningssätt till tiggeri som de olika politiska 
partierna, ledarsidorna på de större dagstidningarna och delar av civil-
samhället intagit. Enligt Hammarberg spänner inställningen till tiggeri
mellan allt från att införa ett totalt mot tiggeri och till och med förorda 
utvisning för dem som tigger till förbud till de som helt motsätter sig 
ett tiggeriförbud och i stället förespråkar förstärkta sociala insatser för 
att förbttra situationen för dem som tigger.492 Det är alltså få röster som 
gör gällande att tiggeri som praktik är önskvärt i samhället. Däremot 
skiljer sig uppfattningarna åt hur tiggeri bör bemötas och av vilka skäl 
det betraktas som icke önskvärt. De stora skillnaderna i förhållningssätt 
till tiggeri medför att de åtgärder som anses vara mest lämpliga att vidta 
för att stävja tiggeri varierar. Det handlar om allt från kriminalisering 
av tiggeri, striktare tillämpning av befintlig lagstiftning, ökat stöd till 
ursprungsländerna, till åtgärder för att stärka de utsatta EU-
medborgarnas situation till exempel genom ökade möjligheter till ar-
bete och bostäder.493

492 Hammarberg, Thomas: "Tiggarna" och vårt ansvar: vad som krävs för att de för-
tryckta och nödställda ska slippa vädja om våra allmosor. Tankesmedjan Tiden, Stock-
holm 2017. Tillgänglig: http://digi.arbark.se/bibliotek/tankesmedjor/tiden/tiggarna-
vart-ansvar.pdf, hämtad 2019-12-31, s. 19 ff. 
493 Ibid.
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Debatten om tiggeri som förs i Sverige är alltså mångfacetterad och 
präglas av skilda utgångspunkter och uppfattningar om de sätt som tig-
geri bäst motverkas på. För att närma sig de argument som förs fram i 
debatten och hur de relaterar till mänskliga rättigheter är en första viktig 
utgångspunkt att förstå på vilka grunder som tiggeri anses att vara fel 
och bör begränsas. Ett viktigt bidrag till en sådan förståelse ges av stats-
vetaren Karin Zelano som i SOM-institutets forskarantologi 2016 dis-
kuterar svenskars attityder mot tiggeri utifrån 2015 års SOM-
undersökning. Där urskiljer Zelano fem huvudsakliga motiv för att vilja 
minska tiggeriet hos de svenska riksdagspartierna.

1. Tiggeri är förenat med andra typer av brottslighet. 
2. Tiggeri är störande och stötande för allmänheten. 
3. EU-länder ska ta ansvar för sina egna medborgare. 
4. Det är ovärdigt och förnedrande för individen att tigga. 
5. Tiggeri är ett symptom på diskriminering och bristande mänskliga 
rättigheter i hemländerna.494

Vad som förenar åtminstone en del av argumenten är att de på olika sätt 
aktualiserar och relaterar till frågor som rör mänskliga rättigheter.

Den svenska debatten om åtgärder för att minska tiggeri –
ett utsnitt
Ett första tema som återkommer i debatten handlar om de sociala och 
ekonomiska förhållanden som ligger till grund för tiggeri och hur dessa 
förhållanden bäst bemöts. De relaterar till mänskliga rättigheter genom 
de frågor som väcks kring jämlikhet, hur den uppnås och vems ansvar 
det är.

Bland de som vänt sig emot ett förbud mot tiggeri återfinns ofta ar-
gumentet att ett tiggeriförbud är fel eftersom det inte bemöter de sociala 
och ekonomiska problem som ligger till grund för tiggeri. Dessutom, 
menar flera, att ett tiggeriförbud vore att kriminalisera fattigdom vilket 
inte bara rent tekniskt vore rättsligt problematiskt, det vore också omo-
raliskt och diskriminerande. Ett förbud skulle innebära att det blir för-
bjudet att vädja om hjälp. 

494 Zelano, Karin: ”Ställd inför tiggeriet: svensk samhällsopinion 2015”, i Ohlsson, Jo-
nas, Henrik Oscarsson och Maria Solevid (red.): Ekvilibrium: SOM-Undersökningen 
2015. Vol. 66, SOM-institutet, Göteborg 2016, s. 7.
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Några av de som förespråkat tiggeriförbud har å andra sidan hävdat 
att avsaknad av förbud innebär att samhället visar att det accepterar fat-
tigdom och ojämlikhet samt bidrar till att vidmakthålla ojämlika struk-
turer. Den moderata riksdagsledamoten Cecilia Magnusson skriver 
bland annat i en debattartikel:

Att som en av insatserna förbjuda gatutiggeriet är inte att förbjuda fat-
tigdom, utan att det är att ta bort en av de värsta riskerna för att fattig-
dom permanentas.495

Ett annat tema som kan återfinnas i debatten handlar om att sätta press 
på hemländerna till de som tigger. Så resonerar bland annat en grupp 
moderata riksdagsledamöter då de i debattartikel lyfter att EU:s social-
fonder kan hjälpa EU:s medlemsländer att skapa sociala skyddsnät för 
sina medborgare.496 De skriver: 

Motståndarna mot ett förbud uppger ofta att det är omänskligt och 
omöjligt att förbjuda social utsatthet. Den uppfattningen delar vi. Man 
kan inte förbjuda någon att vara fattig. Men vi anser att något måste 
göras och att förbud mot tiggeri kan vara en väg framåt. Inte minst 
skickar det en signal till hemländerna att tiggeri inte är tillåtet i Sve-
rige.497

Som respons på de som vill se en större press på de utsatta EU-
medborgarnas hemländer har vissa menat att en sådan hållning handlar 
om en problem- och ansvarsförskjutning som inte fungerar i dagens 
globaliserade värld. Hans Swärd och Per Eriksson vid Lunds Universi-
tet berör detta då de i en debattartikel i Dagens Nyheter skriver: 

För att komma tillrätta med EU-medborgare som tigger krävs en poli-
tisk diskurs om de fattigas rättigheter inom EU som går tvärs igenom 
nationella gränser och som vare sig är baserad på krav på olika förbud 
eller enbart baserat på paternalistiska kortsiktiga åtgärder. Det krävs ett 
försvar för grundläggande politiska, civila och sociala rättigheter för 
alla. Det gäller rätten till arbete, rätten till sjukvård, rätten till utbild-
ning, rätten till socialförsäkringar och social trygghet. De som sover i 
det offentliga rummet och bor i kåkstäder som blir brända eller rivna av 

495 Magnusson, Cecilia: ”Förbjud gatutiggeriet för att minska risken för fattigdom”, 
Dagens Nyheter, 13 augusti 2014, s. 6.
496 Ericson, Jan, Anders Hansson, Ellen Juntti m.fl.: ”Dags att överväga ett förbud mot 
tiggeri”, Expressen, 16 april 2015, s. 4.
497 Ibid.
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bulldozrar eller blir ivägkörda till andra länder eller städer mister sin 
handlingsförmåga och kan inte röra sig fritt. Har vi inte system som 
tillräckligt kan skydda dem mot övergrepp, trakasserier och förned-
rande stereotyper gör vi dem ännu mer skyddslösa. Förbud riskerar att 
förstärka ett utanförskap och gynna dem som vill profitera på nöden. 
Låt oss i stället behandla dem värdigt här och verka för förändring där 
de kommer ifrån.498

Ett annat framträdande tema i debatten rör olika typer av rättsliga frå-
gor. De har gemensamt att de relaterar till mänskliga rättigheter genom
att de på olika sätt aktualiserar frågor som rör diskriminering. 

En sådan diskussion handlar om de eventuellt rättsligt tekniska svå-
righeterna att införa ett tiggeriförbud. Vissa har argumenterat att det 
finns en gränsdragningsproblematik inbyggd i själva begreppet tiggeri
och att vad som i vardagligt tal avses med tiggeri inte är givet. När det 
gäller själva praktiken att be, anhålla, vädja om finansiella medel eller 
gåvor är detta ingen aktivitet som är förbehållen just ekonomiskt utsatta 
personer. Även resursstarka individer, grupper eller organisationer väd-
jar om medel i det offentliga rummet. En fråga som uppstår är därmed 
om också dessa ska omfattas av ett tiggeriförbud. Om så inte är fallet 
är frågan om det är möjligt att införa ett förbud som inte är diskrimine-
rande. Även om skiljelinjen går mellan grupp/organisation och enskilda 
individer som ibland föreslås uppenbarar sig andra gränsdragningspro-
blem. Var går exempelvis gränsen mellan privat och offentligt såväl 
rumsligt som rättsligt? Slutligen, när det gäller själva praktiken, kan 
också den se olika ut. Är det passivt, aktivt eller aggressivt tiggande 
som man menar bör begränsas eller förbjudas?499

En annan typ av argumentation som också berör det rättsliga områ-
det och som en del förespråkare av ett förbud mot tiggeri för fram hand-
lar om att tiggeri misstänks vara kopplat till kriminella nätverk eller 
organisationer. Detta har förts fram av bland annat Sverigedemokra-

498 Swärd, Hans och Per Eriksson: ”Förbud är kortsiktigt, dyrt och löser inte proble-
men”, Dagens Nyheter, 7 maj 2015, s. 6. 
499 Vanligt är exempelvis att argumentera för ordningslagens tillämplighet vid aggres-
sivt tiggande. En intressant aspekt kan vara även om det inte finns utrymme här för 
fördjupning är jämförelsen mellan organisationer som måste betraktas som användande 
av en aktiv teknik. Ibland framförs nämligen att gränsen för förbud ska gå vid passivt 
tiggande. 
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terna i flera debattartiklar och i en uppmärksammad kampanj i Stock-
holms tunnelbana uppmanade till att stoppa det organiserade tigge-
riet.500

En annan aspekt som gäller kopplingen till eventuell kriminalitet 
handlar om att ett förbud mot tiggeri hjälper till att skydda de som tig-
ger. Moderaternas riksdagsledamot Tomas Tobé skriver bland annat:

EU-medborgare som tigger i Sverige riskerar att fara mycket illa. Det 
handlar om risker som att bli föremål för människohandel eller att ut-
nyttjas i kriminella syften och för prostitution. Det har också inneburit 
ovärdiga levnadsförhållanden för många, ibland närmast i vad som lik-
nar kåkstäder. Det är oacceptabelt.501

Ytterligare en infallsvinkel på det rättsliga området har med själva kri-
minaliseringen och dess koppling till rasism att göra där vissa menar att
kriminalisering av tiggeri bidrar till en förstärkt rasism mot utsatta EU-
medborgare. Hur kriminalisering tenderar att förstärka utsattheten av 
marginaliserade grupper såg vi prov på i föregående kapitel om krimi-
nalisering av migration. Där konstaterades att kriminalisering bidrar till 
att förstärka en bild av migranters illegalitet vilket i sin tur bidrar till 
ökade antipatier mot dem. Hur kriminaliseing av tiggeri förstärker stig-
matisering diskuterar Thomas Hammarberg och Heidi Pikkarainen i en 
debattartikel publicerad i Metro där de drar paralleller till hur staten 
begränsat och hindrat romer att ”ta del av sina grundläggande rättig-
heter”, bland annat med olika typer av förbud. Hammarberg och Pik-
karainen skriver: 

Den aktuella debatten om att förbjuda tiggeri och förslag på åtgärder 
för att underlätta vräkningar bidrar till att sprida en stigmatiserande 
uppfattning om dessa fattiga personer, bland dem många romer. Talet 
om kriminalisering föder de unkna fördomarna om en koppling mellan 
dessa människor och brottslighet. Förslagen syftar ytterst till åtgärder 
för att fördriva de som tagit sig hit och hindra andra från att komma. 

500 Se t.ex. Ekeroth, Kent: ”Förbjud tiggeri i hela landet”, www.svd.se, 22 april 2011. 
Tillgänglig: https://www.svd.se/forbjud-tiggeri-i-hela-landet, hämtad 2019-11-04; 
Thomsen, Dante och Andrea Svanberg: ”SD kampanjar mot det ’organiserade tigge-
riet’”, www.dagensmedia.se, 12 maj 2014. Tillgänglig: https://www.dagensme-
dia.se/marknadsforing/kampanjer/sd-kampanjar-mot-det-organiserade-tiggeriet-
6101678, hämtad 2019-11-04.
501Tobé, Tomas: ”Äntligen har Shekarabi vaknat om tiggeriet”, www.aftonbladet.se, 19
augusti 2016, Tillgänglig: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/ddj2eq/antligen-har-
shekarabi-vaknat-om-tiggeriet, hämtad 2019-11-04.
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Historien upprepas. Debatten om kriminaliserandet av tiggeri bekräftar
många romers erfarenheter och känsla av att leva i en fientlig omgiv-
ning.502

I de ovan anförda exemplen finns en närvaro av människorättsrelate-
rade frågor men däremot riktar de inte in sig på specifika rättigheter i 
rättighetskatalogen för att argumentera för eller emot ett tiggeriförbud. 
Det finns emellertid särskilt två rättigheter som använts för att argu-
mentera mot ett förbud mot tiggeri; rätten till yttrandefrihet och rätten 
till personlig integritet. 

När det gäller var och ens rätt till yttrandefrihet menar en del att ett 
förbud mot tiggeri skulle strida mot denna rättighet. Så hävdar exem-
pelvis CRD när de i en debattartikel motiverar deras beslut att överklaga 
Vellinge kommuns beslut om att inför ett förbud mot tiggeri på vissa 
platser i kommunen. De skriver: 

Tiggeri utgör ett uttryck för den enskildes yttrandefrihet och skyddas 
därigenom av artikel 10 i Europakonventionen, som gäller som svensk 
lag. Ett förbud står med största sannolikhet också i strid med såväl 
Europakonventionens som Regeringsformens diskrimineringsförbud. // 
Tiggeri sker i regel genom att en individ förmedlar ett muntligt, skrift-
ligt eller underförstått budskap om att hen befinner sig i nöd eller är i 
behov av någon form av stöd. Att handlingen omfattas av yttrandefri-
heten har bland annat fastslagits av Österrikes författningsdomstol, som 
den 30 juni 2012 rev upp ett nationellt förbud mot tiggeri med hänvis-
ning till att det utgjorde en kränkning av artikel 10 i Europakonvent-
ionen. Även USA:s högsta domstol och högsta domstolen i den kana-
densiska provinsen British Columbia har konstaterat att tiggeri omfattas 
av yttrandefriheten.503

Huruvida ett förbud mot tiggeri skulle strida mot var och ens yttrande-
frihet i enlighet med grundlagen har emellertid inte prövats i Sverige.504

502Hammarberg, Thomas och Heidi Pikkarainen: ”Tiggeridebatten spär på unkna för-
domar om romer”, www.metro.se, 8 maj 2015. Tillgänglig: https://www.minori-
tet.se/user/motantiziganism/debattartikel/tiggeridebatten-spar-pa-unkna-fordomar-om-
romer/index.html, hämtad 2019-11-04. 
503 Hårdh, Robert och John Stauffer: ”Därför är Vellinges tiggeriförbud lagstridigt”, 
www.dagenssamhälle.se, 2 oktober 2017. Tillgänglig: https://www.dagenssam-
halle.se/debatt/darfor-ar-vellinges-tiggeriforbud-lagstridigt-18840, hämtad 2020-06-
07.
504 Tiggeri i relation till yttrandefrihet har prövats i bland annat USA. Domstolen har 
där kommit fram till att det är tillåtet att förbjuda vissa former av så kallat aggressivt 
tiggeri, men att passivt tiggeri generellt måste tillåtas i linje med rätten till yttrandefrihet 
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Om en sådan begränsning av yttrandefriheten skulle tillåtas i en svensk 
kontext utifrån Europakonventionen diskuterar Göran Lambertz i en 
debattartikel: 

I Europakonventionen om mänskliga rättigheter sägs att yttrandefri-
heten får inskränkas bland annat ”till förebyggande av oordning”. Det 
är den bestämmelsen som skulle få åberopas om man vill förbjuda nå-
gon att tigga i till exempel tunnelbanan. Om man inte ”förebygger oord-
ning” genom ett tiggeriförbud, har man inte rätt att införa det. Då strider 
det med förbudet mot [sic!] de mänskliga rättigheterna och måste upp-
hävas.505

En annan diskussion handlar som den eventuella rätten till yttrandefri-
het strider mot andra rättigheter. Särskilt gäller det andras rätt till pri-
vatliv och frihet i det offentliga rummet. När det gäller rätten till privat-
liv och frihet i det offentliga rummet är det argument som i svensk de-
batt inte varit särskilt framträdande. Dock tangerar deras resonemang 
ett argument som åtminstone implicit förekommit också i den svenska 
debatten om tiggeriförbud och som handlar om utmaningen som män-
niskor upplever när de möter tiggeriet. I det betänkande som behandla-
des i föregående avsnitt skriver samordnaren exempelvis angående 
människors möte med tiggeriet: 

En förklaring till att vissa av de utsatta EU-medborgarna fått så mycket 
uppmärksamhet är deras synlighet; att de sitter utanför den lokala mat-
butiken eller annan offentlig plats där det passerar folk. En annan an-
ledning är förmodligen att själva verksamheten, vädjan om pengar för 
sin försörjning, utmanar den svenska självbilden. Två grundtankar i 
välfärdsbygget har varit dels att alla friska vuxna, både kvinnor och 
män, ska bidra till samhället genom förvärvsarbete, dels att ingen utsatt 
person ska fara så illa att han eller hon tvingas tigga. Då förväntas so-
cialtjänsten gripa in. // Genom mötet med en fattig människa som inte 
har rätt till samma sociala skyddsnät som svenska medborgare, tvingas 
var och en av oss att ta ställning. Det går inte att på samma vis som 
annars skjuta över ansvaret för misären på det svenska samhället.506

enligt konstitutionen. Enligt domstolens resonemang förmedlar den som tigger ett bud-
skap, något som inte får begränsas. Se t.ex. U.S. District Court for the Northern District 
of California: Blair v. Shanahan, 775 F. Supp. 1315 (N.D. Cal. 1991), October 8, 1991.
505Lambertz, Göran och Sunita Memetovic: ”Tiggare skulle kunna stämma Sverige”, 
Expressen, 3 mars 2017, s. 4. 
506 SOU 2016:6, s. 23 f.
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Här kan vi se hur tiggeri görs till en fråga om såväl tiggarens värdighet 
som vad som anses värdigt i det svenska samhället. Hur tiggeri utmanar 
bilden av välfärdssamhället behandlar bland annat Mäkinen, som skri-
ver: 

In the Nordic countries, where social welfare is based on the strong role 
of the state, as well as on an individual’s work and taxes, beggars do 
not fit well into the system. From this perspective beggars do not add 
to the social good and instead exploit the benevolence of others. Since 
it is the responsibility of the state to take care of those who are unable 
to satisfy their basic needs, beggars are seen as a sign of the state’s 
failure. Beggars shame the welfare state and suggest a breakdown in its 
social systems. There are national differences here though: in the Nor-
dic countries people tend to blame the state or society for poverty, 
whereas in Eastern Europe the blame is more likely to be placed on 
individuals themselves.507

Den svenska befolkningens möte med tiggeriet och de känslor det 
väcker är ofta förekommande i själva problematiseringen av tiggeri. 
Det är i en sådan kontext vi särskilt möter argumentationer som rör 
människovärde. Ett tydligt exempel på detta resonemang framkommer 
exempelvis i handlingarna inför Socialdemokraternas partikongress 
2017 där partistyrelsen skriver följande om tiggeri:

De senaste åren har vi i Sverige sett en ökning av antalet människor 
som tigger i Sverige. Det vittnar om en oerhörd utsatthet och fattigdom. 
Det är inte värdigt någon person att sitta på knä och be om pengar. Det 
är heller inte värdigt ett välfärdsland som Sverige eller för något annat 
land i Europa att personer nödgas leva under sådana förhållanden.508

Resonemang kring värdighet hos tiggaren, den som möter tiggaren och 
samhällets värdighet återkommer på flera håll i debatten. Daniel Färm, 
chef för den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden, skriver exempel-
vis i en debattartikel på SVT Opinon:

507 Mäkinen, Virpi: “Are there Fundamental Rights for Roma Beggars in Europe?”, 
2013, s. 213 f. 
508 Socialdemokraterna: Sammanhållning för ökad trygghet. Kongresshandlingar: Kon-
gress 2017, Trygghet i en ny tid. Göteborg 8-12 april. Tillgänglig: http://www.social-
demokraterna.se/kongresshandlingar, hämtad 2019-04-25. 
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Den som är satt i tiggeri är inte fri. Frihet bygger på värdighet. Och 
få ser fortlöpande tiggeri som värdigt. Vårt samhälles svar på den fri-
hetslängtan som fattiga och diskriminerade människor från Rumänien 
och Bulgarien bär på kan knappast vara att hänvisa dem till att tigga.509

Jag har nu gett några exempel från en debatt kring tiggeri som relaterar 
till mänskliga rättigheter på olika vis. Några av dem är särskilt relevanta 
för denna avhandlings fokusområde om mänskliga rättigheter och ras-
ism. Låt oss gå vidare till avslutningsvis diskutera några av dessa
närmre. 

