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Abstract 
This thesis aims to examine how human rights are complied with in Transnistria, Western 

Sahara and Kashmir, three disputed areas and how theoretical frameworks view and understand 

human rights in these areas. 

This thesis begins with examining the two theoretical frameworks; liberalism and realism to 

then use them on empirical cases with disputed areas. The thesis examines what the human 

rights situation looks like in disputed areas by examining reports from non-governmental 

organizations and other international actors, and if there has been any action from other human 

rights actors in the area. 

The thesis concludes that human rights are not fully complied with in the three areas studied. It 

also shows that regional and international actors are committed to the human rights situation in 

these areas. 

The thesis concludes that even though human rights are limited and not fully complied with in 

the areas studied, there is both a regional and international interest in human rights in the area. 

The result concludes is that the liberal theory is the closest to the empirical situation.  
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Sammanfattning  
Denna uppsats ämnar att undersöka hur mänskliga rättigheter efterlevs i Transnistrien, 

Västsahara och Kashmir, tre omstridda områden och hur teoretiska ramverk ser på och förstår 

mänskliga rättigheter i dessa områden. 

Uppsatsen börjar med att undersöka de två teoretiska ramverken; liberalism och realism för att 

sedan operonalisera dom på empiriska fall med omstridda områden. Uppsatsen undersöker hur 

rättighetssituationen ser ut i omstridda områden genom att undersöka rapporteringar från NGO: 

er och andra internationella aktörer samt om det skett något agerande från andra aktörer för 

mänskliga rättigheter i området.  

Uppsatsen kommer fram till att mänskliga rättigheter inte efterlevs till fullo i de tre undersökta 

områdena. Men uppsatsen visar även att det finns ett regionalt och internationellt engagemang 

för mänskliga rättigheter i områdena.  

Uppsatsens slutsats är att även om de mänskliga rättigheterna är begränsade och inte efterlevs 

till fullo i de undersöka områdena finns det både ett regionalt och internationellt intresse för 

mänskliga rättigheter i området. Resultatet uppsatsen kommer fram till är att den liberala 

utgångspunkten är den empiriskt närmsta.  
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1. Inledning  

Mänskliga rättigheter betraktas idag av många som universella, både i formella deklarationer1 

och ur ett allmänmänskligt perspektiv2. De deklarationer som behandlar mänskliga rättigheter 

har traditionellt sätt vänt sig till staten som ansvarig för upprätthållandet av dessa. Detta kan 

exempelvis se i den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna där det enbart är stater 

som kan dömas för brott mot de mänskliga rättigheterna, eftersom det ses som statens uppgift 

att säkerställa att deklarationen efterlevs. Man kan även se detta i konventioner som reglerar 

mänskliga rättigheter som exempelvis Förenta nationernas (FN) allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna som vänder sig till stater och det är endast stater som skrivit under. 

Detta statsansvar problematiseras i de fall där staten förlorat kontrollen över sitt territorium till 

en annan aktör, något som innebär att de facto och de jure aktören inte är densamma; det vill 

säga i fall där den juridiska staten inte längre har den faktiska kontrollen över området. Detta 

kan exempelvis ta form av en ockupation av ett område, där den staten som är de jure aktör 

över området förlorat kontrollen över området till en annan de facto aktör. Ytterligare kan detta 

hända i utbrytarstater där en grupp eller område motsätter sig staten och utropar sig 

självständiga. I vissa fall kan dessa omstridda områden ha egna presidentval och valuta.3 

Att en de jure stat inte längre har de facto kontroll över området betyder i praktiken att den de 

jure stat som skrivit under deklarationer om mänskliga rättigheter inte längre kan garantera 

dessa i området. När denna typ av situation uppkommer framstår en ny typ av aktör, en 

”välfungerande” regim med territoriella anspråk men som inte är en stat, och som inte skrivit 

under några deklarationer om mänskliga rättigheter. I uppsatsens tre empiriskt undersöka fall; 

Transnistrien, Västsahara och Kashmir (Pakistanska och Indiska) var det år 2018 drygt 20 

miljoner 4 människor som var berörda och levde i dessa omstridda områden. Hur ser 

rättighetsskyddet ut för människorna i dessa områden, upprätthåller staten mänskliga 

rättigheter, finns det andra aktörer som axlar ansvaret av dem eller är dessa områden en ”grå 

zon” för mänskliga rättigheter? Vad som händer med mänskliga rättigheter i områden som 

”saknar” en stat? 

 

1 Exempelvis: Vienna Declaration and Programme of Action, artikel 1, 25/6–1993 
2 Exempelvis: Regeringskansliet, Vad är mänskliga rättigheter? 20/3–2018 arbetsmarknadsdepartementet 
3 Exempelvis Transnistrien.  
4
Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2018, 

Sid 1145, 1161, 1185,1198 
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Problematiken kring detta har bland annat belysts från högkommissarien för mänskliga 

rättigheter i FN:s generalförsamling Navanethem Pillay som menar att: 

Human rights do not have any borders. It is vital to address underlying human rights issues 

in disputed territories, regardless of the political recognition or the legal status of a 

territory[…] We should neither forget nor neglect the human rights of people who live in 

areas which, for various reasons, are controlled by de facto authorities.5  

 

För att förstå och kunna svara på frågan om mänskliga rättigheter i omstridda områden behöver 

frågan om mänskliga rättigheters legitima ursprung besvaras: det vill säga vart får vi 

rättigheterna ifrån? Är det staten som ger dess invånare det så kallade mänskliga rättigheter 

eller är det statens uppgift att skydda människans inneboende rättigheter? I den teoretiska 

diskussionen finns det två dominerande synsätt på mänskliga rättigheter och dess legitima 

ursprung: det liberala och det realistiska synsättet.   

Den liberala utgångspunkten menar att mänskliga rättigheter är universella och att människor 

besitter sina rättigheter genom sin egenskap av att vara människa. Det vill säga att alla 

människor har mänskliga rättigheter och att rättigheterna förankras i den liberala synen på 

människan och dess autonomi som huvudaktör. Alla människor har alltså mänskliga rättigheter 

eftersom de är människor och vice versa kan ingen människa inte ha mänskliga rättigheter och 

statens roll är att skydda sina invånares inneboende rättigheter.6 

I motsats till den liberala utgångspunkten finns den realistiska som framhäver statens 

suveränitet och menar att det så kallade mänskliga rättigheter kommer ifrån och är underordnad 

staten. Det innebär att det är staten som är rättighetsgivare. Den realistiska utgångspunkten 

belyser staten som huvudaktören och menar att stater är de högsta aktörerna och mänskliga 

rättigheter är något staten kan ge till dess invånare i form av lagar. Realismen menar att det är 

staten själv som bestämmer om den vill ge invånarna mänskliga rättigheter eller inte.7 

 

5 United Nations, UN rights chief urges action in disputed areas with first report on Transnistrian region, 12/2-

2013  

6  Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Third edition., Oxford University Press, 

Oxford, 2016, 63–65 

7  Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Third edition., Oxford University Press, 

Oxford, 2016, 63–65 
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1.1 Syfte och Frågeställning  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur stater och de facto-aktörer förhåller sig till ansvar för 

mänskliga rättigheter i uppsatsens tre undersöka områden; Transnistrien, Västsahara, indiska 

och pakistanska Kashmir. Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka 

mänskliga rättigheter i omstridda områden och för att kunna göra det har uppsatsen utformat 

tre delsyften. 

Det första delsyftet är att undersöka hur de två teoretiska synsätten liberalism och realism ser 

på mänskliga rättigheter, både generellt och i fall med omstridda områden. Uppsatsen kommer 

närma sig denna fråga utifrån de två teoretiska utgångspunkterna för att förstå dess syn på 

mänskliga rättigheter.  

Det andra delsyftet utgörs av att undersöka hur mänskliga rättigheter ser ut i omstridda 

områden. Detta syfte utgörs av att undersöka hur situationen för mänskliga rättigheter ser ut 

och om eller i vilken mån mänskliga rättigheter efterlevs i dessa områden. Detta kommer att 

undersökas både utifrån om/hur staterna ansvarar för mänskliga rättigheter och/om i vilken mån 

är det möjligt för icke-statliga organisationer att upprätthålla/upprätthåller mänskliga 

rättigheter.  

Uppsatsen kommer att närma sig det tredje delsyftet utifrån de två teoretiska utgångspunkterna 

och operonalisera dessa på uppsatsens tre empiriska fall för att på så sätt kunna undersöka vilken 

teoretisk utgångspunkt som ger rimligaste förklaring för att förstå de undersökta områdena. 

Genom detta kommer uppsatsen kunna klargöra om det finns en differens mellan den teoretiska 

synen från de teoretiska ramverket på denna typ av situationer och den verkliga situationen. 

Syftet med denna masteruppsats är att undersöka mänskliga rättigheter i omstridda områden. 

För att kunna svara på uppsatsens övergripande syfte och delsyften har uppsatsen formulerat 

och preciserat dem till följande frågeställningar:  

1. Hur kan staters ansvar över Transnistrien, Västsahara, indiska och pakistanska Kashmir 

betraktas när staten förlorat de facto kontrollen över området till en annan aktör. Hur 

kan staters ansvar förstås om staternas de facto och de jure kontroll över territoriet inte 

överensstämmer?  
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2. Hur ser de två teoretiska ramverken, liberalism och realism på mänskliga rättigheter 

generellt och i fall med omstridda områden.  

 

3.  Hur skiljer sig eller hur stor är skillnaden mellan det teoretiska rättighetsskydd som 

fastställs i rådande konventioner och som invånarna har rätt till enligt konventionerna, 

från den verkliga rättighetssituationen kring mänskliga rättigheter för invånare i 

omstridda territorium?  

3.1 I vilken mån är det möjligt för civilrättsliga organisationer, 

gräsrotsorganisationer eller internationella icke-statliga aktörer att agera för att 

upprätthålla mänskliga rättigheter i omstridda områden. 

3.2 I vilken mån är det möjligt för andra länder/stater att agera för att upprätthålla 

mänskliga rättigheter i omstridda områden. 

4. Vilken teoretisk utgångspunkt av de undersökta, liberalismen och realismen ger den 

rimligaste förklaring för att förstå de undersökta områdena. 

 

Uppsatsen försöker bidra till att fylla en forskningslucka inom området mänskliga rättigheter. 

Den forskningslucka uppsatsen försöker fylla är den som finns mellan de teoretiska ramverken 

som diskuterar mänskliga rättigheter och de empiriskt drivna studierna som empiriskt 

undersöker situationen. Denna forskningslucka kommer från att de teoretiska ramverkens syfte 

beskriver hur man teoretiskt bör se på situationen medan de empiriskt drivna studierna syftar 

till att beskriva hur situationen i dessa områden ser ut. Det denna uppsats vill bidra med är att 

testa de teoretiska ramverken på empiriska fall för att undersöka hur de teoretiska ramverken 

förhåller sig till verkligheten. 

Uppsatsens syfte är intressant att studera eftersom om mänskliga rättigheters universella 

anspråk verkligen ska vara eller ses som universellt så bör det även göra anspråk på dessa 

territorier. Vidareutvecklat om mänskliga rättigheters universalism verkligen är universell och 

”legitim” bör det även göra anspråk på dessa områden som faller utanför det internationella 

systemet, och dessa områden bör inte bli en gråzon för mänskliga rättigheter om mänskliga 

rättigheter verkligen är universella.  
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Inomvetenskapligt har uppsatsens syfte relevans då den ställer sig på de redan existerande 

teoretiska ramverkens axlar och anknyter till den teoretiska debatten kring de två teoretiska 

ramverken och de båda synsättet på mänskliga rättigheter. Uppsatsen ställer dessa två teoretiska 

synsätt mot varandra och testar de teoretiska ramverken mot empiriska situationer för att 

undersöka vilket teoretiskt ramverk som ger rimligaste förklaring för att förstå de undersökta 

områdena.  

Utomvetenskapligt har uppsatsens syfte relevans då det undersöker om huruvida mänskliga 

rättigheter ”existerar” i dessa omstridda områden. Om mänskliga rättigheter inte skulle existera 

skulle dessa områden vara rättighets gråzoner och den universalistiska synen på mänskliga 

rättigheter som fastslås i deklarationer och konventioner skulle kunna kritiseras och urholkas. 

Om mänskliga rättigheter skulle existera i dessa områden är det intressant att undersöka vad 

som får rättigheterna att fungera och efterlevas i dessa områden. Om mänskliga rättigheter 

skulle existera även i dessa områden som argumenterbart kan vara ett av de svåraste fallen för 

mänskliga rättigheter skulle det tyda på mänskliga rättigheternas universalism. Detta på grund 

av eftersom de fortfarande upprätthålls och efterlevs i denna typ av situation.  

 

1.2 Disposition 
Tillvägagångssättet uppsatsen kommer att använda sig av för att besvara de uppsatta delsyftena 

är:  

För det första delsyftet; hur de två teoretiska ramverken liberalismen och realismen ser på 

mänskliga rättigheter, både generellt och i fall med omstridda områden. Detta delsyfte kommer 

att besvaras i teorikapitlet (kap 3) där uppsatsen kommer presentera dom båda teorierna och 

redogöra för hur teoribildningarna ser på mänskliga rättigheter generellt och i fall med 

omstridda områden. Kapitlet tar avstamp i de redan utvecklade teoretiska ramverken. Det 

material som kommer används för detta kapitel är fackliglitteratur som behandlar teorierna och 

teoretiska texter med utgångspunkt i dom teoretiska ramverken. Detta material används för att 

få en djupare teoretisk syn kring de båda teoretiska utgångspunkter.   

Det andra delsyftet är att undersöka hur mänskliga rättigheter ser ut i omstridda områden, detta 

syfte kommer besvaras i kapitel 5.  För att besvara detta syfte kommer uppsatsen ta avstamp i 

olika rapporter och texter som behandlar hur rättighetssituationen ser ut i de valda omstridda 

områdena. Uppsatsen kommer använda sig både av internationella aktörers rapporter över 
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området samt i den mån det finns regionala aktörers rapporteringar. Uppsatsen gör detta för att 

få en empirisk bild över hur rättighetssituationen i området ser ut. Uppsatsen använder rapporter 

från bland annat Freedom House och utrikesdepartementet.  

För att besvara uppsatsens tredje delsyfte; vilken teoretisk utgångspunkt av liberalismen och 

realism ger rimligaste förklaring för att förstå de undersökta områdena. För att besvara detta 

delsyfte kommer uppsatsen att operonalisera dom två teoretiska ramverken som presenterades 

i kapitel 3 på dom empiriskt valda fallen som presenterades i kapitel 5 för att kunna undersöka 

vilken av teorierna som ger rimligaste förklaring för att förstå de undersökta områdena och 

därigenom kunna svara på uppsatsens tredje syfte.  

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen är avgränsad till att omfatta två teoretiska inriktningar, den liberala och den 

realistiska och avgränsar den teoretiska diskussionen kring dessa två. Jag är medveten om att 

det finns fler teoretiska utgångspunkter kring mänskliga rättigheter och dessa två teorier har 

bearbetats och flera olika underteorier till har utvecklats. Denna avgränsning har gjorts för att 

dessa två teoretiska utgångspunkter är de mest framstående inom internationella relationer och 

för att de representerar de två dominerande synsätten på mänskliga rättigheter, det vill säga det 

universalistiska synsättet och synsättet på relativa rättigheter.  

Det empiriska materialet har avgränsats till att omfatta tre områden/länder. Jag är medveten att 

en inkludering av fler länder i den empiriska undersökningen skulle kunna leda till en mer 

generaliserbar slutsats. Men uppsatsen har avgränsat det till dessa tre. Dessa tre områden har 

valts för att dom ligger i olika regioner och är olika typer av ”fall” eller scenarion för 

uppkomsten av omstridda områden, något som diskuteras mer i kapitel 4. Fallet med 

Transnistrien är ett där ett område förklarat sig självständigt inom ett annat lands territorium. I 

Väst Sahara är det ett fall där Marocko ockuperat territorium från en annan aktör. Att dessa 

områden ligger i olika regioner medför att det finns olika aktörer i dess närområde, något som 

kan komma att ha betydelse för uppsatsens andra forsknings fråga; om närstående aktörer agerar 

eller har möjlighet att agera i dessa situationer. Detta gör även att det finns olika regionala 

överstatliga aktörer som kan agera för mänskliga rättigheter. 

Uppsatsen begränsar den undersökta tidsperioden och undersöker de omstridda områdena under 

åren 2000–2020, men lägger det primära fokuset på 2014–2018. Åren 2000–2014 kommer 
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inkluderas för att vissa den historiska utvecklingen av mänskliga rättigheter i området. 

Uppsatsen kommer att inkludera dom preliminära siffrorna för åren 2019 och 2020 för att visa 

indikationer på utvecklingen i områdena. Uppsatsen har valt att lägga sitt primära fokus på åren 

2014–2018 för att undersöka mänskliga rättigheter i området i närtid. Det var även först 2014 

som Freedom house började att inkludera exempelvis totala rättigheter i områden. Att avgränsa 

åren där ger en mer lättjämförliga resultat. Freedom house släpper sin rapport om situationen i 

länderna under 2019 i slutet av 2020. Vilket innebär att vid skrivandet av denna uppsats är 

rapporten från 2018 den nyaste rapporten.  

Uppsatsen har valt att inkludera denna 18-årsperiod för att kunna visa om det skett någon 

utveckling i området. Men även för att om ett agerande för exempelvis mänskliga rättigheter 

sker i området kommer det ta tid för det att aggregera och en förändring att visas. Om 

exempelvis Europa bestämmer sig för att agera i en situation kommer det ta tid för att beslutet 

att gå igenom och det kommer ta tid innan det kan ses om agerandet gjort någon skillnad på 

mänskliga rättigheter. Även samma resonemang gäller för exempelvis bistånd till området, det 

tar tid innan det kan ge utslag i mätningarna och man kan se att rättighetssituationen förändrats. 