Mänskliga rättigheter och tiggeri
Jag har nu presenterat några exempel på de diskussioner som förts i 
svensk politisk och medial debatt ifråga om att införa förbud mot tig-
geri, samt pekat på några teman som relaterar till mänskliga rättigheter 
på olika sätt: jämlikhet, diskriminering, mänskliga rättigheter som rätts-
regler, samt mänsklig värdighet. Som framgår av denna presentation 
används människorättsspråket aktivt både för att försvara och bekämpa 
införandet av ett förbud mot tiggeri. Oavsett vilken ståndpunkt som in-
tas när det gäller kriminalisering av tiggeri, ger de disparata hållning-
arna anledning till att närmre undersöka om människorättsspråket också 
låter sig lånas på sätt som strider mot de mänskliga rättigheternas syfte.

Till att börja med såg vi exempel på diskussioner som siktade in sig 
på frågor som rör de sociala och ekonomiska förhållanden som ligger 
till grund för tiggeri och hur dessa förhållanden bäst bemöts. De relate-
rar till mänskliga rättigheter genom de frågor som väcks kring jämlik-
het, hur den uppnås och vems ansvar det är. Är det i hemländerna som 
de förhållanden som gör att människor tigger ska lösas, eller är det ett 
kollektivt ansvar? 

Ett annat perspektiv som berördes handlade om det rättsliga områ-
det. Dessa diskussioner har gemensamt att de relaterar till mänskliga 
rättigheter genom att de på olika sätt aktualiserar frågor som rör diskri-
minering. Ett konkret exempel som rör diskriminering handlar om den 
praktiska genomförbarheten av ett sådant förbud och huruvida det är 

509 Färm, Daniel: ”Nio vänsterargument för att stoppa tiggeriet”, SVT.se, 5 april 2018. 
Tillgänglig: https://www.svt.se/opinion/article17577334.svt, hämtad 2019-04-25. (fet-
stil i original)
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möjligt att urskilja vilka praktiker som utgör tiggeri, samt att inte till-
lämpningen sker på ett diskriminerande sätt genom att rikta sin sig på 
en specifik grupp. 

Diskrimineringsaspekten aktualiseras också när det gäller kopp-
lingen mellan organiserad brottslighet och tiggeri. Huruvida det finns 
en sådan koppling råder det delade meningar om.510 Det är dock en dis-
kussion som är förknippad med flera svårigheter, sett ur ett människo-
rättsperspektiv. Ett problem är att det är en diskussion som kan bidra 
till att ”tiggaren” kriminaliseras. Det kan till exempel röra sig om att 
även den som tigger framställs som en del av ett kriminellt nätverk. Det 
kan också handla om att tiggeriet, på grund av den föreställda kopp-
lingen till organiserad brottslighet, ses som en kriminell handling, och 
därmed görs den som tigger också till en brottsling. Sådana föreställ-
ningar är nära knutna till den antiromska rasismens diskurs i vilken kri-
minalitet ofta framställs som en del av romska kulturen.511 Därmed ris-
kerar diskussionen att befästa eller förstärka rasismen mot dem. 

Ytterligare ett problem, som är nära förbundet med kriminalisering, 
är att den som tigger reduceras som människorättssubjekt. Istället för 
att vara den som utsätts för människorättskränkningar blir ”tiggaren” 
istället ett aktivt subjekt. Det riskerar föra med sig att viktiga männi-
skorättsfrågor reduceras eller inte adresseras i tillräcklig utsträckning. 
Det handlar då inte bara om de kränkningar av mänskliga rättigheter det 
skulle innebära om personen som tigger de facto är ett offer för organi-
serad brottslighet, utan också om att fokus flyttas från kränkningar som 
våld och diskriminering i hem- och destinationsländerna vilka bör 
adresseras, eller att de förminskas. Ytterligare ett problem, som också 
tangerades då kriminalisering av migration diskuterades i föregående 
kapitel, är att försvaret av en viss typ av rättigheter används för att mo-
tivera regler som utarmar andra rättigheter, såsom införandet av sträng-
are migrationsregler.512 I det här sammanhanget skulle det också kunna 
handla om att rätten till exempelvis yttrandefrihet begränsas genom att 
tiggeri kriminaliseras, eller att migrationsregler tillämpas på ett diskri-
minerande sätt i syfte att skydda de som betraktas som brottsoffer.

510 Marika Markovits: ”Studie slår hål på myter om tiggare”, Svenska Dagbladet, 2 
augusti 2015, s. 5. 2015-08-02. Se även: Polismyndigheten, Nationell lägesbild. Brotts-
lighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige, 2015
511 Hansson, Erik, "Det känns fel": Om det svenska samhällets reaktioner på närvaron 
av tiggande EU-medborgare, 2014-2016, 2019, s. 539. 
512 Taran, Patrick A.: “Human Rights of Migrants: Challenges of the New Decade”, s. 
11.
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Ett annat problem handlar om att bemöta tiggeri genom att inte ”ge 
rättigheter” till exempel i fråga om tillgång till social välfärd och av-
hysningar i syfte att försvåra för de personer som tigger, samt tillse att 
andra uppmuntras komma till Sverige. Paralleller kan dras exempelvis 
till statens behandling av så kallade ”lösdrivare”. I 1923 års lösdriveri-
utredning skrevs exempelvis: 

Då zigenarnas inordnande i samhället hos oss synes vara ett olösligt 
problem, är enda utvägen att på ett eller annat sätt få zigenarna ur lan-
det. Då de flesta av dem torde vara svenska undersåtar och i allt fall 
deras medborgarrätt i annat land svårligen låter sig bevisa, kan deras 
försvinnande ur landet icke nås på annat sätt, än att så starka inskränk-
ningar läggas på deras rörelsefrihet, att de finna med sin egen fördel 
förenligt att lämna landet, och utvandra till ett land med för dem gynn-
sammare förhållanden.513

Att inte stödja dem som lever i utsatthet till genom att erbjuda exem-
pelvis tillgång till sanitet eller boende bidrar också till en avhumanise-
rande praktik som riskerar att förstärka rasism. Det strider också mot en 
princip som säger att alla människor ska behandlas lika i sin värdighet. 

Tendensen hos stater att införa, förstärka eller att tillämpa regler mer 
kraftfullt för att komma åt tiggeri har uppmärksammats av FN:s sär-
skilde rapportör kring extrem fattigdom och mänskliga rättigheter som 
i en rapport till generalförsamlingen skriver: 

Increasingly, States are implementing laws, regulations and practices 
limiting the behaviour, actions and movements of people in public 
space, which greatly impede the lives and livelihoods of those living in 
poverty. These measures vary considerably across and within States, 
with the common denominator being the penalization of actions and 
behaviours which are considered “undesirable” or a “nuisance” in pub-
lic spaces. States justify these measures by classifying the prohibited 
behaviours as dangerous, conflicting with the demands of public safety
or order, disturbing the normal activities for which public spaces are 
intended, or contrary to the images and preconceptions that authorities 
want to associate with such places.514

513 SOU 1923:2 Förslag till lag om lösdrivares behandling m. fl. författningar, P. Pal-
mquists aktiebolag, Stockholm, s. 89.
514 United Nations General Assembly: Extreme poverty and human rights, 4 August 
2011, A/66/265, punkt 29.
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Ett problem med detta sätt att motverka tiggeri är alltså att det mer eller 
mindre uttalat hanterar ett problem genom att tolka, omtolka och till-
lämpa regler som riktar in sig på ett specifikt beteende men i samband 
med det också en riktar sig mot en specifik grupp. Detta gör risken för 
diskriminering väsentlig. Men det finns också en symbolisk problema-
tik som är värd att uppmärksamma vilken jag tidigare indikerat. Denna 
handlar om själva ifrågasättandet av de som försörjer sig genom att 
tigga.

Ett annat problem är att om människorättspråket urholkas reduceras 
dess potential som verktyg för att möta orättvisor. Ytterligare en risk är 
att fiktiva rättighetskonflikter konstrueras, där olika grupper ställs mot 
varandra.

Det sjätte problemet – rättslig reducering av 
mänskliga rättigheter
Jag har tidigare argumenterat för att mänskliga rättigheter ska kunna 
förverkligas krävs att de omsätts till rätt. Samtidigt har jag försvarat 
värdet hos de moraliska principer till grund för mänskliga rättigheter då 
de spelar en central roll för att mänskliga rättigheter ska bevara sin po-
litiska energi. I dag är det, menar jag, en alltmer vanlig tendens att 
mänskliga rättigheter reduceras till rätt. I detta avsnitt kommer jag att 
reflektera över och diskutera vad en sådan utveckling kan innebära och 
ha för konsekvenser när det gäller att med stöd av mänskliga rättigheter 
motverka rasism. Detta kommer jag att göra genom att fokusera på 
rättslig reducering i förhållande till en av rasismens till synes mest ex-
plicita uttryck, nämligen hatbrott. Min analys kommer framför allt att 
behandla rättsväsendets hantering av antiromska hatbrott riktade mot 
utsatta EU-medborgare. I tidigare kapitel har vi sett hur rasismens olika 
manifestationer kommer till uttryck på skilda samhällsnivåer och i olika 
miljöer. En viktig utgångspunkt för denna studie är att människorätts-
systemet erbjuder en moralisk, politisk och rättslig resurs som på olika 
sätt är viktiga för att synliggöra, motverka och skydda mot rasism. En 
konsekvens av att mänskliga rättigheter reduceras till en fråga om gäl-
lande rätt är därför att de mänskliga rättigheterna inte fungerar till sin 
fulla kapacitet. Vilka konkreta problem kan uppstå i samband med en 
sådan begränsning? Hur inverkar rättslig reducering på de mänskliga 
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rättigheternas förmåga att synliggöra, motverka och skydda mot ras-
ism? Detta är de huvudsakliga frågor jag avser att diskutera i detta av-
snitt. 

När mänskliga rättigheter reduceras till rätt handlar det, enligt min 
uppfattning, om två nära relaterade men ändå till viss mån skilda före-
teelser. Det första handlar om en form av tillstånd som utmärks av 
mänskliga rättigheter förstås, uppfattas och används som ett i första 
hand rättsligt instrument. Det andra är en form av process – juridifiering 
– som innebär en förskjutning från politiken till rätten när det gäller 
uttolkning av mänskliga rättigheter. 

Gemensamt för de båda företeelserna är att de ger uttryck för en 
människorättskultur där mänskliga rättigheter förstås och används som 
enbart en rättslig fråga, samt att de moraliska och politiska dimension-
erna av mänskliga rättigheter får, eller ges, begränsad betydelse. Vad 
handlar då denna reducering om i praktiken? Förhållandet kan belysas 
med de argument som föranlett den stundande inkorporeringen av barn-
konventionen. När Sverige ratificerade denna konvention 1990 togs 
den in i svensk lagstiftning genom transformering. Transformering har, 
med undantag för Europakonventionen, varit det primära förfaringssät-
tet när Sverige tillträtt internationella och regionala människorättsöver-
enskommelser och innebär att befintlig lagstiftning anpassas i enlighet 
med de åtaganden som den tillträdda konventionen stadgar. 1 januari 
2020 trädde Lagen (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention 
om barnets rättigheter i kraft som innebär att barnkonventionen i stället
blir direkt tillämplig i svensk rätt genom att inkorporeras. Från rege-
ringens sida har man menat att en inkorporering av barnkonventionen 
skulle bidra till att barns rättigheter bättre tas tillvara och synliggörs.515

Så har också civilsamhällets organisationer som drivit frågan argumen-
terat. De har bland annat menat att om barnkonventionen inkorporeras 
kommer dess status att höjas och att den blir svårare att avfärda.516

Genom att barnkonventionen inkorporeras överförs alltså uttolkning 
av statens människorättsåtaganden från den politiska arenan till dom-
stolarna. Det är också därom kritiken mot inkorporering av barnkon-
ventionen framför allt handlat. Vissa har till exempel menat att barn-
konventionen, just eftersom den är ett människorättsinstrument lämnar 

515 Prop. 2017/18:186: Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. So-
cialdepartementet, Stockholm. 
516 Se t.ex. Unicef: Barnkonventionens ställning i Sverige, juni 2018, https://uni-
cef.se/projekt/barnkonventionens-stallning-i-sverige, hämtad 2020-01-17. 
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ett tolkningsutrymme kommer att bli svårt för domstolarna att, åt-
minstone till en början, möta.517

Vad vill jag då säga med detta exempel och hur relaterar det till av-
handlingens analys av den dubbla relationen mellan mänskliga rättig-
heter och rasism? Jag menar att den diskussion som föregått barnkon-
ventionens inkorporering vittnar om en övertro på rättens förmåga att 
”hantera” frågor som rör mänskliga rättigheter. Som jag flera gånger 
tidigare nämnt menar jag förvisso att rätten är ett centralt element för 
att mänskliga rättigheter ska kunna förverkligas. Det finns dock stora 
risker med en människorättskultur som ger domstolarna exklusiv makt 
att uttolka innebörden av mänskliga rättigheter eller där mänskliga rät-
tigheter enbart blir en fråga om vad som återfinns i positiva rätten. I en 
sådan människorättskultur har mänskliga rättigheter förlorat sin kritiska 
potential och förhållandet riskerar att bidra till att den politiska energin 
går förlorad. Rättssociologen Thomas Mathiesen beskriver det väl då 
han diskuterar risker och möjligheter med att använda rättsliga medel 
för att främja politiska mål – det som inom rättssociologin ibland kallas 
för legalstrategier.518 Å ena sidan, menar Mathiesen – och exemplifierar 
med den så kallade Fusa-domen där ett principavgörande om mini-
mirättigheter kring kommunal vård och omsorg kom till stånd – kan 
legalstrategier innebära att viktiga principfrågor blir konkret prövade 
till gagn för utsatta grupper. Å andra sidan riskeras att ”de intressen 
man kämpar för, blir eller kan bli underordnande, en rättslig problem-
ställning som egentligen står långt ifrån utgångsintressena.”519 Mathie-
sen åskådliggör riskerna med det han kallar för ”rättsliggörandet” med 
det så kallade Altamålet från 1982. Till grund för målet låg en konflikt 
om en vattenkraftsutbyggnad vid Alta- och Kautokeinoälven i Norge 
som motståndarna menade bland annat skulle kränka samiska intressen 
och ha negativa effekter på miljön. När konflikten senare kom att prö-
vas i domstol var det emellertid inte dessa frågor som stod i centrum. I

517 Se t.ex. Karlsson, Sanna: ”Kritik mot barnkonventionen som lag: ”Inte särskilt tydlig 
med vad som ska gälla’”, www.svt.se. 31 december 2019. Tillgänglig: 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/barnkonventionen-otydlig-som-lag, hämtad 2020-
01-17
518 Mathiesen, Thomas: Rätten i samhället: en introduktion till rättssociologin. Stu-
dentlitteratur, Lund 2005, s. 173 ff. Mathiesen identifierar framförallt tre huvudsakliga 
hållningar till legalstrategier i förhållande till utsatta grupper – en rättsoptimistisk, en 
rättspessimistisk och en rättskritisk hållning. 
519 A.a., s., 180.
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stället var det lagligheten i beslutet som kom att prövas där rätten be-
slutade till statens fördel. Mathiesen skriver: 

Rättsliggörande innebär att den rättsliga frågan överordnas konfliktens 
politiska – och egentliga – sidor. Den politiska konflikten ombildas och 
får en ny, juridisk karaktär. Därmed ”mister man kontakten” med den 
ursprungliga konflikten och det den handlade om. Politiska ståndpunk-
ter har gärna ett brett och sammansatt underlag, som innehåller person-
liga, moraliska och värdemässiga komponenter. När sådana konflikter 
”rättsliggörs”, snävas de in. Det som är juridiskt relevant tas med, men 
inte heller mera. Det övriga stoff som konflikterna består av, och som i 
praktiken kan vara mycket viktigt, anses irrelevant och skalas bort.520

En människorättskultur där det primära instrumentet som används av 
skilda politiska aktörer för att nå människorättsliga mål är denna typ av 
legalstrategier riskerar alltså att bidra till att en konflikt ombildas och 
snävas in.521 Samtidigt kan rätten också bidra till att viktiga människo-
rättsliga mål fastställs och konkretiseras. Mathiesen påpekar till exem-
pel hur de som kritiserat juridifiering ibland gjort det utifrån ett argu-
ment om det leder till ökas överstatlighet. Denna överstatlighet som kri-
tiserats, å sin sida, har då bland annat handlat om folkrättsliga förplik-
telser i form av mänskliga rättigheter. Juridifiering kan alltså också 
innebära att mänskliga rättigheter får ett ökat skydd och tillämpas i en 
vidare utsträckning än tidigare. Som jag vid flera tillfällen i detta arbete 
diskuterat har rätten en mycket viktig funktion att fylla för att mänskliga 
rättigheter ska kunna förverkligas. De moraliska principer som åter-
finns ibland annat grundlagar eller konstitutioner är exempelvis viktigt 
vägledande instrument i tillämpning och tolkning av rättigheter. I förra 
kapitlet såg vi till exempel hur principen om mänsklig värdighet an-
vänts av Sydafrikas konstitutionsdomstol för att åberopa icke-medbor-
gares sociala rättigheter i landet. Sådana principer har också varit vik-
tiga för att skilda politiska aktörer ska kunna kräva förändring av en 
tillämpning de funnit orättvis eller oförenlig med mänskliga rättigheter. 

520 A.a., s., 181 f. 
521 Juridifiering - överförandet av politiska frågor till jurister och domstolar – kan för-
stås som en annan form av rättsliggörande, menar Mathiesen. Mathiesen uppmärksam-
mar bland annat Habermas kritik av juridifiering (Verrechtlichung ) som riskerar bidra 
till att den politiska kommunikationen begränsas eller upphör. Habermas menade alltså 
att det finns vissa samhällsfrågor som det är olämpligt, ur ett demokratiskt hänseende, 
att överföra från den politiska sfären till den rättsliga. A.a., s. 184 f.
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Däremot är det min uppfattning att en människorättskultur som reduce-
rar mänskliga rättigheter enbart till en rättslig fråga är problematisk så-
tillvida att en sådan reducering medför risk att den politiska energin 
som finns hos mänskliga rättigheter går förlorad. Förhållandet att lagen 
för det första kan vara orättvis, samt att för det andra tolkningen av la-
gen kan vara orättvis blir svår att adressera utan att mänskliga rättig-
heter adresseras också som en politisk och moralisk fråga. Men finns 
det också andra risker med att reducera frågor som rör mänskliga rät-
tigheter till en fråga för rätten att hantera? Jag menar att så är fallet och 
kommer genom att utifrån en diskussion om rättsväsendet arbete med 
hatbrott diskutera några av de risker en kultur där mänskliga rättigheter 
görs till en fråga enbart för rätten att hantera innebär för arbetet med att 
motverka rasism. 