I uppsatsen kan icke-statliga aktörer vara ett exempel på detta, om ett land tidigare haft en 

väldigt hård lagstiftning och förbjudit icke-statliga aktörer att verka i området kommer det ta 

tid innan icke-statliga aktörer och internationella aktörer börjar verka i området.   

 

1.4 Definitioner 
Mänskliga rättigheter: Med mänskliga rättigheter i omstridda områden/ territorium menar 

uppsatsen om rättigheterna finns de facto i området och inte de jure. Uppsatsen lägger ett fokus 

på de rättigheter som diskuteras i kapitel 4.   

Omstridda områden: I denna uppsats görs ingen skillnad mellan ett ockuperat område, ett 

omstritt område eller ett omstritt territorium. Begreppen omstritt område och omstritt 

territorium används i denna uppsats som synonymer.  
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De facto (de fac t̀o): ”i kraft av det faktiska förhållandet”8 eller ”enligt faktiska föreliggande 

omständigheter”9. Begreppet används främst i denna uppsats för att benämna den aktör som har 

den ”verkliga” kontrollen över ett område.  

De jure (de ju r̀e): ”i kraft av lagen”10 eller ”rättsenligt, enligt lagen”11, Begreppet används 

främst i denna uppsats för att benämna den aktör som har den juridiska rätten över ett område, 

det vill säga den juridiskt rättfärdiga aktören över området.  

Stat: ”område som utgör en självständig politisk enhet”12, i uppsatsen används begreppet stat 

för att beteckna den styrande politiska enheten över området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO), uå, de fac t̀o 

9 NE, de facto, uå. 
10 Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO), uå, de ju r̀e 
11 NE, de jure, uå.  
12 Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO), uå, stat 
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2. Tidigare forskning  
 

Den tidigare forskningen inom området består mestadels av tre olika inriktningar: empiriskt 

drivna normativa studier (ofta policyrekommendationer 13 ), en juridisk diskussion kring 

statsansvar och ansvar för mänskliga rättigheter och domstolsfall som behandlat omstridda 

områden. Uppsatsen kommer att ta avstamp från dessa typer av tidigare forskning för att 

presentera en heltäckande och nyanserad bild av den forskning som idag finns och därmed 

belysa forskningsluckan som denna uppsats syftar till att fylla.  

 

2.1 Rådande rättspraxis  
Här presenteras ett urval av fall som visar EU domstolens rådande rättspraxis för mänskliga 

rättigheter i omstridda områden. Båda båda fallen har valts eftersom domstolen använt de som 

prejudikat för framtida fall.14 

 

2.1.1 Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia (2005) 

Rättsfallet15 behandlar området Transnistrien, en självutropad stat i Moldavien, där Ilaşcu med 

flera blev bortförda och fängslade av ryskstödda pro-transnistrier anklagade för terroristattacker 

under kriget om Transnistrien (1990–1992). Efter påtryckningar från bland annat Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna och Europarådet släpptes Ilaşcu efter ett år, medan de 

andra fortfarande satt häktade.16  

Yrkanden  

Ilaşcu vände sig till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och menade att hans 

mänskliga rättigheter blivit brutna. Ilaşcu menade att rättegången som ledde till hans fängslande 

inte var i enighet med europakonventionens (Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna) artikel 6 ”Right to a fair trial”. Ilaşcu 

 

13 Exempelvis: Gunnar M m.fl., Disputed Territories, Disputed Rights: How to address human rights challenges 

in Europe’s grey zones, Norwegian Helsinki Committee, 2019. 
14 European court of human rights, Extra-territorial jurisdiction of States Parties to the European Convention on 

Human Rights, 2018 
15 Dom av Ilaşcu and others V. Moldova and Russia (Application no. 48787/99) 8 July 2004  
16 Dom av Ilaşcu and others V. Moldova and Russia (Application no. 48787/99) 8 July 2004  
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menade även att i samband med gripandet hade hans rättighet till Protection of property 

(Protocol 1, Article 1) brutits. I fängelset menade Ilaşcu att hans rättigheter reglerade i artikel 

5 (Right to liberty and security), artikel 3 (Prohibition of torture), artikel 8 (Right to respect for 

private and family life) och artikel 34 (Individual applications) blev kränkta, samt även artikel 

2 (Right to life) då straffpåföljden skulle vara dödsstraff.17  

Domstolen framhöll och resonerade kring åtalet eftersom det var fört mot två stater, Moldavien 

och Ryssland, och beslutade att båda staterna hade positiva förpliktelser i området under artikel 

1. Domstolen kunde därför gå vidare och granska om det skett brott mot de andra artiklarna. 

Domstolen diskuterade kring Moldaviens skyldigheter för mänskliga rättigheter enligt artikel 

1: 

On the basis of all the material in its possession, the Court considered that the Moldovan 

Government, the only legitimate government of the Republic of Moldova under international 

law, did not exercise authority over part of its territory, namely that part which was under the 

effective control of the Transdniestrian region. However, even in the absence of effective 

control over the Transdniestrian region, Moldova still had a positive obligation under 

Article 1 of the Convention to take the measures that it was in its power to take and were in 

accordance with international law to secure to the applicants the rights guaranteed by the 

Convention.18 

Även Ryssland hade ansvar för de mänskliga rättigheterna i området enligt domstolen.  

The Russian authorities had therefore contributed both militarily and politically to the 

creation of a separatist regime in the region of Transdniestria, part of the territory of 

the Republic of Moldova…19 

In the Court’s opinion, all of the acts committed by Russian soldiers with regard to the 

applicants, including their transfer into the charge of the separatist regime, in the context of 

the Russian authorities’ collaboration with that illegal regime, were capable of engaging 

responsibility for the consequences of the acts of that regime….20 

That being so, the Court considered that there was a continuous and uninterrupted link of 

responsibility on the part of Russia for the applicants’ fate, as its policy of support for the 

regime and collaboration with it had continued beyond 5 May 1998, and after that date 

Russia had made no attempt to put an end to the applicants’ situation brought about by its 

agents and had not acted to prevent the violations allegedly committed. The applicants 

therefore came within the “jurisdiction” of Russia and its responsibility was engaged with 

regard to the acts complained of.21 

 

 

17 Dom av Ilaşcu and others V. Moldova and Russia (Application no. 48787/99) 8 July 2004  
18 Dom av Ilaşcu and others V. Moldova and Russia 48787/99, Press release 8/7- 2004 
19 Dom av Ilaşcu and others V. Moldova and Russia 48787/99, Press release 8/7- 2004 
20 Dom av Ilaşcu and others V. Moldova and Russia 48787/99, Press release 8/7- 2004 
21 Dom av Ilaşcu and others V. Moldova and Russia 48787/99, Press release 8/7- 2004 
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Domstolen framhöll att båda staterna har positiva förpliktelser för de mänskliga rättigheterna i 

området. Angående artikel 2 i konventionen beslutade domstolen att inte undersöka artikeln 

separat då de menade att dödshotet kunde ha varit ett tomt hot och beslutade att inkludera det 

under artikel 3. Under artikel 3 och 5 i konventionen menar domstolen att båda staterna haft 

ansvar, och dömer Ryssland för brott mot de mänskliga rättigheterna gentemot alla de fyra 

målsägande och domstolen dömer Moldavien för brott mot de mänskliga rättigheterna mot tre 

målsägande. När det kommer till artikel 6 hade domstolen inte befogenhet att undersöka ratione 

temporis (i efterhand) om artikeln hade brutits.22 

Sammanfattningsvis höll alltså domstolen Moldavien ansvarig för mänskliga rättigheter inom 

Transnistrien trots att området inte var under de facto kontroll av Moldavien. Domstolen 

menade att Moldavien fortfarande hade positiva förpliktelser gentemot området. Samtidigt höll 

domstolen Ryssland ansvarigt för Transnistrien trots att området inte låg inom Rysslands 

jurisdiktion.23   

2.1.2 Loizidou v. Turkiet (1996) 

I rättsfallet Loizidou v. Turkey24 fastslår europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

att Turkiet var ansvarigt för de handlingar som skedde på den norra delen av Cypern. Rättsfallet 

behandlar Loizidou, en kvinnlig cypriotisk medborgare, som i och med den turkiska 

ockupationen förlorade tillträdet till sin egendom. Loizidou levde i staden Kyrenia som i och 

med ockupationen föll under de facto-kontroll av Turkiska republiken Nordcypern. Loizidou 

försökte tillsammans med andra kvinnor protestera mot detta genom att anordna ”Women walk 

home”, en protest med syftet att kunna återvända till sina hem. Loizidou blev omhändertagen 

av turkiska vakter i samband med protesten och blev senare frisläppt.25 

 Loizidou menade att denna ockupation och gränsdragning som hindrade henne att tillträda sin 

egendom var en kränkning av hennes rättigheter enligt den europeiska deklarationen för 

mänskliga rättigheter under: artikel 1 under tilläggsprotokoll 1 ”Protection of property” samt 

artikel 8 ”Right to respect for private and family life”, artikel 3 ” Prohibition of torture” samt 

 

22 Dom av Ilaşcu and others V. Moldova and Russia 48787/99, Press release 8/7- 2004 
23 Dom av Ilaşcu and others V. Moldova and Russia 48787/99, Press release 8/7- 2004 
24 Dom av Loizidou v. Turkey, (Application no. 15318/89), 18 December 1996  

25 Dom av Loizidou v. Turkey, (Application no. 15318/89), 18 December 1996  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2215318/89%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2215318/89%22]}
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artikel 5 ”Right to liberty and security”.26 Turkiet argumenterade i rättsfallet att den Turkiska 

republiken Nordcypern var en självständig stat och att Turkiet inte var associerat med deras 

handlingar, och att Turkiska republiken Nordcypern skulle i domstolen behandlas som en egen 

självständig stat.27 

Domstolen framhöll att Turkiet var associerat med Turkiska republiken Nordcypern och att 

Turkiet hade trupper i området och att den faktiska kontrollen över området utövades av 

Turkiska republiken Nordcypern. Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

fastslog att ett statsansvar för de mänskliga rättigheterna inte bara gäller inom statens gränser 

utan i de områden där staten är verksam. Det vill säga att Turkiet i detta fall som hade kontroll 

över Nordcypern även var ansvarig för de mänskliga rättigheterna där. Det vill säga att 

domstolen menar att ett land har skyldigheter att upprätthålla mänskliga rättigheter i alla 

områden som den är verksam i och de facto aktör över. Domstolen kom fram till att Loizidou 

hade rätt till sin egendom och fäller Turkiet för brott mot artikel 1 tilläggsprotokoll 1.28 

 

2.2 Juridisk forskning 
Den juridiska frågan om hur ansvaret för mänskliga rättigheter ska betraktas och garanteras i 

omstridda områden aktualiseras eftersom den stat som skrivit under exempelvis deklarationer 

för att skydda mänskliga rättigheter i dess territorium inte längre har kontrollen över detta 

territorium. Vidareutvecklat leder detta då till frågan vem som ska ses som juridiskt ansvarig 

för mänskliga rättigheter i detta territorium, den stat som skrivit under deklarationen och är de 

jure ansvarig för området eller den stat som har den faktiska kontrollen över området och är de 

facto aktör. Detta kapitel av uppsatsen kommer kortfattat att presentera litteratur som behandlar 

den juridiska synen på mänskliga rättigheter i omstridda territorium.  

Hans-Joachim Heintze argumenterar i “Are De Facto Regimes Bound by Human Rights?” att 

alla stater eller aktörer som har kontroll över ett territoriellt område är bundna till någon form 

av mänskliga rättigheter.29 Heintze menar att de internationella lagarna traditionellt endast har 

 

26 Dom av Loizidou v. Turkey, (Application no. 15318/89), 18 December 1996  

27 Dom av Loizidou v. Turkey, (Application no. 15318/89), 18 December 1996  

28 Dom av Loizidou v. Turkey, (Application no. 15318/89), 18 December 1996  

29 Heintze H, “Are De Facto Regimes Bound by Human Rights?” Yearbook of the Organization of Security and 

Co-operation in Europe 2010, 267–268 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2215318/89%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2215318/89%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2215318/89%22]}
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haft en statscentrerad syn där den enda aktören som inkluderats är stater. Stater har i detta setts 

som den enda rättighetsgivaren och haft som uppgift att skydda och garantera mänskliga 

rättigheter för invånarna.30 Detta ansvar för mänskliga rättigheter som tillfaller staten förutsätter 

då även att staten i någon grad har ett fungerande system och institutioner som kan övervaka 

och fastställa att de mänskliga rättigheterna följs. Men det behövs även finnas ett fungerande 

juridiskt system där brott mot de mänskliga rättigheterna kan juridiskt prövas inhemskt och 

även dömas. För att mänskliga rättigheter ska kunna sägas upprätthållas behövs dessa 

institutioner verka inom ett område. 31  Vidare är det staternas ansvar att garantera dessa 

rättigheter. Staternas ansvar för dessa rättigheter gentemot rättighetsbärarna (individer) ska 

gälla för alla inom statens territorium, det vill säga både statens invånare och medborgare men 

även personer som endast tillfälligt vistas inom territoriet, vilket ytligare pointerar de mänskliga 

rättigheternas universalism.32 

Detta betyder även att statens ansvar kan sträcka sig utanför statens territorium om staten har 

en betydande närvaro där. Det vill säga att det ansvar staten har att upprätthålla mänskliga 

rättigheter inom sitt territorium kan gälla utanför dess territorium. Heintze lyfter att på samma 

sätt som staten ska skydda tillfälliga personer inom dess territorium (som är där på exempelvis 

semester) ska staten skydda personer som faller inom dess de facto kontroll.33 

 

Jonte van Essen argumenterar i ”De Facto Regimes in International Law” en syn på de facto 

regimer och för deras ansvar i dessa områden utifrån en juridisk utgångspunkt. Erga omnes, 

ungefärligt översatt som mot alla (towards everyone) är en term som betyder att alla är bundna 

av den oavsett om de har skrivit under eller inte. 34 

” the International Court of Justice identified a category of international 

obligations called erga omnes, namely obligations owed by states to the 

 

30 Heintze H, “Are De Facto Regimes Bound by Human Rights?” Yearbook of the Organization of Security and 

Co-operation in Europe 2010, 267–268 
31 Heintze H, “Are De Facto Regimes Bound by Human Rights?” Yearbook of the Organization of Security and 

Co-operation in Europe 2010, 267–268 
32 Heintze H, “Are De Facto Regimes Bound by Human Rights?” Yearbook of the Organization of Security and 

Co-operation in Europe 2010, 267–268 
33 Heintze H, “Are De Facto Regimes Bound by Human Rights?” Yearbook of the Organization of Security and 

Co-operation in Europe 2010, 267–268 
34 Essen, J. van , 2012. De Facto Regimes in International Law, 36–39.  
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international community as a whole, intended to protect and promote the 

basic values and common interests of all.”35 

Texten menar att det skett en förflyttning från den statscentrerade synen som präglat 

internationella relationer till en mer ”öppen” där även andra aktörer har detta ansvar. Texten 

argumenterar för att det främst finns två universella lagstiftningar som de facto regimer faller 

under International humanitarian law (IHL) och International criminal law (ICL), texten menar 

att:  

To conclude, under international law, DFRs must respect at least some of the rules developed 

under IHL and ICL. Although these basic provisions only protect against the most barbarous 

forms of warfare and attacks on human dignity, they provide ‘for a minimum set of 

humanitarian standards, which remain applicable in times when core human rights are 

endangered the most’.36 

DFRs are bound to minimum obligations of IHL and ICL. These norms, especially those of 

ICL, do not only protect those under the control of other states and non-state actors, but also 

those in territory under control of the DFR. The principles of IHL and ICL applicable to 

DFRs provide its inhabitants protection from the most brutal forms of conduct by these 

regimes. 37 

 

Texten framhåller att även om de aktörer som kontrollerar omstridda områden själva inte skrivit 

under deklarationer faller de inom ”erga omnes”. Texten framhåller att de facto regimer har en 

”internationell personlighet” då de kan använda våldsmedel för att försvara sig med och 

eftersom de kan göra det kan de även hållas ansvariga för mänskliga rättigheter inom dess 

område. Det vill säga att deras internationell personlighet ger dom rätten att använda våld men 

även skyldigheten att respektera mänskliga rättigheter. Texten menar att mänskliga rättigheter 

är universella och de facto aktörer har ett ansvar för att upprätthålla mänskliga rättigheter även 

om de inte skrivit under någon deklaration.38 

 

2.3 Empirisk forskning  
Den tidigare empiriska forskningen visar hur situationen i omstridda territorium ser ut men ger 

inga teoretiska förklaringsmodeller eller besvarar frågan ”varför” eller hur man kan förstå 

 

35 Ragazzi, Maurizio, The concept of international obligations erga omnes, Clarendon, Oxford, 2000[1997] 
36 Jonte Van Essen, De facto regimes in international law, 2012, 37 
37 Jonte Van Essen, De facto regimes in international law, 2012, 38 
38 Jonte Van Essen, De facto regimes in international law, 2012, 49 
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situationen i områdena. Den tidigare forskningen på mänskliga rättigheter i omstridda områden 

utifrån teoretiska ramverk är generellt sätt väldigt tunn. 