Hatbrott som människorättskränkning
Ett hatbrott utgör en av rasismens till synes mest explicita framträdel-
seformer. Men vad som är att betrakta som ett hatbrott är en fråga som 
rymmer flera dimensioner. Ofta skiljer till exempel vetenskapliga och 
officiella definitioner sig åt.522

I svensk lagstiftning saknas en definition av vad som utgör ett hat-
brott. Detta förhållande har bland annat kritiserats av CERD-kommittén 
som uppmanat Sverige att introducera en enhetlig definition som gör 
det möjligt att följa hatbrott genom rättskedjans olika led.523 Att lagstift-
ningen inte definierar hatbrott är en problematik som delas med flera 
andra europeiska länder. Detta medför, enligt hatbrottsforskaren David 
Brax, att det blir svårt att göra kartläggningar och jämförelser mellan 
länder. Han beskriver: 

På såväl nationell som europeisk nivå föreligger ännu oklarheter kring 
vad det centrala begreppet ”hatbrott” innebär. ”Hatbrott” täcker i själva 
verket ett antal distinkta begrepp, och det är ofta oklart vilket av dessa 
som avses i såväl lagstiftning som statistiska sammanhang. Det gör 
jämförelser mellan länder svårt, och kartläggningen av problemets om-
fattning är följaktligen mycket ojämn (FRA 2012). Oklarhet råder 

522 Se t.ex. Chakraborti, Neil och Jon Garland: Hate crime: impact, causes and re-
sponses. Sage, Los Angeles 2009.
523 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): Concluding 
observations on the combined nineteenth to twenty-first periodic reports of Sweden, 23 
September 2013, CERD/C/SWE/CO/19-21, punkt 11.
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också kring rättfärdigandet av hatbrottslagar. Vad är egentligen grun-
den till att brott med hat-anknytning straffas hårdare än andra brott? Det 
finns skäl att missänka [sic!] att diskrepansen mellan lagstiftares och 
konventionsundertecknares intentioner å den ena sidan och svagheter 
gällande implementeringen å den andra delvis beror på bristande över-
ensstämmelse mellan politiska intentioner och rättsliga övervägan-
den.524

Vad som i Sverige avses med hatbrott kommer till uttryck i de rättsliga 
regleringar om förbud mot hets mot folkgrupp och förbud mot olaga 
diskriminering som anges i 16 kap § 8-9 Brottsbalken (SFS 1962:700), 
samt de brott som faller under den så kallade straffskärpningsregeln i 
29 kap § 7 som säger att brott där motivet varit att ”att kränka en person, 
en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, 
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell lägg-
ning eller annan liknande omständighet” bör straffas hårdare än andra 
brott. Straffskärpningsregeln, infördes i lagstiftningen 1994 och inne-
bär alltså att brott begångna med sådana motiv ska betraktas som sär-
skilt försvårande. Förbudet mot hets mot folkgrupp infördes i lagstift-
ningen 1948 och förbudet mot olaga diskriminering infördes 1970. I en 
svensk kontext förstås således hatbrott som sådana brott som begås av 
enskilda individer och som är straffbara enligt svensk rätt. Mänskliga 
rättigheter, på det sätt som de kommer till uttryck i människorättssyste-
met handlar ju emellertid i första hand om statens förpliktelser varför 
ett hatbrott i sig själv sett ur ett sådant perspektiv inte nödvändigtvis är 
att betrakta som en människorättskränkning.525 För stater handlar de 
människorättsliga förpliktelserna i fråga om hatbrott därför i första hand 
om att tillse ett effektivt rättsligt skydd finns på plats, samt vidare att 
vidta proaktiva åtgärder för att motverka att hatbrott över huvud taget
begås. Låt oss se vidare på hur människorättssystemet formulerar dessa 
krav. 

524 Brax, David: ”Hatbrottslagstiftning i Sverige och i Europa”, i Berg, Linda och Rut-
ger Lindahl (red.): Förhoppningar och farhågor - Sveriges första 20 år i EU. Göte-
borgs Universitet, Centrum för Europaforskning, Göteborg 2016, s. 182. Gällande 
svårigheterna att genomföra kartläggningar av problemets omfattning hänvisar Brax 
till: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter: Making Hate Crime Vi-
sible in the European Union: Acknowledging Victims' Rights, Publications Office, 
Luxembourg 2012.
525 Se vidare diskussion i t.ex. Brudholm, Thomas: “Hate Crimes and Human Rights 
Violations”, Journal of Applied Philosophy, vol. 32, nr. 1, 2015.
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Det finns flera skäl till varför hatbrott bör betraktas som ett särskilt 
svårt samhällsproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rät-
tigheterna. Sett ur ett människorättsperspektiv gör sig särskilt två om-
ständigheter sig gällande. För det första bryter hatbrott mot den grund-
läggande principen om alla människors lika värde. För det andra sänder 
hatbrott ett budskap om att alla människor inte är lika värda. 526

Att hatbrott står i strid med denna för de mänskliga rättigheterna cen-
trala princip gör att krav på åtgärder som riktar sig mot olika former av 
hatbrott har en framskjuten plats i flera människorättsrelaterade instru-
ment. Central är förstås den icke-diskrimineringsprincip som genomsy-
rar de flesta konventioner om mänskliga rättigheter.527 Denna princip, 
tillsammans med dem om lika rättigheter och likhet inför lagen, är en 
viktig grund för människorättssystemet men också särskilt viktiga prin-
ciper i relation till hatbrott. I skilda människorättsinstrument formuleras 
också direkta krav på stater att införa lagstiftning som förbjuder hatbrott 
i olika former. Artikel 4 i CERD ålägger exempelvis varje konventions-
stat att: 

[...] förklara som brottslig gärning, som är straffbar enligt lag allt spri-
dande av idéer grundade på rasöverlägsenhet eller rashat, uppmaning 
till rasdiskriminering, liksom alla våldshandlingar eller uppmaning till 
sådana handlingar mot en viss ras eller en grupp av personer av annan 
hudfärg eller annat etniskt ursprung och även lämnande av stöd i någon 
form till rasistiska aktiviteter, inklusive finansiering av sådana aktivite-
ter [...].528

526 För en fördjupning av dessa och andra skäl se t.ex. Brax, David: ”Hate Crime Con-
cepts and their Moral Foundations. A Universal Framework?”, i Schweppe, Jennifer 
och Mark Austin Walters: The Globalization of Hate: Internationalizing Hate Crime?
Oxford University Press, Oxford 2016.
527 Det bör noteras att det råder delade meningar kring huruvida diskriminering är att 
betrakta som ett hatbrott eller ej. Vissa menar exempelvis att diskriminering och hat-
brott skiljer sig åt såtillvida att åtskillnad i sig inte är att brott utan kopplingen till dis-
krimineringsgrund, medan ett brott med hatbrottsmotiv fortfarande är ett brott. På lik-
nande sätt diskuterar också bland annat Jeremy Waldron när det gäller skillnaden i fråga 
om ”hate speech” och hatbrott. Enligt Waldron kännetecknas den lagstiftning som re-
glerar olika former av hatiska uttryck att den riktar in sig på hatets effekter medan hatet 
funktions när det gäller hatbrott handlar om vad som motiverar ett brott. Waldron, Jer-
emy: The Harm in Hate Speech. Harvard University Press, Cambridge 2012, s. 35. 
528 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,
art. 4 a. (Citerad SÖ 1971:40 Internationell konvention om avskaffandet av alla former 
av rasdiskriminering)
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Vidare anger CERD i artikel 5 att varje stat ska tillförsäkra var och en 
likhet inför lagen i fråga om ”rätten till personlig säkerhet och till skydd 
från staten mot våld eller kroppsskada orsakad av någon myndighets-
person eller av någon enskild person, grupp eller institution”.529 I artikel 
6 anges att stater ska tillse att varje person inom dess jurisdiktion till-
försäkras verksamt skydd och verksamma rättsmedel mot rasdiskrimi-
nerande handlingar.530

Liknande formuleringar återfinns också i andra relevanta människo-
rättsinstrument, däribland ICCPR vari det anges att stater är skyldiga 
att i lag förbjuda: 

Allt främjande av nationalhat, rashat eller religiöst hat, som innebär 
uppvigling till diskriminering, fiendskap eller våld [...].531

Enligt en annan artikel i ICCPR ska stater i:

[...] lagen förbjuda all diskriminering och garantera var och en ett lik-
värdigt och effektivt skydd mot all slags diskriminering, såsom på 
grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfatt-
ning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i öv-
rigt.532

Den lagstiftning som finns på plats i Sverige kan delvis förstås som ett 
resultat av bland annat dessa människorättsliga åtaganden. Exempelvis 
infördes straffskärpningsregeln efter att CERD-kommittén riktat kritik 
mot att Sverige inte infört ett förbud mot rasistiska organisationer. Vi-
dare föreslog den utredning som hade till uppdrag att se över skyddet 
mot rasdiskriminering inför Sveriges ratificering bland annat att ett för-
bud mot olaga diskriminering skulle föras in i lagstiftningen. Utred-
ningen föreslog också en utvidgning av förbudet mot hets mot folk-
grupp.533 Tidigare hade hets mot folkgrupp avsett hot, smädelse och 
förtal mot grupper med viss härstamning eller trosbekännelse offentli-
gen. För att bättre överensstämma med CERD:s krav föreslogs en ut-

529 A.a., art. 5. 
530 A.a., art. 6.
531 International Covenant on Civil and Political Rights, art 20. (Citerad SÖ 1971:42 
Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter)
532 A.a., art. 26.
533 SOU 1968:68 Lagstiftning mot rasdiskriminering. Esselte AB, Stockholm.
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vidgning av de som kunde vara föremål för hot liksom att det var till-
räckligt att uttalandena spreds bland allmänheten och inte bara ”offent-
ligen” som tidigare krävts.534

Som framgår av dessa exempel ställs alltså förutom renodlade krav 
på att införa lagstiftning också att tillämpning av denna lagstiftning ska 
vara effektiv och rättssäker. Dessutom ställs krav på stater som sträcker 
sig utanför den positiva rättens ramar, till exempel i fråga om ett pro-
aktivt arbete för att förebygga diskriminering och rasistiskt våld. Arti-
kel 2 i CERD säger till exempel att stater ska föra en politik som syftar 
till ” [...]avskaffa rasdiskriminering i alla dess former och till att främja
förståelsen mellan alla raser[...].” Detta förebyggande och främjande 
arbetet betonas också i artikel 7 som bland annat säger att stater ska ”
[...]vidta omedelbara och effektiva åtgärder, särskilt på områdena 
undervisning, utbildning, kultur och information, i syfte att bekämpa 
fördomar som leder till rasdiskriminering [...]”. 

CERD och andra konventioner ställer långtgående krav på stater när 
det gäller både staters arbete med hatbrott både i fråga det rättsliga 
skyddet och det förebyggande arbetet mot rasism. Som framgår av 
bland annat CERD-kommitténs granskningar av enskilda stater finns 
det emellertid ofta brister i detta arbete. I kommentarerna till Sveriges 
senaste rapport till CERD-kommittén uttrycker de oro över det höga 
antalet anmälda hatbrott. Vidare uppmärksammas att polisens goda ex-
empel med särskilda hatbrottsgrupper bara finns i de tre största stä-
derna. Vidare uppmärksammas diskrepansen mellan antalet rapporte-
rade brott och antalet ärenden som blivit utredda, åtalade och fällda för 
sådana brott. Mot denna bakgrund uppmanar kommittén Sverige att 
vidta en rad åtgärder däribland tillse att anställda inom rättsväsendet 
ges utbildning för att förebygga hatbrott och att ta avstånd från främ-
lingsfientliga uttalanden av offentligt anställda och politiker.535

534 A.a., s. 62. Det bör även noteras att nuvarande reglering av hets mot folkgrupp även 
omfattar fler grupper än tidigare och säger i dag lyder BrB kap 16: 8 att ” en som i ett 
uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för 
en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp ... . Det kan också tilläggas 
att hets folkgrupp enligt nuvarande lydelse omfattar hot eller missaktning och inte som 
tidigare hot, smädelse och förtal.
535 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): Concluding 
observations on the combined twenty-second and twenty-third periodic reports of Swe-
den, 6 June 2018, CERD/C//SWE/CO/22-23. 
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Flera av CERD-kommitténs generella rekommendationer indikerar
också att det tycks föreligga brister i hur stater implementerat CERD 
när det gäller hatbrott som riktas mot icke-medborgare. I CERD-
kommitténs generella kommentar XXX gällande diskriminering av 
icke-medborgare uppmanas exempelvis staterna att: 

Take steps to address xenophobic attitudes and behaviour towards 
non-citizens, in particular hate speech and racial violence, and to pro-
mote a better understanding of the principle of non-discrimination in 
respect of the situation of non-citizens ... . // Take resolute action to 
counter any tendency to target, stigmatize, stereotype or profile, on 
the basis of race, colour, descent, and national or ethnic origin, mem-
bers of “non-citizen” population groups, especially by politicians, of-
ficials, educators and the media, on the Internet and other electronic 
communications networks and in society at large ... .536

I GR XXX påpekar kommittén även att stater ska säkerställa att icke-
medborgare åtnjuter lika skydd och erkännande i lagen och att offren 
för sådana brott har tillgång till effektiva rättsmedel och rättvist ersätt 
för de skador som åsamkats med.537 Vidare bör stater, enligt kommittén, 
säkerställa att de fall av rasidiskriminering som anmäls av icke-med-
borgare, och som rör rasdiskriminering, undersöks noggrant och är fö-
remål för en oberoende granskning. 538

Liknande formuleringar återfinns i CERD-kommitténs generella re-
kommendation XXVII om diskriminering av romer där staterna upp-
manas att säkerställa skyddet av deras säkerhet och integritet bland att 
genom skyndsamma insatser av polis, åklagare och rättsväsende för att 
bestraffa rasistiskt motiverade våldshandlingar.539 Vikten av att de som 
utför rasistiska handlingar rättsligt ställs till svars formuleras också i 
DDPA. I handlingsprogrammet uppmanas stater att:

[...] to carry out comprehensive, exhaustive, timely and impartial inves-
tigations of all unlawful acts of racism and racial discrimination, to 

536 CERD General Recommendation XXX on Discrimination Against Non Citizens,
punkt 11-12. 
537 A.a., punkt 18.
538 A.a., punkt 23. 
539 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): CERD Gen-
eral Recommendation XXVII on Discrimination Against Roma, 16 August 2000, 
A/55/18.
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prosecute criminal offences ex officio, as appropriate, or initiate or fa-
cilitate all appropriate actions arising from offences of a racist or xen-
ophobic nature, to ensure that criminal and civil investigations and 
prosecutions of offences of a racist or xenophobic nature are given high 
priority and are actively and consistently undertaken, and to ensure the 
right to equal treatment before the tribunals and all other organs admin-
istering justice. In this regard, the World Conference underlines the im-
portance of fostering awareness and providing training to the various 
agents in the criminal justice system to ensure fair and impartial appli-
cation of the law. In this respect, it recommends that anti-discrimination 
monitoring services be established [...].540

CERD-kommitténs kommentarer till Sverige liksom dess generella re-
kommendationer visar att det tycks föreligga konkreta problem med 
staters bemötande av hatbrott på skilda nivåer. Ett framträdande pro-
blem som också bekräftas av flera av studier på området handlar om 
rättsväsendets bemötande av hatbrott. Detta gäller inte minst de grupper 
som i kontexten av denna avhandlingen identifierats som några av den 
samtida rasismens objekt. Både de utredningar som tillsatts och dialo-
gen mellan Sverige och CERD-kommittén visar emellertid också att det 
inflytande CERD haft över politikens och rättens utformning. Införan-
det av straffskärpningsregeln i svensk lagstiftning var exempelvis en 
direkt konsekvens av Sveriges tillträde till CERD. Trots kvarstår att 
hatbrott utgör ett omfattande samhällsproblem. Min tentativa tes är att 
hatbrott genom att det i första hand behandlas som en rättslig fråga finns 
aspekter när det gäller hatbrott som inte politiskt adresseras. Denna 
fråga ska jag fördjupa mig i återstoden av detta avsnitt genom att dis-
kutera situationen när det gäller hatbrott i Sverige och rättsväsendet ar-
bete med att bemöta dessa brott med särskilt fokus på utsatta EU-
medborgare. 

Antiromska hatbrott – en lägesbild och problematisering
Efter att 2006 ha tagit över uppgiften från Säkerhetspolisen är det i dag
Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för Sveriges hatbrottssta-
tistik. Statistiken kan dock endast ge en begränsad bild av den faktiska 

540 Durban Declaration and Programme of Action, Adopted at the World Conference 
Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Violence, Programme 
of Action, punkt 89. (understruket i original)
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förekomsten av hatbrott eftersom den påverkas av faktorer som anmäl-
ningsbenägenhet och hur hatbrottsmotiv identifieras.541 Ett komplement 
utgörs av den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) som istället 
bygger på självrapporterad utsatthet. Vad säger då statistiken och NTU 
om förekomsten av rasistiska hatbrott i allmänhet, samt hatbrott som 
specifikt riktas mot utsatta EU-medborgare? 

När det gäller hatbrott generellt och hatbrott med rasistiska och 
främlingsfientliga motiv specifikt uppskattas att 6415 av de anmälda 
brotten 2016 haft ett hatbrottsmotiv, varav omkring 4610 identifierades 
som att ha främlingsfientliga/rasistiska motiv.542 Den vanligaste brotts-
typen för brott med främlingsfientliga/rasistiska motiv var olaga 
hot/ofredande (41 %) följt av skadegörelse/klotter (17 %), ärekränkning 
(13 %), våldsbrott (12 %), hets mot folkgrupp (10 %), övriga brott (5 
%) och olaga diskriminering (2%).543 Enligt NTU 2016 uppgav om-
kring 1,9 % av befolkningen mellan 16-79 år (motsvarande cirka 
145 000 personer) att de hade utsatts för ett hatbrott med främlingsfi-
entligt motiv under 2015.544

Sedan 2008 har antiromska hatbrott särredovisats av Brå.545 Anti-
romska hatbrott är enligt Brå sådana brott som: 

541 Brottsförebyggande rådet: Hatbrott 2015: statistik över polisanmälningar med iden-
tifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott, Rapport 2016:15.
542 Brottsförebyggande rådet: Hatbrott 2016. Statistik över polisanmälningar med iden-
tifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott. Rapport 2017:11, 
Brottsförebyggande rådet, Stockholm, 2017, s. 59. 
543 A.a., s. 62 ff. 
544 Brottsförebyggande rådet: Hatbrott 2016. Statistik över polisanmälningar med 
identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott, 2017, s. 37. 
För utförligare precisering av uppgifterna och metod, se också: Brottsförebyggande 
rådet, Nationella trygghetsundersökningen 2016. Om utsatthet, trygghet och förtro-
ende. Rapport 2017:1. Brottsförebyggande rådet, Stockholm 2017; Brottsförebyg-
gande rådet: Nationella trygghetsundersökningen 2016. Teknisk rapport. Rapport 
2017:3. Brottsförebyggande rådet. Stockholm 2017.
545 2008 genomfördes en förändring av hatbrottsdefinitionen. Bland annat inkluderades 
också de brott som begås av minoritet mot majoritet och definitionen utvidgades bland 
annat i fråga om sexuell läggning och antireligiösa motiv. Sedan 2008 särredovisas 
också brott begångna med afrofobiska och antiromska submotiv. Se vidare i: Brotts-
förebyggande rådet: Hatbrott 2008. Polisanmälningar där det i motivbilden ingår et-
nisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller ut-
tryck. Rapport 2009:10. Brottsförebyggande rådet, Stockholm 2009; Brottsförebyg-
gande rådet: Hatbrott 2015: statistik över polisanmälningar med identifierade hat-
brottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott. Rapport 2016:15. 
Brottsförebyggande rådet, Stockholm 2016.
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... begås på grund av rädsla för, fientlighet eller hat mot romer och 
som aktiverar en reaktion mot romer, deras egendom, institutioner eller 
den eller dem som är, eller uppfattas vara, romer eller representanter för
romer.546

Under 2016 identifierades 140 brott av de främlingsfientliga/rasistiska 
brotten innehålla antiromska motiv av vilka 48% utgjordes av olaga 
hot/ofredande.547

För att få en bild av socialt utsatta EU-medborgares utsatthet för hat-
brott bär Brås hatbrottsstatistik också på andra begränsningar. En sådan 
handlar om att definitionen av antiromska hatbrott bygger på en identi-
fiering av romer som etnisk grupp. Som tidigare diskuterats går det inte 
att ställa likhetstecken mellan de som av sig själv eller andra kategori-
seras som romer och den grupp som i samhällsdebatten kallas för socialt 
utsatta EU-medborgare. Det gör att brott som begås mot socialt utsatta 
EU-medborgare och där motivet till brottet har grund i en dylik katego-
risering inte nödvändigtvis identifieras som ett hatbrott i den befintliga 
statistiken. Det finns anledning att komma tillbaka till konsekvenserna 
av denna diskrepans senare i denna diskussion.548 För nu är det emeller-
tid tillräckligt att konstatera att för att få en uppfattning av socialt utsatta 
EU-medborgares brottsutsatthet krävs kompletterande bild. En sådan 
kan vi får genom att vända oss till bland annat medias rapportering och 
den hittills relativt begränsade forskning som behandlar de utsattas egna 
erfarenheter. 