Den empiriskt drivna studien ” Disputed Territories, Disputed Rights” 39  från Norwegian 

Helsinki Committee and Foreign Policy Centre syftar till att uppmärksamma 

rättighetssituationer i omstridda europeiska områden. Rapporten går igenom dessa olika 

territorier och belyser de olika områdenas likheter och olikheter, samt de olika bakgrunderna, 

bakomliggande orsaker och förutsättningar för dessa territorier. Texten fokuserar på att belysa 

rättighetssituationen i dessa områden för att sedan mynna ut i policyrekommendationer för hur 

rättighetssituationen kan förbättras i dessa områden. De områdena som texten granskar är 

Transnistrien, Sydossetien, Abchazien, Nagorno-Karabach och Krimhalvön. Författarna skriver 

att om mänskliga rättigheter ska ses som universella är det viktigt att rättigheterna även gäller i 

situationer som traditionellt skulle stå utanför det internationella systemet. Vidare menar 

författarna att det är viktigt att i dessa områden lägga fokus på både makro men även på 

mikronivå. Det vill säga att även om det är viktigt att jobba på en makronivå, det vill säga 

internationellt eller mellanstatligt för att lösa situationen i ett land behövs det även ett fokus på 

en mikronivå. Med detta menar författarna att mikronivå är den nivån som berör invånarna i 

det omstridda territoriet och deras mänskliga rättigheter måste respekteras.40 

Rapportens första kapitel lyfter tre olika observationer och aspekter som författarna menar har 

betydelse för att påverka de mänskliga rättigheterna i dessa omstridda områden. Den första 

aspekten är den stora inverkan NGO:er, journalister och jurister har i dessa områden, författarna 

menar även att mer bör göras för att stötta dess arbete i dessa områden. Författarna lyfter även 

att det är viktigt att de internationella aktörerna behöver sätta press på och främja de facto 

regeringen att inte motarbeta icke-statliga organisationers arbete på platsen eller att stänga det 

offentliga utrymmet.41   

Den andra viktiga aspekten som texten lyfter är att utveckla och förbättra internationell lag och 

övervakningsprocesser för omstridda områden. Författarna menar att den juridiska processen 

för att ta upp fall i europadomstolen som berör denna typ av områden behöver underlättas.   

 

39 Gunnar M m.fl., Disputed Territories, Disputed Rights: How to address human rights challenges in Europe’s 

grey zones, Norwegian Helsinki Committee, 2019 
40 Gunnar M m.fl., Disputed Territories, Disputed Rights: How to address human rights challenges in Europe’s 

grey zones, Norwegian Helsinki Committee, 2019, 5-6.  
41 Gunnar M m.fl., Disputed Territories, Disputed Rights: How to address human rights challenges in Europe’s 

grey zones, Norwegian Helsinki Committee, 2019, 5-6.  
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Eftersom denna studie endast behandlar omstridda områden i Europa får den europeiska 

domstolen för mänskliga rättigheter en viktig roll enligt författarna. De menar att eftersom alla 

europeiska länder signerat europakonventionen betyder det i praktiken att landet är bundet 

under konventionen för dess territorium, det vill säga även det som landet kan ses som de facto 

och de jure aktör för. Detta innebär att om landet erövrar territorium genom exempelvis militära 

medel från ett annat land är den erövrade landmassan bundet till det erövrade landets territorium 

som i sig är bundet till europakonventionen.42 Detta kan även gälla om staten direkt hjälper en 

annan aktör som sätt i rättsfallet Ilaşcu and others V. Moldova and Russia.43 

Den tredje aspekten som lyfts är betydelsen för att arbetet med mänskliga rättigheter i området 

samverkar med fredsprocessen eller konfliktlösning i området. Detta har starkare betydelse i 

områden där minoritetsgrupper och fördrivna grupper (internally displaced) befinner sig. 

Samverkan mellan mänskliga rättigheter och fredsprocessen är viktig för att kunna skapa ett 

samhälle där dessa grupper kan leva.44 

I “Centre Human Rights Behind Unsettled Borders” (kap2) av Ekelove-Slydal, 

Pashalishvili och Sangadzhiyeva vidareutvecklas resonemanget som drivs ovan kring hur olika 

aktörer som NGO:er, lokala advokater och journalister kan påverka rättighetssituationen i 

omstridda områden. Studien har ett empiriskt fokus på tidigare omstridda områden som 

exempelvis Abchanzien, Sydossetien och Nagorno Karabach och undersöker bland annat hur 

rättighetssituationen ser ut i dessa områden. Studien undersöker hur situationen i omstridda 

områden ser ut efter den initiala konflikten när den väpnade konflikten avtagit. Författarnas 

slutsats är att det efter detta växer fram grundläggande institutions liknande strukturer (quasi-

legal) som exempelvis skolor, sjukvård och massmedia.45  

[…] de facto states are often abandoned by international governmental and non-

governmental organisations (NGOs). However, there are nevertheless some independent 

civil society groups being active […] It is not easy, for instance, to protect human rights 

without proper legal frameworks. Solving cases by urging de facto officials to comply with 

 

42 Gunnar M m.fl., Disputed Territories, Disputed Rights: How to address human rights challenges in Europe’s 

grey zones, Norwegian Helsinki Committee, 2019. 
43 Ilaşcu and others V. Moldova and Russia (Application no. 48787/99), judgement 8 July 2004  
44 Gunnar M m.fl., Disputed Territories, Disputed Rights: How to address human rights challenges in Europe’s 

grey zones, Norwegian Helsinki Committee, 2019. 
45 Gunnar M m.fl., Disputed Territories, Disputed Rights: How to address human rights challenges in Europe’s 

grey zones, Norwegian Helsinki Committee, 2019, sid 16-17 
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international norms or complaining to international human rights bodies will often not be 

effective.46 

“Disputed Territories, Disputed Rights”47 elfte (11) kapitel (Education and Information - the 

golden passport for young Transnistrians) behandlar Transnistrien med ett fokus på utbildning. 

Kapitlet behandlar bland annat problematiken som uppstår när invånare i området vill studera 

utomland och deras pass är inte erkända och accepterade. Många i Transnistrien har dubbla om 

inte trippla pass för att kunna förflytta sig. Transnistrien har under den senaste tiden haft många 

fall uppe i europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Detta har inte lett till en förändring 

utan bara att mänskliga rättighets situationen belysts menar rapporten. Detta kan exemplifieras 

med citatet nedan.48 

Being born on a territory that limits educational (and any other) opportunities should not be 

a source of guilt, but a synonym for the fight for personal rights. ‘Everyone has the right to 

leave any country, including his own’ says the Universal Declaration of Human Rights 

(Article 13). But, there are territories that are not state parties to UN covenants, or other 

standards of human rights49 

 

2.4 Slutsatser från tidigare forskning 
Den tidigare forskning som redovisats i kapitlet visar att trots territoriet kan vara omstritt kan 

det fortfarande finnas fungerande institutioner och rättighetsskydd för invånarna. Detta har 

betydelse för denna uppsats då det visar på att även om skyddet för mänskliga rättigheter som 

fastställs i konventioner kan vara begränsat i dessa områden kan det finnas inhemska krafter 

som upprätthåller mänskliga rättigheter. Det vill säga att ett rättighetsskydd fortfarande kan 

finnas även om det inte är grundat i någon konvention utan snarare i de lokala institutionerna 

och NGOs.  

Dock kan detta även vara något negativt som rättsfallet Ilaşcu and Others v. Moldova and 

Russia50 visade när institutionerna inklusive domstolen kan sakna internationell erkännande 

 

46 Gunnar M m.fl., Disputed Territories, Disputed Rights: How to address human rights challenges in Europe’s 

grey zones, Norwegian Helsinki Committee, 2019, sid 17 
47 Gunnar M m.fl., Disputed Territories, Disputed Rights: How to address human rights challenges in Europe’s 

grey zones, Norwegian Helsinki Committee, 2019 
48 A. Radu, Disputed Territories, Disputed Rights: How to address human rights challenges in Europe’s grey zones, 

Norwegian Helsinki Committee, 2019, 75-78 
49 A. Radu, Disputed Territories, Disputed Rights: How to address human rights challenges in Europe’s grey zones, 

Norwegian Helsinki Committee, 2019, 74-75 
50 Dom av Ilaşcu and others V. Moldova and Russia (Application no. 48787/99) 8 July 2004  
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och därav att bryta mot artikel 6 i konventionen. Detta kan även hända att annan verksamhet 

som exempelvis skolor eller sjukvård, kan agera partiskt eller aktivt diskriminera folkgrupper. 

Med rättsfallet som exempel betyder inte ett existerande och upprätthållande av institutioner i 

omstridda områden per automatik att mänskliga rättigheter efterlevs eller att dessa institutioner 

har en positiv inverkan på mänskliga rättigheter. Utan i vissa fall kan institutionerna som 

exempelvis i rättsfallet snarare aktivt bryta mot konventionen och på snarare försvåra 

rättighetssituationen i området.  
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3.  Teori 

Kapitlet behandlar de två teoribildningar; liberalismen och realismen som kommer användas 

som teoretiska utgångspunkter i analysen av mänskliga rättigheter. För att kunna besvara 

uppsatsens första delsyfte: hur de två teoretiska synsätten liberalism och realism ser på 

mänskliga rättigheter, kommer uppsatsen att fokusera på tre aspekter inom varje teori som utgör 

grunden för teoriernas syn på mänskliga rättigheter, dessa är: (1) synen på människan, (2) synen 

på staten, (3) synen på den internationella arenan och överstatliga aktörer. Teorierna kommer 

att inledningsvis presenteras i generella drag för att sedan fokusera på dessa tre aspekter.   

3.1 Liberalism   
Ett centralt antagande inom liberalismen är att mänskliga rättigheter är universella, det vill säga 

att det omfattar alla människor. Det liberala synsättet menar att alla människor har rätt till dessa 

mänskliga rättigheter i egenskap av att de är människor. Den liberala synen har sin 

utgångspunkt i individens autonomi och rationalitet och ser individen som den huvudsakliga 

aktören. Detta betyder att liberalismen menar att alla människor besitter mänskliga rättigheter 

genom att vara människa.51 

3.1.1 Synen på människan 

Den liberala synen på individen utgår ifrån människans autonomi som det centrala och att 

människan är rationell och vetande. Liberalismen ser individen som det centrala i en 

rättighetsdiskussion, det vill säga att mänskliga rättigheter utgår ifrån individen och att dessa 

finns inneboende hos individen tillsammans med en inneboende moralisk kompass.52 En av 

liberalismens centrala utgångspunkter är att alla människor är födda med rättigheter och att de 

får dessa rättigheter genom dess egenskap att vara människa. Det vill säga att alla människor 

besitter dessa rättigheter oavsett vad och dessa rättigheter inte går att förlora då de är bundna 

till ens mänsklighet. Vidareutvecklat betyder detta att liberalismen ser rättigheter som något 

som alltid existerar oavsett om stater väljer att förverkliga dem eller inte.53 

Human beings are said to be endowed – purely by reason of their humanity – with certain 

fundamental rights, benefits and protections. These rights are regarded as inherent in the 

 

51 Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Third edition., Oxford University Press, 

Oxford, 2016, 63–65 
52 Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Third edition., Oxford University Press, 

Oxford, 2016, 63–65 
53 Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Third edition., Oxford University Press, 

Oxford, 2016, 63–65 
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sense they are the birthright of all, inalienable because they cannot be given up or taken away 

and universal since they apply to all regardless of nationality, status, gender or race.54 

 

Liberalismen ser mänskliga rättigheter som en utveckling av redan existerande moraliska 

principerna. Liberalismen ser moral och inneboende rättigheter som något inneboende hos varje 

människa som man besitter på grund av ens egenskap av att vara människa. Det vill säga att 

alla redan har inneboende rättigheter, liberalism ser mänskliga rättigheter som ett utlopp för 

redan existerande inneboende rättigheterna hos människan. Vidareutvecklat betyder det att 

mänskliga rättigheterna vi i dag har, kommer ifrån de inneboende rättigheterna och är ett utlopp 

för dom.55  

3.1.2 Synen på staten 

Liberalismens syn på staten och den internationella arenan är en ”botten-upp” syn, vilket 

innebär att man utgår ifrån individen och ”bygger” staten och den internationella arenan utifrån 

det. Detta betyder att liberalismen sätter individen som den huvudsakliga och viktigaste aktören 

och att staten och den internationella arenan endast är en förlängning av det. Liberalismens ser 

individen som rationell och vetande och statens roll är att möjliggöra möjligheter för 

individen.56  

Liberalismen betonar bandet mellan staten och dess invånare genom en ”state-society” relation, 

innebärande att statens roll är att fungera som en förlängning av dess invånares vilja. State-

society är ett centralt begrepp för staten inom liberalismen och betyder bandet som finns mellan 

staten och samhället. Detta eftersom staten är grundad av och upprätthålls av medborgarna i 

staten. Detta band kan ske via olika institutioner, organisationer och myndigheter inom en stat.57 

Taken together, democratic institutions that provide for the transmission of societally shared 

norms and values into state policy and human rights have assumed a prominent place in 

liberal explanations of foreign and security policies.58  

Statens roll enligt liberalismen är att skydda och förverkliga dom inneboende rättigheterna och 

den ideala staten inom liberalismen är den stat som förverkliga dessa rättigheter.59 Som nämnt 

 

54Burchill, Scott, Theories of international relations, Fifth edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2013 67 
55 Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Third edition., Oxford University Press, 

Oxford, 2016, 63–65 
56 Mihr, Anja & Gibney, Mark (red.), The SAGE handbook of human rights, SAGE, Los Angeles, 2014, 113-116 
57 Mihr, Anja & Gibney, Mark (red.), The SAGE handbook of human rights, SAGE, Los Angeles, 2014, 113-116 
58 Mihr, Anja & Gibney, Mark (red.), The SAGE handbook of human rights, SAGE, Los Angeles, 2014, 113-116 
59 Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Third edition., Oxford University Press, 

Oxford, 2016, 63–65 
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tidigare ser liberalismen rättigheter som något som alltid existerar oavsett om stater har 

förverkligat dem eller inte. Liberalismen menar även att om en stat misslyckas med att skydda 

invånarnas rättigheter kan statens suveränitet ifrågasättas.60 Detta eftersom staten ska fungera 

som en förlängning av invånarnas vilja och om staten misslyckas med det har den misslyckats 

med en av sina centrala uppgifter och därav kan statens existens ifrågasättas.61 

 

3.1.3 Överstatliga aktörer 

Det liberala synsättet ser på överstatliga aktörer som en viktig del för mänskliga rättigheter. De 

menar att överstatliga system fyller en viktig roll för att övervaka att stater följer mänskliga 

rättigheter och menar att ett starkt system är viktigt för att upprätthålla dem. Med ett starkt 

system menar liberalismen att det ska finnas starka internationella aktörer och kontrollsystem 

som kontrollerar att de underskriva deklarationerna följs. Liberalismen menar att den 

internationella arenan bör fungera på samma sätt som det inomstatliga rättsliga systemet och då 

måste det finnas ett starkt system som kan kontrollera aktörer. Liberalismen menar att ett svagt 

system kan leda till att stater ignorerar eller ”fuskar” med mänskliga rättigheter.62 Liberalismen 

har tillskillnad från realismen inte huvudfokus på stater som den centrala aktören utan öppnar 

upp för icke-statliga aktörer som en internationell aktör. Liberalismen menar även att dessa 

internationella system ska fungera som en ytterligare förlängning av staten.63 

Liberalismen menar att inom ett samhälle finns det lagar och regler alla medborgare ska 

efterleva; likaså finns det regler och regleringar som företag ska efterleva. Om invånare 

misslyckas att efterleva dessa regler finns det straffrättsliga påföljder. Det vill säga att om någon 

bryter mot lagen kommer den att straffas enligt lagen. Liberalismen menar att denna princip 

även ska gälla för stater och dom internationella systemen. Det bör finnas internationella 

regleringar och lagar som alla stater ska efterleva och vid ett misslyckande att göra det ska det 

få rättsliga påföljder.64  

 

60 Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Third edition., Oxford University Press, 

Oxford, 2016, 63–65 
61 Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Third edition., Oxford University Press, 

Oxford, 2016, 63–65 
62 Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Third edition., Oxford University Press, 

Oxford, 2016, 63–65 
63 Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Third edition., Oxford University Press, 

Oxford, 2016, 63–65 
64 Burchill, Scott, Theories of international relations, Fifth edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2013 
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Liberalismens syn på individens rättigheter som diskuterats ovan är den att alla individer har 

moraliska rättigheter som alla människor besitter. Enligt liberalismen betyder det att alla stater 

måste respektera individernas rättigheter. Om en stat inte efterlever dessa rättigheter betyder 

det enligt liberalismen att alla invånares inneboende rättigheter inom staten kränks och att staten 

gör intrång på individernas rätt. Som diskuterat innan kan detta leda till att invånarna då kan 

ifråga sätta statens suveränitet. Detta är även något som andra stater också kan göra inom 

liberalismen.  

Whereas the respect for human rights figures prominently in liberal explanations for the 

absence of war among liberal democracies, their massive violation is considered as a 

trigger for military interventions by liberal democracies. For liberals, the universal nature 

of human rights works against principles of sovereignty and non-intervention. According to 

Michael Doyle: 

[r]especting a nonliberal state’s rights to noninterference requires ignoring the 

violations of rights they inflict on their own populations … since the legitimacy of the 

nonliberal state is discounted, the dominant tendency leads towards interventionism. 

(Doyle, 1983: 330f) 

The use of armed force to stop massive human rights violations or genocide is thus a 

typical feature of liberal-democratic foreign policy 65 

 

Detta kan man tolka som om att antagandet är att staten är en förlängning av individen och om 

en annan stats befolkning ser att en annan stat kränker befolkningen bör de agera för att stoppa 

kränkningen, detta kan man koppla till en inneboende känsla för godhet och för vad som är rätt 

och fel. Stater bör därför intervenera om stater kränker dess invånares rättigheter. Det vill säga 

att universaliteten av de inneboende rättigheterna och godheten hos människan bör leda till ett 

agerande för att rättighetskränkningar utförda av andra stater.  