I svenska nyhetsmedier har det under en lång tid gått att läsa om 
attacker på utsatta EU-medborgare. Ett axplock av tidningsartiklar från 
2014 berättar: En butiksinnehavare har hällt vatten över person utanför 
sin butik.549 En grupp ungdomar har slagit och kastat sten på en 

546 Brottsförebyggande rådet: Hatbrott 2016. Statistik över polisanmälningar med iden-
tifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott. Rapport 2017:11. 
Brottsförebyggande rådet, Stockholm 2017, s. 76.
547 A.a., s. 77. 
548 Se även diskussion i: Wallengren, Simon och Caroline Mellgren: Gatans tysta offer: 
en studie av socialt utsatta EU-medborgares utsatthet i det offentliga rummet, Institut-
ionen för kriminologi, Malmö högskola, Malmö 2017, s. 14 f. 
549 Asplund, Mathias: ”Butikschef hällde vatten på tiggare”, Aftonbladet.se, 11 mars 
2014. Tillgänglig: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zLxoXr/butikschef-hallde-
vatten-pa-tiggare, hämtad 2019-12-31.
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kvinna.550 Personer som tigger har misshandlats.551 Boplatser har satts i 
brand.552 Tältläger har vandaliserats.553 Enligt en sammanställning av 
stiftelsen EXPO rapporterade media under 18 månader om åtminstone 
76 incidenter under 2014 och 2015. Däribland 12 fall av mordbrand och 
23 misshandelsfall. Antalet faktiska händelser är dock med stor sanno-
likhet betydligt fler eftersom sammanställningen bara omfattar sådana 
händelser som media rapporterat om.554 En liknande bild förmedlas av 
Kommissionen mot antiziganism som mot bakgrund av Expos under-
sökning tillsammans med sin egen mediabevakning påpekar att åter-
kommande rapporter om mordbränder, misshandel, hot och trakasserier 
i media indikerar att EU-medborgare tycks leva i en mycket allvarlig 
utsatthet och att förekomsten av grova brott riktade mot romska EU-
medborgare tycks vara omfattande.555 Omfattningen på attacker mot so-
cialt utsatta EU-medborgare bekräftas ytterligare av Tiberiu Lacatus 
som i en rapport utförd på uppdrag av Kommissionen mot antiziganism 
undersökt gruppens egna erfarenheter och upplevelser kring hatbrott. 556

I rapporten, som baseras på intervjuer med ”romska EU-medborgare”, 
berättar informanterna om en vardag präglad av olika former av kränk-
ningar och brott. Det handlar om allt från kränkande tillmälen till grova 
brott som till exempel dödshot och misshandel. Endast ett fåtal har dock 
polisanmält de kränkningar och det våld de uppger att de utsatts för. 
Liknande resultat visar en studie av Simon Wallengren och Caroline 
Mellgren där de intervjuat 28 personer som identifierats som migranter 
från annat EU-land och som befinner sig i Sverige och försörjer sig ge-
nom tiggeri. Även dessa personer vittnar om en omfattande brottsut-
satthet men där få händelser anmäls.557 Att anmälningsbenägenheten 
när det gäller hatbrott generellt är låg och till och med ännu lägre när 

550 Lagerwall, Katarina: ”Misshandeln väcker ilska”, Dagens Nyheter, 4 april 2014, s. 
13. 
551 Emanuelsson, Eric: ”Såg tiggare bli misshandlad: Jag skrek åt honom att sluta”, 
Aftonbladet, 6 juli 2014, s. 31.
552 Mächs, Mattias: ”Man avled efter brand i tältläger”, Svenska Dagbladet, 21 sep. 
2014, s. 12.
553 Josefsson, Jessica: ”Tiggarna fruktar ny attack”, Expressen, 19 juli 2014, s. 24. 
554 Quensel, Anna Sofia och Erik Sidenbladh: ”Här attackeras EU-migranter”, Expo, 
vol. 2, 2015.
555 Kommissionen mot antiziganism: Agera mot antiziganistiska hatbrott. Stockholm, 
2016.
556 Lacatus, Tiberiu: Studie om hatbrott och andra allvarliga kränkningar riktade mot 
utsatta romska EU-medborgare. Kommissionen mot antiziganism, Stockholm, 2015.
557 Wallengren, Simon och Caroline Mellgren: Gatans tysta offer: en studie av socialt 
utsatta EU-medborgares utsatthet i det offentliga rummet, 2017, s. 45 ff. 
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det gäller den romska gruppen bekräftas av Brås undersökningar på om-
rådet.558 Enligt Lacatus rapport har oviljan att anmäla olika hatbrott att 
göre med faktorer som misstro, rädsla och lågt förtroende mot myndig-
heter och polisen.559 Det låga förtroendet kan delvis tolkas i ljuset av 
hur romer utsatts för kräkningar av staten och dess representanter, där-
ibland polisen, under lång tid och på många olika sätt. Ett exempel på 
händelser som bidragit till att sarga förtroendet mellan de romska grup-
perna och polisen är exempelvis de register polisen i Skåne upprättat 
innehållande personuppgifter och släktband mellan romer som avslöja-
des av Dagens Nyheter i september 2013.560

Rättsväsendets arbete mot hatbrott
Hur ser det då ut i Sverige och specifikt när det gäller arbetet med att 
motverka hatbrott mot romer och utsatta EU-medborgare? Kommittén 
mot antiziganism, som tillsattes av regeringen 2014 som ett led i att 
förstärka samhällets arbete mot antiziganism, konstaterar i en rapport 
att det ” svenska juridiska regelverket för att bekämpa hatbrott, inklu-
sive hatbrott mot romer, synes i stort sett vara adekvat.561 Däremot, me-
nar de, tycks det finnas problem med att tillämpa regelverket i det prak-
tiska arbetet. Detta förhållande kan ha allvarliga konsekvenser, skriver 
kommittén, eftersom det sänder en signal om att romers utsatthet inte 
tas på allvar. Något som i sin tur kan leda till ytterligare försvagning av 
romers tilltro till rättsväsendet. Att hatbrott kan begås utan konsekven-
ser riskerar också att sända en signal till förövarna om ” att de ostraffat 

558 Brottsförebyggande rådet: Hatbrott 2015: statistik över polisanmälningar med iden-
tifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott. Rapport 2016:15. 
559 Lacatus, Tiberiu: Studie om hatbrott och andra allvarliga kränkningar riktade mot 
utsatta romska EU-medborgare, 2015, s. 10. 
560 Enligt DN upprättades det så kallade ”kringresanderegistret” av polisen i Lund och 
har därefter hanterats av polismyndigheten i Skåne. Även andra inom polismyndigheten 
har haft tillgång till registret. I juni 2016 fälldes staten för etnisk diskriminering i Stock-
holms tingsrätt. Civil Rights Defenders representerade 11 personer i målet mot staten 
som i sin tur företräddes av Justitiekanslern. De svarande argumenterade mot ärendet 
att registret inte i första hand upprättats på etnisk grund utan för att komma till rätta 
med brottslighet. Tingsrätten menade att de dock inte kunnat visa varför så många re-
gistrerats som inte haft koppling. Domen fastställdes därefter av Svea Hovrätt. Se vi-
dare: Stockholms tingsrätt, Dom meddelad 10 juni 2016, Mål T 2978-15 m.fl.; Orre-
nius, Niklas: ”Över tusen barn med i olaglig kartläggning”, Dagens Nyheter, 23 sep-
tember 2013, s. 8 f.
561 Kommissionen mot antiziganism: Agera mot antiziganistiska hatbrott, 2016.
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kan fortsätta att kränka och förnedra romer och andra etniska minorite-
ter.”562

Kritiken om att regelverket för att lagföra hatbrott inte tillämpas på 
ett tillfredsställande sätt när det gäller hatbrott som riktas mot romer 
liknar alltså den som också CERD-kommittén riktat mot Sverige.

Ett problem som lyfts fram är den låga uppklaringsprocenten för de 
brott som anmäls. Enligt Brå var exempelvis uppklaringsprocenten 
2012 och 2013 i fråga om hatbrott mot romer två respektive tre pro-
cent.563 Få anmälda hatbrott leder dessutom till fällande domar och när 
det gäller hatbrott som har antiziganistiska motiv läggs de, enligt Brå, 
dessutom ned i högre utsträckning än brott med andra motiv. Mot bak-
grund av den låga uppklaringsprocenten och diskrepansen i uppklaring 
mellan olika hatbrottsärenden genomförde rättssociologen Isabel 
Schoultz på uppdrag av Kommissionen mot antiziganism en undersök-
ning kring polisens utredningsåtgärder vid hatbrott mot romer.564 I stu-
dien konstaterar Schoultz att flera orsaker ligger till grund för få hat-
brottärenden med antiromska motiv personuppklaras. Bland annat lyf-
ter Schoultz fram att det generellt är en låg uppklaring för denna typ av 
brott, att utredningar håller en ojämn kvalitet, att brotten inte i tillräcklig 
utsträckning identifieras som hatbrott och därmed att hatbrottsmotiv 
inte alltid utreds, att vissa brott som till exempel ärekränkningsbrott 
omfattas av enskilt åtal och slutligen att målsägande inte deltar i utred-
ningen.565

Som framgår av Schoultz studie tycks det alltså föreligga flera in-
terna hinder i rättskedjan för att möta hatbrott på effektivt sätt. Detta 
bekräftas också av andra undersökningar på området. Kriminologen Ki-
vanç Atak påpekar i en artikel hur forskning visat att hatbrottslagstift-
ning, på grund av sin symboliska karaktär, inte med enkelhet låter sig 
omvandlas till instrumentella praktiker när den ska tillämpas.566 Enligt 

562 A.a., s. 16. 
563 Schoultz, Isabel: Polisanmälda hatbrott med antiromska motiv: en studie av poli-
sens utredningsåtgärder, Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund 
2015.
564 Enligt Kommissionen mot antiziganism läggs hatbrott mot romer i jämförelse med 
andra brott ner i högre utsträckning inom ett år. 
565 A.a., s. 35 ff. 
566 Atak, Kivanç: “‘Inappropriate but not crime?’ Policing racial hatred in Sweden”,
Nordic Journal of Criminology, vol. 21, nr.1, 2020, s. 35. Artikeln bygger på studier 
Atak genomfört inom ramen för forskningsprojektet ”Färgrik eller färgblind? Polisbe-
vakningen av rasmässigt motiverade brott i Sverige” där polisens hantering av rasmo-
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denna forskning är ett problem bristande kapacitet, ett annat bristande 
engagemang.567

Av Ataks undersökning, som bygger på intervjuer med svenska po-
liser, framgår att hatbrottsmarkeringen – det vill säga den markering 
som polisen använder vid en anmälningsupptagning för att markera att 
ett eventuellt hatbrottsmotiv kan föreligga – används restriktivt.568 En 
utmaning tycks vara att det råder delade meningar kring hur hatbrotts-
motiv ska bedömas. Av intervjuerna framgår exempelvis att det råder 
skilda meningar bland poliserna om vad som är att betrakta som rasist-
iska uttalanden och på vilket sätt de ska utryckas för att det ska finnas 
anledning att misstänka att det förelegat ett hatmotiv till det förmodade 
brottet.569

Ett exempel på hur sådana svårigheter tar uttryck ger Marie-Louise 
Weise, producent och projektledare vid kulturhuset i Borås, i en krö-
nika. I krönikan som publicerades på Kommissionen för antiziganisms 
hemsida berättar Weise hur hon polisanmält en händelse då porträttbil-
der av romer i samband med en utställning förstörts genom att ögon och 
munnar sprejats med vit färg och en av dem markerats med bokstaven 
Z. I texten beskriver Weise hur hon ifrågasatte polisens beslut att inte 
rubricera ärendet som ett hatbrott: 

Jag ringde och ifrågasatte denna rubricering. Det var obegripligt hur 
polisen kunde komma fram till den bedömningen. Hade Polisen inte 
förstått att tagen Z är rasistisk? ... // Frustrationen över okunskapen 
hos en myndighet som inte bör sakna denna kunskap fick mig att ställa 
frågan i ett debattinlägg i Borås Tidning. Rubriken löd: ”Vet polisen 
vad hatbrott är?”. Dagen efter stod det på Borås Tidnings debattsida: 
Polisen ändrar sig ”Det är ett hatbrott”. Dessutom medgav polisen att 

tiverade brott studeras. Se: https://www.criminology.su.se/forskning/forskningspro-
jekt/färgrik-eller-färgblind-polisbevakningen-av-rasmässigt-motiverade-brott-i-sve-
rige-1.327959, hämtad 2020-01-29.
567 Ibid. Se även: Hall, Nathan: “Policing hate crime in London and New York City: 
Some reflections on the factors influencing effective law enforcement, service provi-
sion and public trust and confidence”, International Review of Victimology, nr. 18, vol. 
1, 2012. 
568 A.a., s. 14. Hur polisen använder sig av hatbrottsmarkeringen, är också en fråga som 
diskuterats av Brå. Se: Brottsförebyggande rådet: Polisens hatbrottsmarkering. Kvali-
tetsgranskning av polisens hatbrottsmarkering samt jämförelse mellan statistik baserad 
på polisens hatbrottsmarkering och Brås hatbrottsstatistik. Rapport 2018:13, Brotts-
förebyggande rådet 2018. Rapporten presenterar resultaten från en jämförelse mellan 
Brås egna hatbrottstatistik och polisens användning av hatbrottsmarkeringen i syfte att 
undersöka vilken verkan polisens utbildningsinsatser kring hatbrott haft. 
569 A.a., s. 9 ff. 
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myndigheten måste ”bli bättre på att bedöma dessa fall mer enhetligt” 
och att den ”satsar på utbildning”.570

I detta fall fanns alltså en relativt tydlig koppling mellan förstörelsen 
och en specifik grupp. Ändå var det alltså inte en självklarhet att det 
skulle utredas som ett hatbrott. Oavsett om orsakerna kan tillskrivas låg 
kunskap eller bristande intresse måste det anses vara ett stort problem 
att befintliga lagar inte tillämpas i någon vidare utsträckning. Symbo-
liska lagar riskerar bidra till att rätten undermineras. Även om det kan 
anses vara viktigt för lagstiftaren att sända en signal om vad som inte 
är accepterat av samhället, sänder bristande rättstillämpning också ut 
ett motsatt budskap om att kränkningar inte tas på allvar av samhället. 
På samma sätt som ett hatbrott sänder ett budskap om att alla människor 
inte är lika värda, kan bristande utredningsinsatser, låg uppklaring, 
bortrationalisering av rasism innebära att också samhället sänder ut ett 
sådant budskap. Förutom detta har också rätten en viktig funktion att 
fylla när det gäller upprättelse för den som kränkts.

Ett annat fall som blivit uppmärksammat är då en EU-migrant 2018 
misshandlas svårt av två ungdomar och dog till följd av sina skador. 
Ungdomarna åtalades vid Jönköpings tingsrätt för mord alternativt syn-
nerligen grov misshandel och vållande till annans död. De båda tillta-
lade friades från dessa åtalspunkter då det enligt tingsrätten inte var vi-
sat att det var den misshandel de utsatt mannen för som orsakat hans 
död eller att gjort sig skyldiga till synnerligen grov misshandel. Tings-
rätten konstaterar emellertid att misshandeln på grund av att de angripit 
en svag, ensam och utsatt person kännetecknas av en hänsynslöshet som 
gör att den äldre av de tilltalade bör fällas för grov misshandel, samt för 
ofredande.571 I hovrätten ändrades tingsrättens beslut i fråga om den 
yngre av de tilltalade som också han fälldes för grov misshandel. Till 
skillnad från tingsrätten menar också hovrätten att det är ställt utom 
rimligt tvivel att det var det våld de utsatt mannen för som orsakat hans 
död. Däremot, menar hovrätten, har det inte lagts fram stöd för att de 
haft uppsåt att döda mannen och inte heller att de i gärningsögonblicket 

570 Marie-Louise Weise: ”Den man inte vill se gör man blind, och den man inte vill 
höra gör man stum”, Kommissionen mot antiziganism, 26 november 2015. Tillgänglig: 
http://www.minoritet.se/user/motantiziganism/kronika/den-man-inte-vill-se-gor-man-
blind-och-den-man-inte-vill-hora/index.html, hämtad 2020-01-14.
571 Jönköpings tingsrätt, Dom meddelad 2018-12-08, Mål B 3196-18. 
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varit medvetna om risken att mannen skulle avlida varför hovrätten me-
nar att de inte bör dömas för vållande till annans död.572 Även om ett 
hatbrottsmotiv inledningsvis utreddes kom det aldrig att prövas som ett 
hatbrott i rätten. 

Åtminstone två utmaningar som rör problemet med rättslig reduce-
ring framträder genom detta exempel. För det första åskådliggör fallet 
hur det som enligt gällande rätt är att betrakta som hatbrott begränsar 
utrymmet för vad som går att rättsligt pröva som hatbrott. Straffskärp-
ningsregeln stipulerar att sådana brott som motiveras av offrets nat-
ionalitet, etniska ursprung och andra liknande förhållande ska straffas 
hårdare än andra brott. En sådan definition bygger på en snäv förståelse 
av rasismens objekt. Den rasism som riktas mot migranter bygger på 
komplexa föreställningar om tillhörighet utifrån element som kultur, 
social status och nationellt ursprung i samverkan. Enligt åklagarens 
sakframställan hade mannen under en tid trakasserats av ett större ung-
domsgäng, som kallat honom öknamn såsom ”råttan”. De tilltalade be-
kräftade också att de tillsammans med några andra ungdomar att de den 
aktuella kvällen kallat mannen öknamn och bland annat kastat äpplen 
och urin på honom.573 Samtidigt som dylika dehumaniserade praktiker 
är typiska för rasismens diskurs gör lagens definition det alltså svårt att 
med stöd av gällande rätt driva sådana ärenden som en fråga om rasist-
iska hatbrott. Kopplat till hatbrottsmotivet finns också andra svårig-
heter som gör det svårt att driva ärendet rättsligt. Förutom att brottet ska 
omfattas av lagens definition är det också nödvändigt att styrka själva 
uppsåtet och hatbrottsmotivet. För att synliggöras måste det också no-
teras av polis att hatbrottsmotiv kan föreligga. Hatbrottsmotivet måste 
antingen fångas in av anmälningsupptagaren eller den som gör själva 
anmälan.

Det andra problem som fallet i Huskvarna bidrar till att belysa är de 
strukturella mekanismer som riskerar att påverka rättskipningen. Det 
går förstås inte att i det enskilda fallet avgöra huruvida strukturell ras-
ism påverkat hanteringen av fallet. Däremot uppger den läkare som ge-
nomförde obduktionen till tingsrätten att om en rättsläkare kallats till 
brottsplatsen hade tidpunkten för dödsfallet kunnat fastställas bättre. 
Svårigheterna med att fastställa tidpunkten för dödsfallet och därige-

572 Göta Hovrätt, Dom meddelad 2019-04-05, Mål B 262-19. 
573 Ibid. 
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nom utesluta andra gärningspersoner låg också till grund för tingsrät-
tens friande domen vad gäller mord och grov misshandel samt vållande 
till annans död.574

Vad går det då att dra för slutsatser utifrån det som hittills diskute-
rats?

En svårighet som utkristalliserar sig när det gäller rättsväsendets ka-
pacitet att möta rasismens olika manifestationer är alltså att det förelig-
ger en tydlig diskrepans mellan upplevd brottsutsatthet och faktiskt an-
mälda hatbrott såväl i fråga om hatbrottsutsatta grupper generellt som 
utsatta EU-medborgare specifikt. 

Det kan också konstateras att det föreligger stora utmaningar när gäl-
ler rättsväsendets arbete med att bemöta hatbrott. En uppenbar konse-
kvens är att rasismens praktiker inte motverkas på ett adekvat sätt. Oav-
sett orsak till diskrepansen mellan förmodat begångna hatbrott och 
ärenden som lett till utredningsinsatser eller fällande domar uppenbaras 
frågan om rättssystemets kapacitet att bemöta hatbrott som en av ras-
ismens manifestationer. Jag har visat att särskilt två förhållanden påver-
kar rättsväsendets kapacitet att motverka hatbrott som en manifestation 
av rasism. Det första förhållandet rör vad jag kallar interna faktorer, dit 
bland annat rättsväsendets hantering av hatbrott ingår. Det andra för-
hållandet rör externa faktorer, vilket syftar på omständigheter som i dag 
ligger utanför rättens omfattningsområde.

När det gäller interna faktorer är det väl dokumenterat att flera för-
svårande faktorer inverkar på det sätt hatbrott behandlas i rättsväsendet. 
Diskriminering, låg anmälningsbenägenhet till följd av exempelvis lågt 
förtroende för rättsväsendet och stigma, bristande kunskap hos de som 
bemöter brottsoffer är några sådana omständigheter som påverkar hur 
hatbrott behandlas.

Hatbrott och mänskliga rättigheter
En av de mest grundläggande principerna i ett demokratiskt samhälle 
är icke-diskrimineringsprincipen.
Trots denna princip skiljer sig förstås rättsväsendet inte från samhällets 
övriga aktörer när det gäller diskriminerande praktiker och strukturer. 
Tvärtom har flera undersökningar bekräftat bilden av ett rättsväsende 
där personer på olika sätt missgynnas och särbehandlas utifrån före-
ställningar kring grupptillhörighet. I en rapport där Brå redogör för de 

574 Jönköpings tingsrätt, Mål B 3196-18, s. 16. 
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beteenden och strukturer som kan leda till diskriminering i rättsproces-
sen av dem med utländsk bakgrund konstaterar rapportförfattarna att 
såväl direkt som indirekt diskriminering kan återfinnas i rättsprocessens 
alla led.575 Som exempel på direkt diskriminering lyfter rapporten bland 
annat fram företeelser som att vissa brott kopplas till specifika minori-
tetsgrupper och att individers bakgrund ligger till grund för bedöm-
ningen av trovärdighet och i skuldfrågor. Indirekt diskriminering kan 
bland annat handla om hur språkliga och kulturella skillnader bemöts 
och behandlas.576

Mot denna mer generella bakgrund kring risker och möjligheter med 
att mänskliga rättigheter reduceras till rätt eller juridifieras, låt oss gå 
vidare till det specifika exempel som behandlats i detta avsnitt och frå-
gan om den dubbla relationen mellan mänskliga rättigheter och rasism. 

När det gäller antiromska hatbrott har jag i detta kapitel diskuterat 
några områden där jag menar att rätten ensamt inte klarar, eller är den 
mest lämpliga instans, att hantera hatbrott som en människorättskränk-
ning. Tendensen att enbart söka stöd i positiv rätt för att bemöta rasism 
medför, menar jag, att det finns vissa aspekter av rasismens manifestat-
ioner som riskerar att bemötas eller hanteras på ett sätt som vare sig 
överensstämmer med de krav mänskliga rättigheter ställer eller som ut-
gör ett effektivt skydd mot rasism. För det första måste rätten granskas. 
En sådan granskning kommer till stånd till exempel genom att olika 
politiska aktörer såsom intresseorganisationer och myndigheter med 
stöd av mänskliga rättigheter bedömer lagarnas tillämpning och imple-
mentering 

Ett annat område där det föreligger en tydlig risk med rättslig redu-
cering av mänskliga rättigheter och som gör sig gällande i fråga om 
hatbrott handlar om aktörskap. I Sverige, liksom annorstädes, är det i 
första hand en enskild individ som kan hållas juridiskt ansvarig för ett 
begånget brott. Så också när det gäller hatbrott. Ett hatbrott kan dock 
också förstås som en process. Det är, skriver hatbrottsforskarna Görel 
Granström, Caroline Mellgren och Eva Tiby, ”en kedja av åsikter, för-
slag, texter, händelser och aktörer som skapar och skapas”.577 På lik-
nande sätt resonerar hatbrottsforskaren Barbara Perry som menar att

575 Martens, Peter, David Shannon, Nina Törnqvist m.fl.: Diskriminering i rättsproces-
sen: om missgynnande av personer med utländsk bakgrund. Rapport 2008:4, Brotts-
förebyggande rådet, Stockholm 2008.
576 A.a., s. 8 ff.
577 Granström, Görel, Caroline Mellgren och Eva Tiby: Hatbrott?: En introduktion.
Studentlitteratur, Lund 2016, s. 121. 
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samhällets institutionella och strukturella förhållanden ligger till grund 
för att hatiska brottshandlingar. Rasistiska hatbrott disciplinerar och be-
kräftar olika gruppers position i en raslig ordning.578 För Perry bygger 
rasism på praktiker som till exempel exkludering, marginalisering, un-
derordning och våld, vilka syftar till att upprätthålla och stödja en viss 
ordning mellan grupper.579 Hon skriver: 

Hate crime can be seen as one such racial project, in that it connects the 
structural meanings and organization of race with the cultural construc-
tion of racialized identity. On the one hand, it allows the perpetrators to 
reenact their whiteness, thereby establishing their dominance. On the 
other hand, it coconstructs the nonwhiteness of the victims, who are 
perceived to be worthy of violent repression either because they corre-
spond to a demonized identity, or, paradoxically, because they threaten 
the racialized boundaries that are meant to separate “us” from “them.” 
And all of this occurs within the institutional contexts of what is known 
to be the appropriate place of victim and victimizer.580

Om samhället bemöter hatbrott enbart som en rättslig fråga är det alltså 
en stor risk att de strukturer och aktörer som underblåser och möjliggör 
brottet inte adresseras i tillräcklig utsträckning.

Ett strukturellt perspektiv på hatbrott individfokuserade riktning 
som rättsväsendets mandat omfattar uppstår luckor. Ett område där pro-
blemet med rättslig reducering i hanteringen av hatbrott är märkbar är i 
fråga om rasismens aktörer. Vem eller vilka kan hållas ansvariga för 
exempelvis det tältläger som brändes ner i Högdalen 2017 där uppma-
ningar till våld och attacker figurerat i olika internetforum och sociala 
medier samtidigt som EU-migranternas närvaro i Sverige alltmer kom-
mit att problematiseras såväl av politiska representanter som i medier? 
En annan fråga handlar om den samtida rasismens subjekt. Vem kan 
drabbas av ett hatbrott? 

Att det finns en tydlig relation mellan våldsbrott och de hot och hat 
som sprids via exempelvis politiska kampanjer och olika medier har vi 
sett flera prov på tidigare i denna avhandling. Heléne Lööw skriver 
apropå attentaten mot flyktingförläggningar under 1980- och 1990-talet 
och det våld som riktas mot utsatta EU-medborgare i dag:

578 A.a., s. 58. 
579 Perry, Barbara: In the name of hate: understanding hate crimes. Routledge, New 
York, s. 59.
580 A.a., s. 58. 
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Centralt för att förstå de processer av fientlighet och eskalerande våld, 
som då och då flammar upp i lokalsamhällen, är symbiosen mellan det 
organiserade och det oorganiserade, liksom kopplingen mellan en fient-
lig diskurs och aktiva handlingar i form av trakasserier, hot och våld.581

Jag har tidigare hävdat att för att kunna identifiera samtida rasism i re-
lation till mänskliga rättigheter är en funktionsorienterad förståelse av 
rasism den mest lämpliga. Jag har också hävdat att rasism bör betraktas 
som ett fenomen med både implicita och explicita uttrycksformer. 
Dessa manifestationer hänger samman såtillvida att de opererar så att 
de tillsammans upprätthåller rasismens logik. Detta kan de göra mer 
effektivt om mänskliga rättigheter respekteras som en moralisk, politisk 
och rättslig resurs vars olika dimensioner samverkar och stärker 
varandra. Det innebär också att för att mänskliga rättigheter som instru-
ment ska fungera för att motverka rasism bör rasismens olika manifes-
tationer tas i beaktande. 

Mänskliga rättigheter så som de formuleras i både internationella in-
strument och nationell lagstiftning grundas emellertid på moraliska 
normer som är tänkta att förverkligas politiskt med stöd av bland annat 
rätten. Reduceras mänskliga rättigheter till en fråga om juridik har det 
som konsekvens att mänskliga rättigheter inte fungerar till sin fulla ka-
pacitet.

Sammanfattande kommentar
I detta kapitel har ytterligare tre problemområden som relaterar till den 
dubbla relationen mellan rasism och mänskliga rättigheter bearbetats. 
De mest relevanta slutsatser som går att dra från kapitlet liknar i stora 
delar de som kom fram när situationen för migranter i Sydafrika disku-
terades. 

När det gällde problemet med ett differentierat medborgarskap blev 
det också i detta kapitel tydligt hur synen på medborgarskap, och de 
rättigheter som kommer med att vara medborgare, inverkar på vilka 
som anses vara legitima rättighetssubjekt. Genom utvecklingen av un-
ionsmedborgarskapet blir det också tydligt hur medborgarskapsstatus 

581 Lööw, Heléne: ”Anti-ziganism – från ryktesspridning till nätkampanjer”, 2015, s. 
319.
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bidrar till att både expandera och reducera rättigheter i förhållande till 
rättighetssubjektet. Å ena sidan innebär EU:s unionsmedborgarskap att 
den gemenskap mot vilka individer kan rikta rättighetsanspråk bred-
dats. Å andra sidan är unionsmedborgarskapet grundlagt i en marknads-
logik om rörlighet av kapital och arbetskraft som innebär att den som 
inte är ”önskad” i enlighet med denna logik inte anses bära på samma 
rättmätiga rättighetsanspråk. 

I fråga om problemet med ett devalverat människorättsspråk kan 
konstateras att stora delar av debatten om tiggeri relaterar implicit eller 
explicit till mänskliga rättigheter. Vad som också kan konstateras är att 
det är en diskussion som rymmer flera olika förståelser av de mänskliga 
rättigheternas innebörd. MR kan synliggöra men också kapas av rasism. 

När det gällde problemet med rättslig reducering av mänskliga rät-
tigheter konstateras att rätten har begränsad förmåga att adressera ras-
ism i alla dess former. När frågor som rör mänskliga rättigheter redu-
ceras till en fråga för rätten att hantera riskerar sådana aspekter av ras-
ism att inte bemötas. Ett annat problem är att den befintliga lagstift-
ningen inte tycks fungera tillfredställande när det gäller att med stöd av 
rätten bekämpa hatbrott. Det riskerar att sända signaler om att samhället 
inte tar rasistiska kränkningar av utsatta grupper på allvar. Människo-
rättssystemet ställer dock krav som går utöver det som är möjligt eller 
önskvärt att rättslig reglera. För att inte mänskliga rättigheter ska förlora 
sin politiska energi och kritiska potential är det viktigt att makten över 
uttolkning av mänskliga rättigheter inte lämnas helt till domstolar. 
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Kapitel 6. Mänskliga rättigheter och 
samtida rasism 

För etikern är kritisk granskning av skilda moraliska föreställningar och 
praktiker en viktig uppgift. Ett sätt att bedriva sådan granskning är att 
använda sig av moraliska principer som kritiska analysverktyg. När 
moralprinciper används på ett sådant sätt är användandet grundlagt i en 
uppfattning om att moraliska principer har något att säga oss om hur 
något borde vara, men inte nödvändigtvis är: de har en kritisk potential. 

Utgångspunkten för detta arbete är att det i samhället i dag finns en 
tendens att förstå, använda och bruka mänskliga rättigheter på sätt som 
kan vara mer eller mindre kompatibla med olika former av rasism. Sam-
tidigt bygger mänskliga rättigheter på en idé som står i direkt kontrast 
till rasism, nämligen människovärdesprincipen. Det är en princip som 
på ett övergripande plan talar om att människors ska behandlas med 
respekt för vars och ens lika värdighet. 

Med anledning av människovärdesprincipens centrala position i 
människorättssystemet och dess betydelse som grund för mänskliga rät-
tigheter bör mänskliga rättigheter när de praktiskt implementeras och 
används, enligt min uppfattning, ha förmåga att synliggöra, motverka 
och skydda mot rasism. Tendensen att rasism och mänskliga rättigheter 
i vissa sammanhang samverkar, snarare än att mänskliga rättigheter an-
vänds som verktyg för att motverka rasism bör därför motarbetas. När 
mänskliga rättigheter i sin praktiska tillämpning blir till ett stärkande, 
snarare än försvagande, redskap för rasism är det ett tecken på förvrid-
ning. Ett människorättssystem som bidrar till att rasism osynliggörs blir 
dessutom kraftlöst, och kan till och med fungera kontraproduktivt.

Den dubbelhet som går ut på att mänskliga rättigheter samtidigt som 
de syftar till att förverkliga principen om respekt för vars och ens lika 
värdighet, också låter sig brukas och användas på sätt riskerar att stärka, 
legitimera eller osynliggöra rasism har stått i centrum för denna av-
handling. Ambitionen har varit att studera några skilda relationer mel-



273

lan rasism och mänskliga rättigheter för att på så sätt närma mig en för-
ståelse vari denna dubbelhet består, hur den uppstår och hur den tar sig 
i uttryck. 

Studien har vägletts av två övergripande frågor. Den första fråga som 
behandlats har rört hur skilda förståelser av mänskliga rättigheter på-
verkar deras kapacitet att synliggöra, motverka och skydda mot samtida 
rasism former av rasism. Den andra fråga som diskuteras har gällt hur
mänskliga rättigheter kan brukas och tolkas på ett sätt som är förenligt 
med principen om lika respekt för människovärde och som bidrar till 
att synliggöra rasism. 

För att närma mig dessa frågor har jag med stöd av två teoretiska 
ramverk diskuterat och analyserat sex olika problemområden. Proble-
men har konkretiserats och specificerats genom exempel som rör ras-
ism mot migranter i Sydafrika och Sverige. 

Det första teoretiska ramverket, diskuterades och utvecklades i av-
handlingen andra kapitel. I detta konstaterade jag att rasism i förhål-
lande till mänskliga rättigheter bäst förstås ur ett funktionsorienterat 
perspektiv. Det har att göra med att mänskliga rättigheter i första hand 
syftar till att i ett brett perspektiv adressera och möta sådana praktiker 
som kränker mänsklig värdighet. Ytterligare ett skäl till varför jag för-
svarade en funktionsorienterad förståelse av rasism var att det bättre 
möter rasismens skilda formationer över tid och rum, vilket är nödvän-
digt när mänskliga rättigheter tillämpas som ett universellt gällande in-
strument. 

Det andra teoretiska ramverk som jag använt mig av rör mänskliga 
rättigheter och behandlades i avhandlingens tredje kapitel. Till skillnad 
från det mer explorativa teoretiska arbetet som fördes när frågan om 
rasism behandlades så byggde detta ramverk i större utsträckning på ett 
antal grundläggande utgångspunkter.

En sådan var att jag betraktar mänskliga rättigheter som moraliska 
konstruktioner som byggs upp, levandegörs och utvecklas genom rätt 
och politik. Jag uppfattar alltså mänskliga rättigheter som något som 
också går utöver folkrättsliga regler och den positiva rätten som åter-
finns i nationella system. Mänskliga rättigheter kan följaktligen också 
hävdas även om de inte erkänns och respekteras av befintliga institut-
ioner och gällande regelverk.

En annan utgångspunkt var att människorättsystemet bygger på en 
grundläggande etisk princip om att människors värdighet ska respekte-
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ras lika. De mänskliga rättigheter som formuleras i rådande människo-
rättssystem och i positiv rätt kan förstås som representationer av hur 
detta människovärde bäst ansetts kunna skyddas. Som varande sociala 
konstruktioner är de dock präglade av samma maktförhållanden och re-
lationer som i övrigt satt sin prägel på frågor om moral, politik och rätt.
När mänskliga rättigheter studeras och diskuteras är det viktigt att ha 
dessa skilda maktförhållanden i åtanke eftersom de har påverkat de 
mänskliga rättigheternas form, innehåll och tillämpning.

Ur ett metodologiskt perspektiv innebär angreppssättet att jag i stora 
delar utgått från en position där den tillämpade etiken möter kritisk so-
ciologi. Arbetet har utgått framförallt från en tradition inom etiken där 
kritisk teori är av stor betydelse. Vad som utmärker denna tradition är 
att den med stöd av teorins hjälp studerar sociala processer för att syn-
liggöra och adressera orättvisor, samt bidra till att förändra dem. 

Förutom att avhandlingen är skriven utifrån en kritisk tradition inom
politisk etik är arbetet grundlagt i en diskursetisk tradition. Enligt min 
uppfattning är det inte önskvärt eller möjligt att nå konsensus kring 
skilda normer och principers innehåll och betydelse. Istället, menar jag, 
fylls mänskliga rättigheter med innehåll genom att utsättas för kontinu-
erlig granskning och prövning. Det är i ljuset av dessa traditioner som 
resultaten av detta arbete ska läsas. 

Mänskliga rättigheter och rasism – ett (o)maka par?
I detta arbete har jag identifierat, diskuterat och kritiskt granskat sex 
problemområden som visar upp en dubbel relation mellan rasism och 
mänskliga rättigheter. De problem som studerats är sådana som är in-
byggda, över tid utvecklade eller potentiellt framträdande inom den re-
gim av mänskliga rättigheter som skapats, förhandlats och rättsligt för-
ankrats inom ramen för FN. De har antingen varit relaterade till själva 
människorättssystemet – det vill säga de folkrättsliga regler och mek-
anismer som förhandlats fram inom ramen för FN-systemet, eller till
olika människorättskulturer – det vill säga sätt att tolka, förstå och 
bruka mänskliga rättigheter i olika kontextuella sammanhang. Vidare 
har de olika problemområdena rört olika former och uttryck av rasism 
på skilda samhällsnivåer. 

Det första problemområdet gällde ett människorättssystem som ex-
kluderar.
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Det specifika problem som identifierats handlade om att mänskliga rät-
tigheter, å ena sidan, bygger på ett universellt anspråk som gör gällande 
att de omfattar alla människor, å andra sidan återfinns flera direkta och 
indirekta undantag i människorättssystemet som står i strid med denna 
form av universalism. Problemet manifesteras på olika nivåer i männi-
skorättssystemet. Det handlar till exempel om att det framför allt är 
medborgare i en stat har möjlighet att resa rättighetsanspråk mot en part 
med motsvarande plikt, samt att det finns konventioner som i första 
hand avser att skydda vissa gruppers rättigheter. Problemet kommer 
även till uttryck i själva utformningen och i innehållet hos en del kon-
ventioner. En sådan konvention är CERD. 

Det primära syftet med CERD är att avskaffa rasdiskriminering i alla 
dess former och yttringar. Trots en sådan högt ställd ambition innehål-
ler CERD såväl direkta undantag som andra formuleringar som gör att 
konventionen är dåligt rustad att möta samtida former av rasism. Att så 
är fallet bekräftas av att det under lång tid pågått ett omfattande föränd-
ringsarbete för att förstärka CERD. Arbetet har dock hindrats och stop-
pats upp av att det i de kommittéer som arbetet med frågan rått delade 
meningar kring bland annat hur arbetet ska genomföras, mandatets om-
fattning, samt varit bristerna i CERD ligger. 

I avsnittet uppmärksammade jag framförallt två framträdande pro-
blem som riskerar att ha en negativ inverkan när det gäller arbetet att 
med stöd av CERD synliggöra, motverka och skydda mot samtida for-
mer av rasism. Ett tydligt problem är att icke-medborgare undantas från 
konventionens diskrimineringsförbud. Ett annat problem är att kon-
ventionen ger uttryck för en tidstypisk och kontextuellt präglad förstå-
else av rasism. som kan innebära att vissa uttryck och manifestationer 
av rasism inte adresseras.

För att behandla problemet med ett exkluderande människorättssy-
stem studerades diskrepanser mellan den förståelse av rasism som kom-
mer till uttryck i konventionen med rasismen så som den kommer till 
konkreta uttryck i människors sociala och materiella verkligheter, i 
detta fall afrikanska migranters situation i Sydafrika. Särskilt tre sådana 
diskrepanser diskuterades: 1) migranten som rasismens objekt, 2) ras-
ismens uttryck och manifestationer, 3) rasismens subjekt.

När det gäller den första diskrepansen konstateras att migranter er-
känns som rasismens objekt av flera instanser och organ i FN-systemet. 
Dessutom definierar konventionen rasdiskriminering brett vilket inne-
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bär att många migranter, åtminstone nominellt, omfattas av diskrimine-
ringsgrunderna, exempelvis i fråga om härkomst. Vad som dock ex-
emplen med afrikanska migranter i Sydafrika (och även utsatta EU-
medborgare i Sverige) tydligt visar är att de ofta rasifieras utifrån vari-
erande och ofta diffusa attribut i samverkan, som till exempel social och 
ekonomisk status, maktrelationer och gruppidentiteter. När identifie-
ring av rasdiskriminering låses till specifika attribut, såsom är fallet 
med CERD tillika mången annan diskrimineringslagstiftning, riskerar 
det att ha som konsekvens att vissa former av rasism inte adresseras,
samt att den osynliggörs.