The use of armed force to stop massive human rights violations or genocide is thus a 

typical feature of liberal-democratic foreign policy. This distinctly liberal-democratic use 

of force is explained by the central place human rights have in the liberal-democratic 

political culture.66 

 

Liberalismen skulle i ett konkret exempel mena att USA:s invasion av Iraq var för att skydda 

de mänskliga rättigheter hos den irakiska befolkningen som den irakiska staten kränkte. 

 

65 Mihr, Anja & Gibney, Mark (red.), The SAGE handbook of human rights, SAGE, Los Angeles, 2014, 113-114 
66 Mihr, Anja & Gibney, Mark (red.), The SAGE handbook of human rights, SAGE, Los Angeles, 2014, 116  
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Eftersom den Irakiska staten kränkte dess invånares inneboende rättigheter gjorde staten ett 

övertramp och dess legitimitet gick att ifråga sätta. Staten är som diskuterat en förlängning av 

individerna i ett samhälle, där alla individer besitter rättigheter och en inneboende känsla för 

godhet. Detta skulle enligt liberalismen gå att tolka som att universalismen av dom inneboende 

rättigheterna och den inneboende godheten hos befolkningen i USA agerade för att stoppa 

rättighetskränkningar. 67  

 

3.2 Realism 
Det som kallas för ”mänskliga rättigheter” är enligt realismen endast lagar som en stat beslutat 

om, innebärande att ”mänskliga rättigheter” kan skilja sig mellan stater som utformat olika 

lagar. Realismen ser staten som den huvudsakliga aktören.  

3.2.1 Synen på människan  

Realismen menar att människan i grunden drivs av naturliga drifter. Dessa drifter gör oss 

egoistiska och att vi konstant strävar efter makt. Hobbes menade att människan konstant agerar 

som en ”maskin” och endast försökte maximera dess eget utfall.68 Människor kommer att agera 

för att maximera sitt eget utfall före att följa moral. Detta kommer leda till att individer kommer 

att förstöra för andra individer för att maximera sitt eget utfall. Realister tror att detta 

kombinerat med våra naturliga drifter och viljan att hela tiden försöka maximera vårat eget 

utfall leder till att det är möjligt att förutse människans beteende. Sammanfattningsvis är 

realismens syn på människan att människan drivs av naturliga drifter och att individer kommer 

att ignorera moral för att istället försöka maximera sitt eget utfall.69 

Thomas Hobbes (1588–1679) är en av de tidigare filosoferna som menade att om denna cirkel 

om människans natur inte är avbruten kommer människan konstant leva i krig och konflikt, det 

som Hobbes kallar naturtillståndet. I naturtillståndet tänker sig Hobbes att det präglas av ”allas 

krig mot alla” där alla individer konstant försöker maximera sin egen vinning. Hobbes beskriver 

naturtillståndet som ”solitary, poor, nasty, brutish, and short”. 70  Hobbes ser istället att 

 

67 Realism, Liberalism and the Iraq War Daniel Deudney and G. John Ikenberry 
68 Hobbes, Thomas & Hay, Rod., Leviathan, or, The matter, forme, and power of a common wealth, ecclesiasticall 

and civill, McMaster University, 76 
69 Hobbes, Thomas & Hay, Rod., Leviathan, or, The matter, forme, and power of a common wealth, ecclesiasticall 

and civill, McMaster University, 76-78 
70 Hobbes, Thomas & Hay, Rod., Leviathan, or, The matter, forme, and power of a common wealth, 

ecclesiasticall and civill, McMaster University, 78 



 

25  

  

människan bör ge upp sitt självbestämmande till en suverän stat som har absolut makt över dess 

invånare. Staten skulle ta rollen som en total härskare eller en Leviathan. Hobbes menar att 

istället för att vara i ett konstant krig med varandra skulle människor ge upp sin frihet till staten 

för den säkerhet en stat skulle innebära.71 

 

3.2.2 Synen på staten 

Realismens syn på staten är att det är den centrala och den viktigaste aktören som står högst i 

hierarkin, både inomstatligt och på den internationella arenan. Efter den westfaliska freden 

(1648) utvecklades begreppet ”suveränitetsprincipen” som slog fast statens suveränitet över 

dess territorium och att ingen annan stat rättfärdigt kunde inskränka på territoriet. Denna princip 

innebär att varje stat har rätten att agera inom dess territorium utan inblandning från omvärlden. 

Det vill säga att staten är den enda aktören som rättfärdigt får agera inom dess territorium och 

att andra stater inte kan inskränka på det.72  

Realismens fokus på staten som den högsta och viktigaste aktören kommer ifrån dess syn på 

den internationella arenan. Realismen menar att staten har kontroll och makt över dess invånare; 

exempelvis om staten beslutar om en lag måste dess invånare efterleva lagen annars kan det få 

rättsliga konsekvenser. Därav sitter staten enligt realismen över dess medborgare och det finns 

en tydlig hierarki med staten högst upp.73  

Enligt realismen är så kallade ”mänskliga rättigheter” upp till varje stat att besluta om, precis 

på samma sätt som att det är upp till varje stat att besluta om vilka lagar som ska gälla. Detta 

kan innebära att olika stater har olika mänskliga rättigheter. Det vill säga att det som realismen 

menar med ”mänskliga rättigheter” är lagar, som kommer från staten och kan ändras av staten.74  

En realistisk syn på mänskliga rättigheter belyser staten som den huvudsakliga aktören och att 

det är staten som är rättighetsgivaren till dess invånare. Som nämnt ovan betyder detta att staten 

kan välja om den vill ge sina invånare så kallade ”mänskliga rättigheter” och att rättigheterna 

kan variera mellan stater. Realismen är per se inte emot mänskliga rättigheter utan snarare är 

 

71 Hobbes, Thomas & Hay, Rod., Leviathan, or, The matter, forme, and power of a common wealth, 
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72 Mingst, Karen A., Elko Mckibben, Heather Elko Mckibben, Ivan M. Arreguín-Toft & Arreguín-Toft , Ivan 
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fallet att realismen ser problem med den universalistiska aspekt som finns inneboende i de 

mänskliga rättigheterna. Realismen belyser stater som de högsta aktörerna och att staten följer 

dess eget intresse. Det vill säga att stater agerar för deras eget intresse och deras egen vinning.75 

Vidareutvecklat ser realismen statens mål som att själv försäkra sin egen överlevnad, detta kan 

leda till att stater bryter avtal och överenskommelser om avtalet inte längre gynnar dem. Hobbes 

har belyst problemet med mänskliga rättigheter enligt följande: ”treaties that are not imposed 

by force ‘are but words”.76  

Realismen menar att även om mänskliga rättigheter är vanligt förekommande i den politiska 

arenan idag är det mest ”prat” och om något skulle hända mot staten skulle de mänskliga 

rättigheterna inte vara en prioritet utan skulle falla undan i förmån för andra intressen. Det vill 

säga att även om staten signerat deklarationer om mänskliga rättigheter menar realismen att 

dessa deklarationer skulle prioriteras bort för andra statsintressen. Detta är även en 

dubbelstandard som förespråkare för realismen lyfter, att stater å ena sidan förespråkar 

mänskliga rättigheters universalism medan samtidigt undergår mänskliga rättigheter i förmån 

för andra mål.77 

Realismen menar att såvida mänskliga rättigheter inte är i statens intresse finns det ingen 

rationell anledning för staten att efterleva dom. Realismen skulle utifrån min läsning mena att 

deklarationer som exempelvis den franska deklarationen (människans och medborgarens 

rättigheter) snarare förklaras att det var i statens intresse att skapa deklarationen för att överleva 

den revolution som pågick men att den skulle brytas om den skulle vara ett hinder för statens 

andra intressen. Det vill säga att deklarationen var ett medel för staten att överleva men att 

staten skulle bryta mot deklarationen om det skulle vara för statens egen vinning. Men att staten 

inte har brutit mot deklarationen kan vara för att staten inte varigt ”hotad” men att om statens 

överlevnad skulle bli hotat skulle deklarationens efterlevnad förfalla.  