När det gäller undantaget av icke-medborgare i konventionens dis-
krimineringsförbud konstaterades att det är direkt devalverande för ar-
betet mot rasism. Enligt CERD-kommittén har stater ibland tolkat un-
dantaget som om de inte behöver rapportera om den rasism som drabbar 
icke-medborgare i deras respektive länder. En sådan tolkning av kon-
ventionens undantag är enligt kommittén felaktigt. Det har också för-
anlett dem att i en rekommendation förtydliga undantagets innebörd 
och omfattning. Jag menar dock att trots att kommittén sökt att hantera 
denna problematik öppnar konventionens formulering upp för en tolk-
ning som riskerar att inverka negativt när det gäller att med stöd av 
CERD synliggöra och motverka samtida rasism. Vad som också blir 
tydligt är hur betydelsefull – men också godtycklig – implementerings-
processen är när det gäller de mänskliga rättigheternas förverkligande. 
För att CERD ska implementeras på ett sätt som är inklusivt mot bland 
annat migranter och andra grupper som utgör den samtida rasismens 
objekt krävs att konventionsstater gör en extensiv tolkning av konvent-
ionens skrivelser, samt att de hörsammar konventionskommitténs och 
andra organs råd och rekommendationer. 

Den andra diskrepans som diskuterades handlade om rasismens ut-
tryck och manifestationer. Det konstaterades att CERD adresserar pri-
märt är diskriminering som rasistisk praktik. Av konventionens skriv-
ningar framgår dock att tycks finnas en ambition att också adressera 
rasismen och dess yttringar på ett mer heltäckande sätt. Det synliggörs 
till exempel i krav på åtgärder som handlar om att motarbeta de förhål-
landen som leder till diskriminering och genom krav på förbudet av 
rasistiska organisationer. I Sydafrika har det framför allt varit det di-
rekta och fysiska våld som riktats mot migranter som stått i centrum för 
samhällsdebatten. När situationen för migranter i Sydafrika studeras 
närmre träder dock en tydlig bild fram av rasism mot migranter som ett 
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problem som kommer till uttryck på många olika sätt, däribland i form 
av diskriminering och vardagsrasism. Det är också tydligt att flera olika 
aktörer på skilda samhällsnivåer är delaktiga i att skapa och upprätthålla 
rasism. I ett sammanhang, så som det i Sydafrika kan därför konvent-
ionen bidra till att rikta fokus också mot andra mindre explicita uttryck
av rasism än rasifierat våld. 

Den tredje diskrepans som diskuterades handlade om rasismens sub-
jekt. Det är tydligt att CERD ställer krav på att stater aktivt ska mot-
verka diskriminering genom att vidta åtgärder både på det rättsliga och 
politiska området. Det är dock tydligt att konventionen i första hand tar 
fasta på i första direkt och indirekt diskriminering mellan enskilda ak-
törer i specifika sammanhang. Däremot adresseras inte den institution-
ell och strukturell diskriminering i en vidare utsträckning. I Sydafrika 
är det tydligt att både lokala och institutionella förhållanden möjliggör 
och bidrar till att förstärka migranters utsatta situation. Detta är förhål-
landen som inte adresseras av CERD.

I kapitlet andra del flyttades fokus från hur människorättssystemets
instrument förhåller sig till samtida rasism till relationen mellan olika 
förståelser av mänskliga rättigheter och rasism. Beroende på hur
mänskliga rättigheter förstås kan de vara mer eller mindre kompatibla 
med rasism.

I syfte att belysa och undersöka hur olika tolkningar och förståelser 
mänskliga rättigheter inverkar på migranters situation och rasismen 
som riktas mot dem diskuterades med utgångspunkt i en sydafrikansk 
kontext specifikt problemet med en människorättskultur där mänskliga 
rättigheter kommodifierats.

Kommodifiering av mänskliga rättigheter innebär att de i vissa sam-
manhang uppfattas och behandlas som en vara att distribuera eller få på 
ett slags politisk marknad. En sådan människorättskultur, hävdade jag,
kan lätt korrelera och samspela med rasism genom att mänskliga rättig-
heter förvandlas tillprivilegier förbehållna vissa grupper och inte något 
som gäller och omfattar alla. 

Något som är utmärkande för Sydafrika är den framträdande roll 
mänskliga rättigheter har i politisk och rättslig diskurs. Det finns också 
en påtaglig spänning mellan hur olika aktörer förstår mänskliga rättig-
heter, som inte minst träder fram när det gäller tolkningar av konstitut-
ionens löften om mänskliga rättigheter för alla.

Det innebär förstås att det också finns en mängd sätt att förstå och 
använda mänskliga rättigheter. I avsnittet diskuterade och kontrasterade 
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jag framförallt två generaliserade, men påtagliga, människorättskul-
turer. I den ena, den jag kallat en kommodifierad människorättskultur, 
förstås mänskliga rättigheter primärt som medborgarens rättigheter. 
Den kommer till uttryck bland annat genom att den afrikanska migran-
ten både i politisk diskurs och hos befolkningen i allmänhet görs till en 
figur som uppfattas ”ta” andras mer legitima rättigheter. Migranten 
hålls också ansvarig för att staten brister i sina rättighetsåtaganden 
gentemot befolkningen i övrigt. Det är alltså en kultur som för med sig 
att vissa gruppers rättighetsanspråk både politiskt och socialt betraktas 
som mer legitima än andras. 

Analysen visar på tre framträdande problem och risker med kommo-
difiering av mänskliga rättigheter i förhållande till rasism: 1) Mänskliga 
rättigheter fördelas i enlighet med rasismens logiker, 2) Mänskliga rät-
tigheter blir till resurser för olika grupper att strida om på ett sätt som 
kan förstärka rasism mellan grupper 3) Mänskliga rättigheters kapacitet 
att synliggöra rasism undermineras. 

Den andra kulturen utmärks av att folkrättsliga principer och kon-
stitutionens rättighetskatalog aktivt används i en politisk kamp för rätt-
visa. Den kommer bland annat till uttryck genom att olika politiska och 
rättsliga aktörer i Sydafrika utmanar orättvisa förhållanden och kräver 
mänskliga rättigheter med stöd av juridiken, eller genom att de driver 
frågor kring migranters rättigheter politiskt.

Vad som förenar båda dessa kulturer är att de mänskliga rättigheter 
som återfinns i konstitutionen betraktas som ett korrektiv för orättvisor 
grundade i rasism. Detta gäller inte minst när det gäller ekonomiska och 
sociala rättigheter. Det är dock också tydligt att orättvisor inte försvin-
ner bara för att mänskliga rättigheter erkänns i grundlagar eller för att 
stater tillträder människorättskonventioner. Däremot står det klart att 
orättvisor måste bemötas och hanteras politisk, rättsligt och socialt. 

Att mänskliga rättigheter både kan alliera sig med, samt befinna sig 
i direkt opposition till rasism, så som dessa exempel på olika männi-
skorättskulturer illustrerar bekräftar denna avhandlings grundläggande 
tes kring relationen mellan rasism och mänskliga rättigheter. 

Vad kontrasteringen av dessa människorättskulturer också synliggör 
är den politiska kamp som tycks föreligga kring vad mänskliga rättig-
heter är och innebär.
Det tredje problemområde som analyserades handlade de mänskliga 
rättigheternas förenlighet med kriminalisering av migration. Kriminali-
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sering av migration är ett problem både eftersom det riskerar att ras-
ismen förstärks och för att det innebär att den aktör – det vill säga staten 
– som har det yttersta ansvaret för att förverkliga mänskliga rättigheter 
också blir till rasismens subjekt. 

Det har varit en grundläggande utgångspunkt för detta arbete är att 
rasism är ett fenomen som manifesteras på olika nivåer och genom 
skilda uttryck. Utifrån ett sådant betraktelsesätt kan ansvaret för den 
rasism som drabbar migranter i Sydafrika inte enbart tillskrivas de in-
divider som till exempel utövat fysiskt våld. Rasism hämtar också nä-
ring, legitimeras, upprätthålls och manifesteras genom bland annat rå-
dande samhällsklimat och strukturella förhållanden. Genom att exemp-
lifiera kriminalisering av migration som praktik med den omfattande 
polisiära och militära insatsen Operation Fiela synliggjordes den nära 
sambandet mellan kriminalisering och rasifiering av migranter.

I avsnittet visade jag hur migranter kriminaliseras och rasifieras av 
den aktör som samtidigt har det huvudsakliga ansvaret för att mänskliga 
rättigheter respekteras. Eftersom det är staten som genom kriminali-
sering bidrar till bland annat föreställningar och konstruktioner kring 
migrantens illegalitet aktualiseras även flera andra viktiga frågor i re-
lation till mänskliga rättigheter. En sådan handlar om hur kriminali-
sering bidrar till att migranter exkluderas som människorättssubjekt. I 
sammanhang där mänskliga rättigheter uppfattas som ett privilegium 
för medborgare har den som befinner sig i ett land ”illegalt” heller inga 
rättigheter. Det är emellertid en tolkning som står helt i strid med en 
människovärdesprincip som säger att alla människor ska värdighet ska 
behandlas med lika respekt. Problemet handlar emellertid inte bara om 
rättigheterna för de som befinner sig i ett land utan också för dem som 
aldrig når dit. Kriminalisering av migration innebär att gränserna mel-
lan medborgare och migrant som legitima rättighetssubjekt upprätthålls 
och stärks.

I det fjärde problemområdet flyttades fokus till en svensk kontext 
och en annan migrantgrupp, de så kallade ”utsatta EU-medborgarna”.
Diskussionen tog vid problemet med att respekten för mänskliga rättig-
heter villkoras utifrån individers medborgerliga status. Det problem 
som stod i fokus handlade om en utveckling där medborgarskap blir 
alltmer differentierat. Genom att mänskliga rättigheter ofta knyts tätt 
till medborgarskap byggs också de upp utifrån samma differentiering. 
Vissa grupper förlänas många rättigheter, andra färre. Ett problem är att 
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denna differentiering är att den byggs upp i enlighet med rasismens lo-
giker. Ett annat är att det strider mot det universella anspråket hos de 
mänskliga rättigheterna som säger att mänskliga rättigheter gäller alla 
och överallt. Ur ett sådant perspektiv är mänskliga rättigheter vare sig 
något som tilldelas som privilegier, eller som är avhängigt status. 

Problemet belystes utifrån EU:s unionsmedborgarskap och de dis-
kussioner kring bland annat uppehållsrätt och tillgång till social välfärd 
som uppstått i samband med de utsatta EU-medborgarnas nyttjande av 
den fria rörligheten. Genom att kontrastera en utredning av den av re-
geringen utsedda nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare 
med människorättsorganisationen CRD:s rapport om utsatta EU-
medborgares mänskliga rättigheter diskuterades olika förhållningssätt 
till mänskliga rättigheter i förhållande till medborgarskap.

I analysen trädde en bild fram av ett medborgarskap som både ex-
panderar och reducerar rättigheter i relation till rättighetssubjektet. Are-
nan för denna förhandling är i de europeiska domstolarna men också 
genom att de beslut som där fattas tolkas och tillämpas på lokal nivå. 
Det är också mot en sådan bakgrund som diskussionen kring rättighets-
åtaganden i den utredning och rapport som diskuterades kan förstå. Att 
de människorättsåtagandena tolkas på så skilda vis av de båda aktörerna 
indikerar vidare att det är olika förståelser av de mänskliga rättigheterna 
och deras funktion som är i bruk.

Oavsett om medborgarskap förstås i politisk, rättslig bemärkelse el-
ler i form av en slags kollektiv identitet följer av inneslutning också 
uteslutning. I avsnittet visades hur medborgarskapet genom medlem-
skapet i EU breddas, å andra sidan villkoras medborgarskapet genom 
krav präglade av en logik för arbetets och kapitalets rörlighet. Den som 
av gemenskapen inte uppfattas som önskvärd bär inte samma rätt till
rättigheter som den som betraktas önskvärd. Medborgarskapets olika 
nivåer blir särskilt problematiskt i förhållande till mänskliga rättigheter 
eftersom marknadens logik inte sällan samspelar med rasismens. För-
hållandet aktualiserar relationen mellan social rättvisa, rasism och 
mänskliga rättigheter. Gäller mänskliga rättigheter de mest utsatta eller 
bara de privilegierade? En risk med differentierat medborgarskap är att 
det byggs upp i enlighet med rasismens logiker kring uteslutning och 
inneslutning. Det innebär att också att mänskliga rättigheter riskerar att 
knytas en rasifierad ordning. I avsnittet diskuteras – med utgångspunkt 
i EU:s unionsmedborgarskap och de diskussioner som förts kring bland 
annat uppehållsrätt och tillgång till social välfärd – spänningen mellan 
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universella och medborgerliga rättigheter tillsammans med frågan om 
hur ett medborgarskap i förändring riskerar att samverka med rasistiska 
strukturer. 

Den bild som träder fram är ett medborgarskap som både expanderar 
och reducerar rättigheter i relation till rättighetssubjektet. Å ena sidan 
innebär EU:s unionsmedborgarskap att den gemenskap mot vilka indi-
vider kan rikta rättighetsanspråk breddats. Å andra sidan är unionsmed-
borgarskapet grundlagt i en marknadslogik om rörlighet av kapital och 
arbetskraft som innebär att den som inte är ”önskad” i enlighet med 
denna logik inte anses bära på samma rättmätiga rättighetsanspråk. 

Ytterligare en aspekt som aktualiserats genom diskussionen om ett 
vidgat medborgarskap är frågan om ansvar för de mänskliga rättighet-
ernas förverkligande. I avsnittet såg vi exempel på hur betydande män-
niskorättsaktörer inom civilsamhället kritiserar och utmanar statens 
tolkningar av människorättsåtaganden. Liknande exempel såg vi prov 
på i Sydafrika där människorättsorganisationer som LHR och männi-
skorättsorgan som SAHRC drivit fram andra perspektiv på mänskliga
rättigheter i det politiska och rättsliga rummet. Vad mänskliga rättig-
heter innebär och omfattar är en fråga som det alltså pågår en politisk 
kamp ikring. 

Bland andra diskuterar Benhabib den internationella och transnat-
ionella människorättspolitiken fått allt större betydelse. Vilka domäner 
som kan och bör förvalta och säkerställa de mänskliga rättigheterna är 
en fråga som blir alltmer aktuell i en globaliserad värld.582

Det femte problemområde som diskuterades gällde ett devalverat 
människorättspåk. Mänskliga rättigheter stipulerar lika respekt för vars 
och ens värdighet som sin moraliska grund. Det är emellertid inte ovan-
ligt att språket om mänskliga rättigheter och människovärde brukas på 
sätt som står eller riskerar att stå i strid med en sådan norm. Ett tydligt 
problem är när människorättsspråket används på sätt som befäster och 
stärker rasism. Ett annat problem är att om människorättsspråket urhol-
kas reduceras dess potential att vara ett verktyg för att möta orättvisor. 
Ytterligare en risk är att det konstrueras fiktiva rättighetskonflikter där 
olika grupper ställs mot varandra. I avsnittet diskuterades hur språket 
om mänskliga rättigheter brukas på sätt som riskerar att både förstärka, 
legitimera och osynliggöra rasism. 

582 Benhabib, Seyla: Dignity in Adversity: Human Rights in Troubled Times, 2011. 
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Genom att analysera den debatt om tiggeriförbud som förts i svensk 
politisk studeras hur begrepp som människovärde och mänskliga rättig-
heter används från både de som förespråkar ett förbud och de som vän-
der sig emot det.

Det avslutande och sjätte problemområdet som behandlades rörde 
rättslig reducering av mänskliga rättigheter. Som startpunkt för diskuss-
ionen introducerades två förhållanden som på olika sätt innebär att 
mänskliga rättigheter reduceras till rätt: 1) en kultur där mänskliga rät-
tigheter betraktas och används som enbart ett rättsligt instrument, 2) en 
process där uttolkning av mänskliga rättigheter lämnas över till dom-
stolar. Båda dessa förhållanden, argumenterade jag, riskerar att inverka 
på arbetet att med stöd av mänskliga rättigheter synliggöra, motverka 
och skydda mot rasism. Genom att diskutera antiromska hatbrott och 
rättsväsendets hantering av sådana brott visades hur reducering av
mänskliga till rätt riskerar att ha negativa effekter på arbetet mot rasism.
Inledningsvis konstaterades att en första och framträdande problematik 
med rättslig reducering är att om makten över uttolkning av mänskliga 
rättigheter lämnas till domstolar riskerar den politiska energin och kri-
tiska potential hos mänskliga rättigheter att gå förlorad. Lagar kan till
exempel vara omoraliska och lagar kan tillämpas på ett orättvist sätt. 
Därför är det viktigt att också flera skilda samhällsaktörer är inblandade 
i granskning, uttolkning och implementering av frågor som rör mänsk-
liga rättigheter. 

Ytterligare ett problem med rättslig reducering, och som kan ha ne-
gativa konsekvenser när det gäller att bekämpa rasism, är det finns 
aspekter av rasism som rätten har begränsad förmåga att adressera.

Detta blir tydligt då till och med när det gäller hatbrott som de facto 
är ett brott. inte minst när det gälle som till exempel när det gäller vissa 
uttryck för vardagsrasism eller det nät av orättvisor som den strukturella 
diskrimineringen bygger på. Jag menar således att det till och med när 
det gäller dessa typer av brott finns aspekter som det är nödvändigt att 
närma sig från andra ramar än juridiken. Om frågor som rör mänskliga 
rättigheter behandlas uteslutande som rättsliga, går viktiga möjligheter 
att skydda och motverka rasism förlorade.

Det är vanligt att mänskliga rättigheter förstås och används som en-
bart ett rättsligt instrument och angelägenhet. En sådan rättslig reduce-
ring kan både handla om en människorättskultur där befintliga männi-
skorättsinstrument betraktas och används som uteslutande som positiv 
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rätt. Det kan också handla om att en process där uttolkning av mänsk-
liga rättigheter lämnas över helt till domstolar. En risk med en sådan 
förståelse är att mänskliga rättigheter inte fungerar till sin fulla kapa-
citet och att arbetet att med stöd av mänskliga rättigheter bekämpa ras-
ism begränsas. Båda dessa förhållanden riskerar att inverka på arbetet 
att med stöd av mänskliga rättigheter synliggöra, motverka och skydda 
mot rasism. 

Problemet kontextualiseras utifrån rättsväsendets arbete med att 
motverka antiromska hatbrott. avsnittet konstateras att rätten har be-
gränsad förmåga att adressera rasism i alla dess former. När frågor som 
rör mänskliga rättigheter reduceras till en fråga för rätten att hantera 
riskerar sådana aspekter av rasism att inte bemötas. Ett annat problem 
är att den befintliga lagstiftningen inte tycks fungera tillfredställande 
när det gäller att med stöd av rätten bekämpa hatbrott. Det riskerar att 
sända signaler om att samhället inte tar rasistiska kränkningar av utsatt 
grupper på allvar. Människorättssystemet ställer dock krav som går ut-
över det som är möjligt eller önskvärt att rättslig reglera. För att inte 
mänskliga rättigheter ska förlora sin politiska energi och kritiska pot-
ential är det viktigt att makten över uttolkning av mänskliga rättigheter 
inte lämnas helt till domstolar

Rasism, mänskliga rättigheter och människovärde
Min utgångspunkt i detta arbete har varit att mänskliga rättigheter och 
rasism är fenomen grundar sig i två separata uppfattningar om männi-
skan och hur mänskliga relationer kan och bör ordnas. Medan mänsk-
liga rättigheter bygger på och grundläggs i en moralisk princip om re-
spekt för lika människovärde, förenas olika former av rasism i dehuma-
niserande föreställningar och praktiker som har det gemensamt att de 
gestaltar en uppfattas skillnad i människors värde. Mot bakgrund av att 
människorättssystemet grundläggs en princip om lika människovärde 
bör det fungera som ett instrument för att bekämpa orättvisor – där-
ibland rasism. I denna studie har jag dock visat på några områden där 
mänskliga rättigheter idag förstås och brukas som istället gör att rasism 
legitimeras, upprätthålls och förstärks.
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Mänskliga rättigheter i orättvisa strukturer och 
rasism 
Trots det geografiska avstånd som skiljer dem åt och trots deras i övrigt 
skilda bakgrunder delar socialt utsatta medborgare i Sverige och afri-
kanska migranter i Sydafrika en utsatthet som kommer av deras mi-
grantskap. Som migranter utsätts de för våld, diskriminering och andra 
former av rasifierat förtryck i destinationsländerna. Denna utsatthet är 
dock ingen som alla världens migranter delar. Många kan med enkelhet, 
och utan större risk att drabbas av rasism eller andra människo-
rättskränkningar, röra sig över gränser. Vad beror detta på? Att fullstän-
digt svara på en sådan fråga har inte varit uppgiften i detta arbete. En 
slutsats som dock kan dras är att de grupper som här stått i centrum 
förenas av en kategorisering där faktorer som socioekonomisk status 
och rasifierade attribut som etnicitet och kultur är centrala element. Vad 
som också förenar dem är att de befinner sig i kontexter där mänskliga 
rättigheter har en framträdande politisk status, men där det samtidigt 
också pågår en kamp kring vad mänskliga rättigheter är och innebär. 
Inte minst när det gäller spänningsfältet mellan vad som uppfattas vara 
medborgares rättigheter och vad som är mänskliga rättigheter. Det är 
också grupper som i någon mån är exkluderade från ett det befintliga 
systemets människorättsskydd då de enligt gällande rätt inte besitter 
tillräckliga skäl för att söka asyl, samtidigt som de av olika skäl ofta 
lever under svåra förhållanden i sina hemländer, inte minst ekono-
miskt.583 Deras ekonomiska status lägger också begränsningar på möj-
ligheterna att söka sig till andra länder för arbete eftersom de många
staters immigrationsregler premierar migranter som ses som en resurs 
och en tillgång.

En sak som emellertid skiljer grupperna åt är att den ena gruppen 
befinner sig i ett land som under lång tid legat topp på rankningar av 
världens mest jämlika länder, medan den andra gruppen befinner sig i 
land som länge legat i botten i sådana rankningar. Där det ena landets 
befolkning under lång tid levt under fred och i en demokrati, har den 

583 Här kan det vara viktigt att komma ihåg att den ekonomiskt utsatta situationen i 
hemländerna för både utsatta EU-medborgare och afrikanska migranter ofta har rasism 
som grund. De afrikanska migranterna kommer ofta från länder som påverkats av kol-
onialismens förtryck medan utsatta EU-medborgare, som också ofta kategoriseras som 
romer, kommer från länder med en omfattande antiromsk rasism. 
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andra levt under ett kolonialt styre och under apartheidlagar.584 Rent 
faktiskt kan alltså tyckas att förutsättningarna och grogrunden för ras-
ism knappast kunde vara mer annorlunda. Hur kan det då komma sig 
då att de båda grupperna utsätts för rasism? Att ge ett fullständigt svar 
på denna fråga är inte uppgiften i denna studie. Däremot har studien 
visat att människors ekonomiska status är en central beståndsdel i kon-
struktionen av de grupper som utsätts för rasism.

Frågor som handlar om immigrationens konsekvenser på ett lands 
välfärdssystem kan förstås vara fullt rimliga och relevanta att ställa. 
Vad jag dock framförallt vill lyfta fram i detta sammanhang, och illu-
strerats av bland annat denna studie, är den nära kopplingen som finns 
mellan ekonomisk status och rasism. Problemet är alltså inte att det förs 
en diskussion om migrationspolitiska frågor, utan att när man i Sydaf-
rika och Sverige talar om afrikanska migranter och utsatta EU-
medborgare är det inte migranter eller migration i någon slags allmän 
mening som diskuteras utan särskild symbolisk och rasifierad figur. De
är inte bara migranter, utan också ”outsiders”, ”illegala”, ”utlänningar”, 
”afrikaner” ”EU-medborgare” ”romer” et cetera, vilka förenas av att 
betraktas och behandlas som en social och samhällelig påfrestning, och 
ibland till och med som ett hot mot välfärd och säkerhet. Bilden av dem 
som oönskade, och som ett hot och problem reproduceras i såväl sam-
hällsdebatten som genom politiska beslut och via rättsliga åtgärder och 
den manifesteras genom olika dehumaniserande praktiker såsom dis-
kriminering och våld. Detta gäller både i Sydafrika och Sverige.

Det är inte ovanligt att rasism förklaras utifrån faktorer som social 
och samhällelig utsatthet hos rasismens subjekt. De menar att de män-
niskor som lever under socialt och ekonomiskt tryck känner sig hotade 
av de som kommer till landet. Ett sådant perspektiv reducerar inte sällan 
rasism till en fråga om enskildas attityder. Det som bland annat talar 
mot en sådan förståelse av rasism är att negativa attityder, diskrimine-
ring och våld och andra manifestationer av rasism också återfinns – så-
vitt de eftersöks – också hos samhällets priviligierade grupper. Skulle 
rasism enbart förklaras utifrån en faktor som ojämlikhet torde rasismen 
vara av marginell betydelse i ett förhållandevis jämlikt land som Sve-
rige. Att så inte varit fallet, vare sig historiskt eller i dag, kan otaliga 

584 Notera att detta bör betraktas som en i första hand återgiving av ett politiskt narrativ 
och som nödvändigtvis inte återspeglar enskilda gruppers erfarenheter och behandling. 
För urfolk i Sverige inte kolonialt förtryck något apart och främmande. För vita sydaf-
rikaner innebar knappast apartheid förtryck utan har snarare möjliggjort för dem att 
sitta på en svårrubbad social och materiell maktposition. 
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rasifierade grupper vittna om. Vad som däremot också är tydligt är att 
med en ökad ojämlikhet är risken större att mänskliga rättigheter kom-
modifieras. En sådan kommodifiering gör att rasism förstärks. 

Som redan sagts har det inte varit uppgiften i denna avhandling att 
förstå varför och vilka omständigheter som ligger till grund för rasism. 
Vad som däremot har varit uppgiften är att söka förstå hur mänskliga 
rättigheter kan samspela med rasism. Ur det hänseendet kan konstateras 
att en människorättskultur där mänskliga rättigheter politiskt och socialt 
ges rollen av medborgarprivilegier kan bidra till att understödja och för-
stärka rasism, särskilt den som riktas mot migranter. I första hand syftar 
jag då inte på den främlingsrädsla som är vanlig för att förklara varför 
migranter drabbas av rasism. Snarare handlar det om en politisk och 
social kultur som bidrar till att upprätthålla dikotomin mellan medbor-
gare och icke-medborgare och där icke-medborgarens välkomnade är 
avhängigt av huruvida denne betraktas som en samhällelig resurs eller 
ej. I detta arbete har denna marknadsekonomiska bedömning av mi-
granters värde synliggjorts inte minst genom EU:s utvidgade medbor-
garskap. Men den kommer också till uttryck i den sydafrikanska kon-
texten där de socioekonomiskt utsatta grupper som söker sig till Sydaf-
rika från framför allt andra länder på kontinenten betraktas och behand-
las som hot, risk och belastning medan de som förmodas vara 
resursstarka betraktas som ett välkommet tillskott till samhällsbygget. 
Omfattas fattiga och marginaliserade människor i praktiken av mänsk-
liga rättigheter? Är det möjligt att förverkliga mänskliga rättigheter i en 
ojämlik värld? Detta arbete har visat att det – utifrån hur mänskliga rät-
tigheter förstås – går att svara både jakande och nekande på dessa frå-
gor. 

Ekludering med hjälp av medborgarskap 
Alltsedan arbetet med de mänskliga rättigheternas kodifiering påbörja-
des inom ramen för FN har frågan om vem, vilka och vad som systemet
omfattar varit i centrum för utvecklingen av människorättssystemet. 
Diskussionerna har rört allt från lämpligheten i att utveckla konvent-
ioner till skydd för särskilda grupper och områden, rättigheternas på-
stådda universalitet till det befintliga skyddets effektivitet. Dessa frågor 
har också varit högst relevanta i fråga om det skydd mot rasism och 
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rasdiskriminering som formuleras genom bland annat CERD men 
också i övriga människorättsrelaterade instrument. 
En vanlig invändning mot de instrument som är tänkta att stärka skyd-
det för vissa grupper – såsom kvinnor, barn och migrantarbetare – och 
mot vissa praktiker – såsom tortyr och rasdiskriminering – är att kon-
ventioner som är tänkta att förstärka skyddet inte säger något som de 
mer allmänt hålla konventionerna gör. Till exempel anger både ICCPR 
och ICESCR ett förbud mot diskriminering i samband med ras, nations-
tillhörighet, hudfärg, religion et cetera. Mot en sådan bakgrund, menar 
vissa kritiker, blir en konvention som CERD överflödig. Därtill kan ut-
pekandet av vissa grupper i särskilt behov av skydd fungera kontrapro-
duktivt och till och med vara diskriminerande, samt strida mot idén om 
universella mänskliga rättigheter. 

De som förespråkar människorättsinstrument som riktar in sig mot 
särskilda grupper och praktiker har mot denna argumentation bland an-
nat anfört att mänskliga rättigheter trots anspråk på universalitet i prak-
tiken inte omfattar alla människor. Därför är det nödvändigt att möta 
dessa gruppers särskilda utsatthet. Dessutom är de viktiga eftersom det 
innebär ett erkännande av att förtryck drabbar människor olika och att 
särskilt allvarliga kränkningar kräver en specificering som går utöver 
det som formuleras i de mer allmänt hållna människorättsinstrumenten. 

Oavsett hållning i denna fråga innehåller de facto människorättssy-
stemet instrument som är både av mer allmänt hållen karaktär och såd-
ana som specifikt fokuserar på vissa typer av människorättskränkningar 
och vissa särskilt utsatta grupper. En påtaglig risk, menar jag, med att 
de instrument som är avsedda att adressera exempelvis rasism men inte 
gör det bidrar till att också osynliggöra den. Detta illustreras väl av att 
konventionen formulerar ett undantag för icke-medborgare samtidigt 
som just icke-medborgare erkänns som en av den samtida rasismens 
objekt av instanser både inom och utom FN-systemet.

Undantaget av icke-medborgare i konventionens artikel om förbud 
mot diskriminering måste trots kommitténs rekommendationer anses 
som särskilt problematiskt eftersom det riskerar att devalvera arbetet 
mot rasism. Vad en sådan skrivning i praktiken säger är att rasism kan 
motarbetas samtidigt som särbehandling av vissa grupper kvarstår. 
Huruvida det över huvud taget är möjligt att tillämpa undantaget av 
icke-medborgare på ett icke-diskriminerande sätt på det sätt som 
CERD-kommittén efterlyser är en svår fråga. Jag menar att undantaget 
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i sig själv måste betraktas som direkt devalverande för arbetet med dis-
kriminering. Framför allt innebär formuleringen av ett sådant undantag 
att CERD tydligt brister i sin förmåga att synliggöra rasismen i alla dess 
former.

Enligt kommittén kan det förvisso finnas legitima undantag som en 
stat behöver göra mellan medborgare och icke-medborgare, exempelvis
när det gäller vem som har rätt att rösta eller vem som får ställa upp i 
val. I allmänhet gäller emellertid: ... Human rights are, in principle, 
to be enjoyed by all persons ... 585 Här påminner kommittén oss om den 
oss om den för människorättssystemet centrala frågan om vem som har 
rätt till rättigheter. Problematiken utgör en systemets stora paradoxer 
och uppmärksammades tidigt av Arendt då hon i The Origins of Total-
itarianism belyste problemet med politisk inkludering av de mest ut-
satta. Arendt uppmärksammade där hur andra världskrigets statslösa 
migranter genom att inte ha medborgarskap också saknade den mest 
fundamentala rätten av alla; rätten att ha rättigheter. Förutom att Arendt
belyste dilemmat med staten som den mot vilka rättighetsanspråk kan
riktas, det vill säga att mänskliga rättigheter bygger på en relation av 
anspråk och plikt mellan stat och individ, åskådliggjorde hon hur de 
mest utsatta i praktiken inte omfattas av det skydd för mänskliga rättig-
heter som formuleras i människorättssystemet.

En liknande problematik framträder när det gäller implementeringen 
av rättigheter som är ämnade att skydda minoritetsgrupper. Ett exempel 
är den konvention som ska skydda migrantarbetares rättigheter. Den har 
idag i princip enbart ratificerats av de stater migrantarbetare kommer 
ifrån och inte de stater migrantarbetare kommer till.586

Även om de mänskliga rättigheterna numera omfattar fler människor 
än då privilegierade vita män ensamma utgjorde rättigheternas subjekt 
är det nödvändigt att utmana dess gränser av i dag. Dilemmat rörande 
de mänskliga rättigheternas subjekt visar en rörlighet mellan inklusion 
och exklusion inbyggd i människorättssystemet; för att definiera det 
skyddsvärda skapas också den icke skyddsvärda, medborgaren konstru-
erar icke-medborgaren.

Är mänskliga rättigheter alla människors rättigheter eller är mänsk-
liga rättigheter medborgarens rättigheter? Mänskliga rättigheter så som 

585 För en mer utförlig diskussion kring sociala konstruktioner om tillhörighet, se t.ex. 
Anderson, Bridget: Us and them?: The Dangerous Politics of Immigration Control. 
Oxford University Press, Oxford 2013.
586
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de tar form i bland annat FN:s människorättssystem, konstitutioner och 
grundlagar bygger alltså på att människor är erkända som subjekt i po-
litiska gemenskaper. Att politiskt erkännas är en process som är tätt 
knuten till makt. Vem får ingå och vem får inte ingå i gemenskapen och 
på vilka grunder? 

I denna studie är det migranten som en symbolisk figur som stått i 
centrum.
Detta är en figur som formellt saknar flyktingskäl och som under kor-
tare eller längre perioder av olika skäl har vistats utanför sitt hemland.
De specifika grupper som stått i centrum i denna studie förenas också 
av att de ofta delar en socioekonomisk utsatthet, samt såväl historiskt 
som idag utsatts för rasism i olika former. 

Även om det inte varit min huvudsakliga ambition granska hur indi-
viders rättsliga status påverkar erkännandet och respekten för deras 
mänskliga rättigheter är det en fråga som svårligen går att undvika när 
migranters mänskliga rättigheter diskuteras. Det finns flera goda skäl 
att göra en distinktion mellan vem som är flykting och vem som är mi-
grant. Det kan till exempel vara viktigt för att värna asylrätten och för 
att säkerställa skydd för dem som flyr från andra länder. Samtidigt är 
det som flera migrationsforskare lyft fram, viktigt att påminna om, att 
många av de människor som rör sig över gränser kommer under resans 
gång i praktiken kommer uppfylla kriterier för olika former av rättslig 
status. Det är dessutom viktigt att ha i åtanke att den ”frivillighet” som 
migranters rörlighet definieras utifrån ibland bör tolkas med en viss för-
siktighet. Kan till exempel utsatta EU-medborgares eller afrikanska mi-
granters rörlighet till fullo anses bygga på frivillighet, givet de förhål-
landen med rasism, diskriminering och fattigdom som präglar mångas
tillvaro i hemländerna? 

En tendens som kan skönjas i detta arbete är graden av mänskliga 
rättigheter som i allmänhetens och i samhällets ögon anses vara berät-
tigade är avhängigt den rättsliga status som en person tillerkänns vid en 
given tidpunkt.

I både Sydafrika och Sverige finns en uppfattning om att mänskliga 
rättigheter i första hand är medborgarens rättigheter. Detta är en kon-
struktion som också befästs och bekräftas genom utformningen av rå-
dande människorättssystem. En sådan förståelse och tillämpning av 
mänskliga rättigheter har som konsekvens att skyddet av mänskliga vär-
dighet görs avhängigt status. 
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Ett för rasismen centralt element är att den opererar kring logiker av 
inneslutning och uteslutning Det är i och med denna process det blir 
särskilt tydligt hur det också finns en förbundenhet mellan rasism och 
mänskliga rättigheter så som de tar form i människorättssystemet och 
förstås i vissa människorättskulturer.

Mänskliga rättigheter kan alltså fungera som ett verktyg för exklu-
dering vilket förstås strider mot den grundläggande norm och männi-
skovärde som de byggs upp i kring. I de har det handlar om uppfatt-
ningar om att vissa har mer legitima rättighetsanspråk än andra. I det 
sammanhanget görs till någon som ”parasiterar” på andras rättigheter 
och den som klandras för att andras rättigheter inte respekteras eller 
bristande rättighetsuppfyllelse. 

När mänskliga rättigheter förstås, tolkas och används på sätt som bi-
drar till att rasifierade grupper diskrimineras och exkluderas står det i 
strid med en människovärdesprincip som säger att alla människor i kraft 
av sin mänsklighet bör behandlas som lika i sin värdighet. Ett sådant 
bruk är inte unikt för Sydafrika utan är ett problem går att möts i olika 
former och sammanhang. Det kan till exempel handla om att mänskliga 
rättigheter förstås som ett i första hand medborgerligt privilegium eller 
att bara vissa grupper har kapacitet och förmåga att förstå och förvalta 
mänskliga rättigheter. Föreställningar om människors kapacitet och för-
måga att anamma, förstå och sätta ett visst värde (ofta på några speci-
fika) till rättigheter följer rasismens mönster som i likhet med andra 
negativa attribut tillskrivs den andra.

Är det då möjligt att motverka denna förvanskning? Jag har hävdat 
att människovärde som moralisk princip utmanar denna tolkning av rät-
tigheter. Dilemmat med vem som har rätt till rättigheter i en alltmer 
globaliserad värld är svårlösligt, kanske också omöjligt. Vad som emel-
lertid blir tydligt är att mänskliga rättigheter om de inte utmanas riskerar 
att användas på ett sätt som förstärker de orättvisor ska bidra till att 
övervinna.

Människovärdesprincipen som kritiskt instrument
En röd tråd som gått genom hela detta arbete är att det inte är givet vad 
mänskliga rättigheter är och innebär. Människorättssystemet är skapat 
och under ständig utveckling. Nya instrument tillkommer och konvent-
ionskommittéer och andra organ prövar kontinuerligt staters uttolkning 
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och implementering av dem. Vidare utvecklas mänskliga rättigheter ge-
nom att prövas och uttolkas rättsligt, politiskt och moraliskt av skilda 
aktörer.

Till skillnad från människorättssystemets anspråk på universalism, 
som här förstås som mänskliga rättigheter gäller alla och överallt, har 
vare sig mänskliga rättigheter eller människovärde historiskt varit något 
som omfattat alla människor. Föreställningar om vem som har och inte 
har detta värde har också använts för att legitimera och motivera ojäm-
lik behandling och diskriminering också i fråga om rättigheter. Utveckl-
ingen av systemet, som nu till skillnad från tidigare till exempel erkän-
ner att vissa grupper i samhället – såsom kvinnor, barn och migranter –
varit i behov av särskilt skydd just för att de inte behandlats som likar, 
kommer av att olika grupper kämpat sig till det. De har krävt att få sin 
värdighet respekterad som jämlikar. Att mänskliga rättigheter är uni-
versella så som det formuleras i folkrättsliga dokument är alltså ett ideal 
som vare sig historiskt eller i dag återspeglar människors konkreta er-
farenheter och verkligheter. I denna kamp har kravet på att bli respek-
terad som människa varit centralt.
Som jag diskuterat i denna avhandling tycks det i dag pågå en politisk 
kamp om vad mänskliga rättigheter är och innebär. Denna kamp hand-
lar i mångt och mycket om hur de folkrättsliga regler som utarbetats 
inom ramen för FN ska förstås. Även om mänskliga rättigheter också 
kan förstås som något utöver detta system, till exempel som en slags 
moral i mellanmänskliga och samhälleliga relationer, är det i första 
hand detta folkrättsliga system tillsammans med rättigheter så som de 
formuleras i staters grundlagar, författningar och konstitutioner som av-
ses när mänskliga rättigheter diskuteras politiskt och socialt. Den kamp 
jag menar mig identifiera och här åsyftar är alltså inte i första hand den 
rättsfilosofiska debatten om mänskliga rättigheter som lag eller moral 
utan snarare en om det inflytande moraliska principer bör ha i uttolk-
ningen av mänskliga rättigheter så som det tagit form i människorätts-
systemet. Det är en fråga som alltså handlar hur de skilda dimension-
erna av mänskliga rättigheter inom detta system ska balanseras. I vissa 
sammanhang och kontexter förefaller nämligen mänskliga rättigheter 
reduceras till en fråga om ren konventionstext eller positiv rätt. Så tycks 
exempelvis vara fallet när mänskliga rättigheter i en kommodifierad 
människorättskultur blir till en vara för distribution. Likaså verkar detta 
vara fallet när politiska bedömningar av rättighetskonflikter reduceras 
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till enbart en fråga om rättslig uttolkning utan hänsyn till att lagar både 
kan vara orättvisa och tolkas på orättvisa sätt. 

I kontrast till en sådan förståelse har jag försvarat en tolkning av 
mänskliga rättigheter som tar fasta på de mänskliga rättigheternas 
skilda dimensioner. Detta eftersom jag menar att de är beroende av 
varandra för att det ska vara möjligt att implementera mänskliga rättig-
heter i enlighet med sitt syfte, samt eftersom de i förhållande till 
varandra är ömsesidigt förstärkande. Utifrån ett etiskt perspektiv har jag 
specifikt argumenterat för att den grundläggande princip om lika män-
niskovärde som ligger till grund för människorättssystemet kan använ-
das för att kritiskt utvärdera och granska den politiska och rättsliga im-
plementeringen av mänskliga rättigheter. 

Det råder delade meningar om människovärdesprincipens innebörd 
och betydelse för mänskliga rättigheter. Jag sällar mig till dem som me-
nar att tolkningen av dess innebörd för att vara funktionell och legitim 
i förhållande till människorättssystemet bör hålla en hög abstraktions-
nivå ifråga om de mänskliga rättigheternas berättigande. Däremot har 
jag argumenterat att människovärdesprincipen i förhållande till männi-
skorättssystemet alltid är egalitär i det att mänskliga rättigheter tar ut-
gångspunkt i vår gemensamma mänsklighet. Mänskliga rättigheter är 
det instrument som är tänkt att skydda mot att denna värdighet vi alla 
delar kränks och att alla människor ska behandlas som jämlikar. 

Det är mot bakgrund av en sådan förståelse av människovärdesprin-
cipen som jag menar att mänskliga rättigheter bör ha förmåga att syn-
liggöra, motverka och skydda mot rasism, liksom andra ordningar som 
bygger på en slags skillnadsgörandets idé och som tar form i skilda so-
ciala, politiska och rättsliga orättvisor. Därför kan också människovär-
desprincipen användas för att kritiskt granska hur olika förståelser och 
implementering av mänskliga rättigheter påverkar förmågan att med 
stöd av människorättssystemet synliggöra, motverka och skydda mot 
olika former av rasism. Enligt min uppfattning bör människovärdes-
principen i förhållande till mänskliga rättigheter förstås som en egalitär 
princip där alla människor i kraft av sin mänsklighet ska behandlas som 
jämlikar. De mänskliga rättigheterna syftar till att skydda mänsklig vär-
dighet och de bör betraktas som universella i den mening att de gäller 
alla och överallt. Det särskilda system för inneslutning och uteslutning 
motiverat av ett skillnadstänkande som rasism innebär står i skarp kon-
trast till detta ideal. Det gör principen särskilt relevant och analytiskt 
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användbar för att studera relationen mellan rasism och mänskliga rät-
tigheter. Människovärdesprincipen fyller en viktig funktion i förhål-
lande till mänskliga rättigheter på flera sätt. För det första är det en kri-
tisk princip som överskrider de mänskliga rättigheternas olika dimens-
ioner. Som sådan kan principen användas för att resa krav på respekt 
för vars och ens värdighet även om ett sådant erkännande saknas poli-
tiskt eller rättsligt i det aktuella sammanhanget. Principen kan också ha 
betydelse när det gäller att utveckla och implementera rättigheter. Det 
är därför också viktigt att den som moralisk princip omsätts till bin-
dande lag. 

Människovärdesprincipen kräver alltså av makten att var och en ska 
behandlas som lika i sin värdighet medan mänskliga rättigheter så som 
de är formulerade i människorättssystemet är formuleringar av vad det 
innebär att inte få sin värdighet respekterad. 
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English summary

The question of human dignity. A critical study of human rights 
in an era of racism and migration 

Chapter 1. Human rights and racism in an era of 
migration
Human rights, as they have developed within the UN framework, are 
founded upon a moral principle which holds that every person's dignity 
should be respected equally. In contrast, dehumanization and a lack of 
respect for human dignity are central elements of racism. Based on this 
assumption it would be easy to conclude that human rights and racism 
are two separate and incompatible powers which are in constant strug-
gle with each other. In contemporary societies, however, this does not 
always seem to be the case. On the contrary, human rights in the present 
political landscape are sometimes invoked and deployed in ways that 
serve to help reinforce and strengthen racism rather than countering it. 
This duality between human rights and racism is the primary focus of 
the present study. 

The main purpose of this dissertation is to analyse the different rela-
tionships that can exist between racism and human rights. The first 
question I address is how differing conceptions and understandings of 
human rights can impact the capacity of human rights to protect against, 
counter, and make visible contemporary forms of racism visible. Addi-
tionally, I examine how human rights should be invoked and interpreted 
in order to accord with the principle of respect for human dignity and
to help make racism visible.

In scrutinizing this duality, my overarching aim is to reach a better 
understanding of how and why this dual relationship develops and how 
it manifests itself. I analyse six specific areas of concern: 1) an exclu-
sionary human rights system; 2) commodification of human rights; 3) 
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human rights and the criminalization of migration; 4) human rights and 
differentiated citizenship; 5) devaluation of human rights language; and 
6) legal curtailment of human rights.

The study engages with human rights on two levels. The first con-
cerns human right as these have been concretized in the form of inter-
national regulatory structures- the human rights system. The second 
level concerns the ways in which human rights are understood, invoked, 
and interpreted in various contexts--different human rights cultures. 

Moreover, I have chosen to examine these problems since they ac-
tualize varying forms and expressions of racism. My analysis pays par-
ticular attention to human rights in relation to racism directed against 
migrants, which is contextualized by consideration of the situation of 
so-called "African migrants" in South Africa and "socially vulnerable 
EU citizens" in Sweden.

Ethics is a discipline that critically evaluates and reflects upon mo-
rality. As an ethicist working within the tradition of social and applied 
ethics, my research is situated within an ethical tradition where critical 
theory is of great importance. One factor which makes critical theory 
especially relevant for ethics is that it helps to make visible and address 
injustices. In this study the critical theory approach is concretized by 
my use of theories of contemporary racism and human rights by which 
I foreground and make visible ambivalences in the relationship between 
human rights and racism. 

Chapter 2. Racism and human rights
In this chapter I introduce the first of my dissertation's key theoretical 
perspectives: understanding racism in relation to human rights. The aim 
of the chapter is to draw upon current theories of racism in order to 
identify a conceptual framework that is relevant and reasonable for 
studying racism from the perspective of human rights as well as to in-
troduce a number of components which form the basis for an analysis 
of racism in relation to human rights.

My approach to the question is that racism as it relates to human 
rights can be understood as a form of injustice that is expressed as sep-
arate, dehumanized practices. Since human rights are founded upon an 
equal respect for the dignity of all, human rights have a fundamental 
obligation to protect against, counter, and make visible racism. 
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In order to make possible an analysis of racism in relation to human 
rights, it is necessary to adopt a theoretical perspective that makes vis-
ible any practice which violates the principle of human dignity. Human 
rights by their nature lay claim to universal applicability. For this reason 
such a theory also needs to be capable of considering racism both as a 
general phenomenon and as it occurs in a specific context. Furthermore, 
human rights address practices at different societal levels and in relation 
to different actors. To be useful, a theory for analysing racism in rela-
tion to human rights must be applicable and acknowledge these various 
structural, institutional, and individual levels. For human rights to be 
capable of making visible, countering, and protecting against racism, 
such a theory needs also to specify the function of racism and the ex-
pressions it takes, its subject and object, and its scope. In light of this, 
the chapter offers a defense of a functionally-oriented understanding of 
racism in relation to human rights. Such a theory is preferable since it 
is sensitive to context and recognizes that racism can change across 
time and space. 

Chapter 3. Human rights and human dignity
This chapter has two aims. The first is to propose, in dialogue with other 
scholars, what I regard as a reasonable interpretation of human rights. 
The second is to introduce and discuss the principle of human dignity 
and its significance in relation to human rights. The chapter considers 
the ways in which different understandings of human rights affect the 
legitimacy and capacity of the human rights system. In addition, it in-
troduces the principle of equal human dignity and its importance for 
human rights. A concluding section examines how this ethical principle 
might be used in order to critically assess and develop human rights. 

The fundamental point of departure for this study is that the primary 
goal of human rights is to protect human dignity. The human rights in-
struments that have been developed, primarily on the basis of the UN 
Declaration of Human Rights, stipulate the rights which are regarded 
as helping to protect human dignity and other moral norms. Put briefly, 
human rights as they are figured in current human rights systems con-
stitute an understanding of what it means for one's dignity not to be 
respected. Moreover, human rights represent a multidimensional sys-
tem of norms based on morals, politics, and the law. They accordingly 
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involve moral norms that are concretized and realized by means of pol-
itics and the law.

This study therefore pays special attention to the principle of human 
dignity, a principle whose importance for human rights is being called 
into question by those who argue that it is far too vague to serve as a 
guide. In this chapter, by contrast, I argue that this abstract constitution 
is what sustains its legitimacy as an universal principle. As an ethical 
principle, it can be used to critically evaluate and develop human rights 
when they are used in ways that run counter to this principle.

Chapter 4. South Africa and “the African migrants”
This chapter addresses three areas of concern that in differing ways il-
lustrate the dual relationship between human rights and racism. In order 
to contextualize and specify these areas, my discussion takes as its start-
ing point the racism which is being directed towards African migrants 
in South Africa.

The latter are a group which has long been at risk. On various occa-
sions in the past large-scale attacks have been launched against African 
migrants in South Africa and their businesses. And yet such incidents 
are only some of the many practices intended to check, regulate, and 
constrain the lives and presence of migrants in South Africa. As a result, 
it is possible to identify a recognizably negative discourse on migrants 
and their presence in the county on a number of social levels, such as 
among political leaders and in the general public at large. However, it 
is not migrants in the general sense of the word who are the focus of 
what in South Africa is conventionally termed "xenophobic violence" 
and xenophobia, but rather African migrants in circumstances of eco-
nomic and social distress who have come to South Africa, particularly
from neighbouring countries.

Problem 1: An exclusionary human rights system
CERD is an instrument whose stated purpose is to eliminate racial dis-
crimination in all its forms and expressions. However, the formulations 
of the convention reflect a narrow understanding of racism that relies 
upon how racism was understand at the point in time when the conven-
tion was drawn up. Today, it is recognized, including within the UN 
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system, that a number of groups, migrants among them, can be the tar-
get of racism. In CERD, by contrast, non-citizens are excluded from the 
ban on discrimination which the convention issues. This relationship, 
coupled with the fact that CERD includes formulations which attest to 
a limited understanding of racism, entails a risk that particular forms 
and expressions of racism are rendered invisible. In this chapter, I dis-
cuss how this affects the ability of the human rights system to protect 
against, counter, and make visible racism.

My analysis shows that the formulation of the convention offers only 
slight support to efforts to make contemporary racism visible. In the 
first place, the exception of non-citizens from the provisions of the con-
vention directly undermines the struggle against contemporary racism. 
The convention additionally manifests a limited understanding of rac-
ism's various forms and actors.

Although the convention announces its lofty ambitions as being to 
protect against, counter, and make visible racism, it is also character-
ized by a narrow understanding of racism. These failings have been ad-
dressed by other CERD committees and by the development work that 
has followed in the wake of various world conferences on racism. For 
CERD to be able to address contemporary forms of racism in a mean-
ingful fashion, what is needed is an extensive interpretation of the con-
vention's articles. This will require that stringent demands be made of 
the convention's implementation by signatory states, who will need, 
moreover, the will and capacity to carry them out.

Problem 2: Commodification of human rights
The commodification of human rights designates a process by which 
political principles that apply to all people come instead to be treated as 
a commodity. As a commodity, human rights are transformed into 
something to be distributed or obtained via a kind of political market, 
in effect as a privilege reserved for certain groups. When human rights 
are commodified there is therefore a risk of their becoming the kind of 
resource around which racism establishes itself. In this chapter, I dis-
cuss how various interpretations and understandings of human rights -
- human rights cultures -- affect racism, taking as my point of departure 
the case of South Africa.

The South African situation is distinguished by the way in which 
human rights are understand as a corrective to injustices originating in 
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racism, particularly with regard to economic and social rights. In this 
chapter, I examine two prominent human rights cultures, each of which 
makes visible the political struggle which seems to takes place over the
definition and meaning of human rights. One of these cultures primarily 
regards human rights as civil rights, which has the result that the rights 
claims of certain groups are considered more legitimate, politically and 
socially, than those of others. In the second prominent rights culture, 
constitutional principles and international law are actively used in a po-
litical struggle for justice. The fact that human rights can be both allied 
with and directly opposed to racism, as is the case with these two human 
rights cultures, confirms this dissertations' overarching thesis regarding 
racism and human rights. As my analysis shows, the commodification 
of human rights in relation to racism entails three main problems and 
risks: 1) Human rights are distributed in accordance with the logic of 
racism; 2) Human rights become resources for which different groups 
compete in a way that can strengthen racism between groups; 3) The 
capacity for human rights to make visible racism is undermined.

Problem 3: Human rights and the criminalization of 
migration 
In a world defined by globalization, it has become increasingly com-
mon for states to adopt legal and political measures to criminalize mi-
gration. The regulation of migration is often justified on the basis of the 
right of states exercise authority over who is allowed to reside within 
their borders. This principle of sovereignty -- which, among other 
things, means that states are responsible for and have authority over 
their own borders -- nonetheless conflicts with the respect for human 
rights that is also mandated by international law. One such conflict con-
cerns the criminalization of migration. The criminalization of migration 
is problematic both because it risks strengthening racism and because 
it means that the actor with ultimate responsibility for the realization of 
human rights -- namely the state -- also becomes an agent of racism.

In this chapter, I take as my point of departure the state-sanctioned 
Operation Fiela-Reclaim in order to show how migrants are criminal-
ized and racialized by an actor which also has primary responsibility 
for ensuring that human rights are respected. And because it is the state 
whose policies of criminalization shape the conception and figuration 
of migrants' illegality, other key questions relating to human rights are 
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also raised. One of these concerns the way in which criminalization ex-
acerbates the exclusion of migrants as human rights subjects. In situa-
tions where human rights are regarded as a privilege for citizens, the 
person who finds themselves in a country "illegally" has no rights. And 
yet this interpretation runs entirely contrary to the principle of human 
dignity which holds that the rights claims of all should be treated with 
equal respect and consideration. The problem, however, relates not only 
to the rights of those who find themselves in a particular country but 
also those who never get that far. The criminalization of migration 
serves to sustain and strengthen the boundaries between citizen and mi-
grant as legitimate rights subjects. 

Chapter 5. Sweden and “socially vulnerable EU 
citizens”
An important aspect of EU cooperation is the right of member coun-
tries’ citizens to move freely and take up residence anywhere within the 
EU. The expansion of the EU in 2004 and 2007 made it possible for the 
citizens of former Eastern bloc countries to move freely within the EU. 
This mobility was given impetus by the European financial crisis. In 
some countries, competition for jobs also resulted in greater social dis-
tress, as was the case with the Roma populations of Romania and Bul-
garia.

This chapter focuses upon migrants who are often – but not exclu-
sively – identified, by themselves and others, as Roma or socially vul-
nerable EU citizens and who have made use of the freedom of move-
ment in order to spend periods of time in Sweden as a way to secure a 
livelihood. While large-scale attacks on migrants of the kind which oc-
curred in South Africa in 2008 and 2015 have not taken place in Swe-
den, at-risk EU citizens have nonetheless been the targets of hostility 
and physical attacks, continuously and for a long period of time, as well 
as being subjected to other kinds of racist abuse. As in South Africa, 
there has been a political and social debate over their presence in the 
country, which has at times exhibited the hallmarks of racial stereotyp-
ing. Above all, the categorization of members of this group has served 
to underpin the variety of racism—anti-Roma racism—to which they 
are subjected in both their home countries and those to which they mi-
grate. As with black Africans, this is a group which, then and now, has 
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been particularly exposed to racism, a vulnerability that risks being ex-
acerbated by their current situation as migrants. In this chapter, I discuss 
three case histories that involve the relationship between racism and 
human rights as they impact the situation of this particular group. 

Problem 4: Human rights and differentiated citizenship
Human rights apply to all people. However, in order to actualize human 
rights, they need also to be institutionalized. Current human rights sys-
tems are based on the fact that states are ultimately responsible for en-
suring that human rights are respected. The primary human rights sub-
jects are thus citizens and others who find themselves under state juris-
diction. Increased globalization has presented a challenge to existing 
frameworks for citizenship. The emergence of new collectivities—such 
as the EU—has to some extent altered the significance and meaning of 
citizenship. Because human rights are closely bound up with citizen-
ship, this development has also affected the issue of who should be con-
sidered a human rights subject, and why.

A danger in differentiated citizenship is that it is constructed in ac-
cordance with the racist logic of exclusion and inclusion. This means 
that human rights also risk being integrated into a racialized social or-
der. Starting from the issue of citizenship of the EU bloc and the dis-
cussions which have taken place about the right of residency and access 
to social welfare, this chapter examines the tension between universal 
and citizen rights as well as the question of how a citizenship undergo-
ing transformation risks exacerbating racist structures. 

The picture that emerges is of a citizenship that is both expanding 
and restricting rights in relation to subjects with rights. On the one hand, 
citizenship of the EU bloc means a broadening out of the collectivity 
against which individuals can direct rights claims. On the other, EU 
membership is based upon the market logic of free movement of capital 
and goods, which means that the rights claims of those deemed “unde-
sirable” by this logic are not seen as equally legitimate. 

Problem 5: Devaluation of human rights language
Human rights stipulate that their moral foundation is the equal respect 
for the dignity of all. However, it is not uncommon to find the language 
of human rights and human dignity being used in ways that run, or risk 
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running, contrary to this norm. One immediate problem arises when 
human rights claims are used in ways that confirm and strengthen rac-
ism. Another is that stripping human rights claims of their force reduces 
their potential to serve as a tool for highlighting injustices. A further 
risk involves the fabrication of fictional rights conflicts which set 
groups against each other. In this chapter, I consider how the language 
of human rights is used in ways that risk strengthening, legitimizing, 
and concealing racism.

By analysing the debate in Swedish politics over banning street beg-
ging, I examine how the concepts of human dignity and human rights 
are used by those who advocate such a ban and those who oppose it.

Problem 6: Legal curtailment of human rights 
Human rights are often understood and invoked solely as a judicial in-
strument and matter. Legal curtailment of this kind can involve a human 
rights culture in which existing human rights instruments are under-
stood and used as exclusively positive rights. It can also involve a pro-
cess by which the interpretation of human rights is handed over entirely 
to the courts. One danger with such an approach is that human rights 
cease to operate at their full capacity and that the work of combatting 
racism by means of human rights is hampered. Both these relationships 
risk affecting the work of making visible, countering, and protecting 
against racism by means of human rights.

The problem is contextualized on the basis of the judiciary’s work 
in combatting anti-Roma hate crimes. This chapter argues that the law 
has a limited capacity to address racism in all its forms. When matters 
relating to human rights are reduced to a question for the courts, there 
is a danger that these aspects of racism will not be engaged. Another 
problem is that existing legislation does not seem to work satisfactorily 
when it comes to combatting hate crimes by legal means. There is a 
danger of sending the message that society does not take seriously racist 
offenses against at-risk groups. Yet the demands of the human rights 
system go far beyond what it is possible or desirable to regulate legally. 
For human rights not to lose their political energy and critical potential, 
it is essential that responsibility for interpreting human rights is not en-
tirely delegated to the courts. 
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Chapter 6. Racism, human rights, and human 
dignity
The sixth and concluding chapter of this dissertation offers a critical 
reflection upon the study’s overarching question and analysis, paying 
particular attention to three problem areas highlighted by the study. The 
first concerns human rights in unjust societies, and racism. The second 
relates to exclusion by means of citizenship. The third relates to the 
principle of human dignity as a critical instrument.

This chapter argues that there is a clear ambivalence to the approach 
being taken to human rights in both South Africa and Sweden. On the 
one hand, human rights are being use to make invisible and even 
strengthen racism. On the other, human rights are being use to address 
injustices and to bolster the status of at-risk groups as human rights 
subjects. The present conflict primarily involves differing understand-
ings of which people constitute legitimate human rights subjects. One 
consequence of the connection between human rights and citizenship 
that is currently being made in both human rights systems and different 
human rights cultures is that human rights are being confused with cit-
izens’ and civil rights. This increases the danger of human rights being 
used to sustain privileges while also giving impetus to racialized prac-
tices. The latter is further exacerbated in unequal societies where injus-
tices are legitimized by treating human rights as commodities. The prin-
ciple of human dignity helps to challenge such relationships.
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