 

En realistisk utgångspunkt menar även att det inte existerar någon universalistisk moral och att 

människor inte delar samma grundläggande värderingar. Den realistiska förespråkaren Hans 
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Morgenthau menar förvisso att stater kan vägledas av moralprinciper men att dessa principer 

inte är oberoende av kontextuella faktorer.78 

Realism maintains that universal moral principles cannot be applied to the actions of states 

in their abstract universal formulation, but that they must be filtered through the concrete 

circumstances of time and place. 79 

 

Det förstår jag som att han menar att det finns en universell moral men att moralen inte är 

densamma, det vill säga att moral finns universellt men de moraliska värderingarna och 

innehållet i moralen kan/måste ändras. Moralen måste anpassas till dom lokala 

förutsättningarna och till den faktiska situationen och kan därför inte vara den samma över 

allt. Detta betyder att moral finns universellt men att den inte har samma värderingar och 

innehåll universellt. Även om det finns en universell moral kan man inte förvänta sig att stater 

ska agera i enlighet med den.80 

 

Realismen menar att mänskliga rättigheter kommer från, och endast från nationen som man 

lever i. Med detta menar realismen att staten är rättighetsgivaren och motsätter sig 

uppfattningen att dessa värden kan härstamma från en universalistisk moral, en gudomlighet 

eller från en naturlag. Realismen förkastar tanken om en universell moral och menar att moral 

kan förändras mellan stater och menar därför att universella mänskliga rättigheter inte bör vara 

ett mål för stater att försöka efterleva. Även om det finns en universell moral kan man inte 

förvänta sig att stater ska agera i enlighet med den. Realismen menar att stater istället ska sträva 

efter självständighet och politiska beslut som gynnar dom själva.81 

3.2.3 Överstatliga aktörer 

Realismen menar att på den internationella arenan råder det en typ av anarkism där varje stat 

enbart fullföljer sina egna intressen. Synen på den internationella arenan som en anarki utgår 

ifrån att det inte finns någon hierarki där. Återkopplat till exemplet ovan har staten inom dess 

territorium makt att besluta om lagar dess invånare måste följa och kan vidta rättsliga återfärder 

om lagarna inte följs. Men på den internationella arenan finns det ingen hierarki utan alla stater 
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har en jämlik position. När det beslutas om internationella lagar och konventioner finns det inte 

något som kan upprätthålla eller tvinga fram en efterlevnad av dessa hos stater som inte vill 

följa dom, i motsatts till rättsliga påföljder inom staten.82 

Detta leder till att stater enligt realismen endast följer deras egna intressen eftersom den 

internationella arenan är en plats av anarki. Vidare utvecklat kan stater då endast lita på sig 

själva för att försvara sig från andra stater. Eftersom stater endast kan lita på sig själva medför 

det en betoning på att staten måste kunna försvara sig från angrepp från andra stater, staten kan 

enligt realismen gör detta på två sätt: (1) genom krig och erövring av andra stater eller (2) att 

förhindra att andra stater växer sig starkare.83 

Realismens huvudfokus är som nämnt stater som den centrala aktören inom internationell 

politik, detta leder till att icke-statliga aktörer får begränsat utrymme. Realisten Kenneth Waltz 

menar att:  

“States are not and never have been the only international actors. But then structures are 

defined not by all the actors that flourish within them but by the major ones.”84 

 

Eventuella överstatliga institutioner som finns utformas av de mäktigaste staterna. Det vill säga 

att realismen bekräftar att icke-statliga aktörer existerar men att deras utrymme och ”betydelse” 

jämfört med stater på den internationella arenan är begränsat. Realismen har denna syn på icke-

statliga aktörer eftersom de menar att icke-statliga aktörer är beroende av staten. Mer specifikt 

menar de att det är staten som ”lånat” ut och gett dessa aktörer dess makt och att staten när som 

helst skulle kunna dra tillbaka detta.85  

 

Ett empiriskt exempel där realistiska förespråkare menar att interventionen gjordes under flagg 

för mänskliga rättigheter men det hade bakomliggande orsaker och andra drivande faktorer. 

USA:s invasion av Iraq är ett exempel där en realistisk utgångspunkt belyser att USA 

motiverade invasionen under en flagg för mänskliga rättigheter men att invasionen egentligen 
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M., Essentials of international relations, Eighth edition, W. W. Norton & Company, New York, 2018,73 
84 Kenneth Waltz, “Political Structures,” in Neorealism and Its Critics, ed. R. Keohane, 1986, 88. 
85 Ahmed, Shamima & Potter, David M., NGOs in international politics, Kumarian Press, Bloomfield, CT, 2006, 
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hade andra drivande faktorer. Exempelvis menar man att USA:s intressen för oljan i området 

var en drivande faktor bakom invasionen.86 Iraqs tillgång på olja gjorde att Iraq hade en stor 

tillväxtkapacitet eftersom oljan kunde innebära en stor ekonomisk injektion för landet och 

skjuta Iraq framåt till ett frammotståendeland. Som diskuterat tidigare i texten är statens primära 

syfte att växa sig starkare och garantera sin egen överlevnad eftersom ingen stat kan lita på den 

internationella arenan; detta kan göras på två sätt och ett är att förhindra att andra stater växer 

sig starkare. Realismen skulle mena att USA:s invasion gjordes för detta syfte, att förhindra att 

Iraq skulle växa sig starkare men att detta maskerades under en flagg för mänskliga rättigheter.87 

3.3 Operationalisering av teoretiska ramverk 
Uppsatsen kommer använda de två presenterade teoretiska ramverken för att förstå och 

analysera uppsatsens valda empiriska fall med. För att göra detta behöver de två teoretiska 

ramverken operationaliseras. Analysen kommer att använda samma struktur som tidigare i 

kapitlet, men den första frågan om teoriernas syn på människan kommer inte att 

operationaliseras, utan teoriernas syn på människan bör ses som teoriernas utgångspunkt för 

punkterna 2 och 3.  

Uppsatsen kommer att operationalisera de två teoretiska ramverken på (2) synen på staten och 

(3) synen på den internationella arenan och överstatliga aktörer för att sedan använda dom på 

fallen i kapitel 5 (analysen).  

Uppsatsen kommer att formulera analysfrågor för att avgränsa det som ska operationaliseras 

och precisera analysen. Analysfrågorna som uppsatsen kommer använda sig av är följande:  

För den andra frågan, synen på staten har uppsatsen formulerat följande analysfrågor:  

- Kan stater legitimt kränka eller prioritera bort mänskliga rättigheter i omstridda 

områden? 

- Hur ser de två teoretiska ramverken på mänskliga rättigheter i omstridda områden? 

För den tredje frågan, synen på den internationella arenan och överstatliga aktörer har 

uppsatsen formulerat följande analysfrågor:  

- Hur ser liberalismen och realismen på aktörers interventioner i omstridda områden?  

 

86 Realism, Liberalism and the Iraq War Daniel Deudney and G. John Ikenberry, 16  
87 Realism, Liberalism and the Iraq War Daniel Deudney & G. John Ikenberry, 16-17 
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Kan stater legitimt kränka eller prioritera bort mänskliga rättigheter?  

 Enligt det liberalistiska synsättet är svaret nej. Detta eftersom mänskliga rättigheter finns 

inneboende i varje människa och om staten skulle kränka eller prioritera bort mänskliga 

rättigheter skulle staten bryta mot en av statens viktigaste uppgifter, nämligen upprätthållandet 

av mänskliga rättigheter. Eftersom staten ska fungera som en förlängning utav medborgarnas 

vilja skulle en sådan rättighets kränkning aldrig kunna legitimeras inom liberalismen. I 

omstridda områden bör statens roll enligt liberalismen fortfarande vara desamma. Stater bör 

fortfarande försöka upprätthålla mänskliga rättigheter eftersom det är staten preliminära 

uppgift.  

Enligt det realistiska synsättet skulle svaret vara ja. Detta eftersom staten är den huvudsakliga 

aktören och kan själv bestämma om mänskliga rättigheter på samma sätt som lagar. Realismen 

skulle mena att mänskliga rättigheter kan prioriteras bort i mån av andra agendor eller mål som 

staten vill nå. Stater kan enligt realismen inte lita på varandra eller på det internationella 

systemet, vilket leder till att de endast kan förlita sig på sig själva att försäkra dess egen 

överlevnad. Eftersom mänskliga rättigheter är något som staten själv beslutar om kan staten ta 

bort mänskliga rättigheter eller kränka dom godtyckligt enligt realismen. I omstridda områden 

skulle stater kunna dra tillbaka mänskliga rättigheter eller välja att ignorera dem. Detta för att 

staten skulle välja att gå efter andra mål istället.  

 

Hur ser liberalismen och realismen på mänskliga rättigheter i omstridda områden? 

Enligt liberalismen är mänskliga rättigheter universella och finns inneboende i alla människor 

oberoende av situationen. Liberalismen menar att staternas uppgift är att skydda individernas 

inneboende rättigheter. Liberalismen skulle mena att även om det finns inneboende rättigheter 

hos alla kan stater kränka mänskliga rättigheter. Liberalismen skulle mena att invånarnas 

mänskliga rättigheter ”fortfarande existerar” och att de har en konstant rätt till sina inneboende 

rättigheter. Liberalismen skulle sammanfattat mena att mänskliga rättigheter fortfarande finns 

och att människor har dessa rättigheter bara att staten tillfälligt blockerat utloppet. Liberalismen 

skulle i omstridda områden mena att alla människor i områdena fortfarande besitter sina 

inneboende rättigheter och att staterna måste respektera rättigheterna.   
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Om mänskliga rättigheter skulle efterlevas i omstridda områden skulle det betyda att den 

liberalistiska synen på mänskliga rättigheter stämmer. Detta eftersom den liberala synens ser 

mänskliga rättigheter som universella och om deras universalism även skulle finnas i omstridda 

områden stämmer synsättet. Detta betyder att om mänskliga rättigheter upprätthålls och 

efterlevs i dessa omstridda områden till en acceptabel standard talar det för att den liberala 

synen på mänskliga rättigheter är den som är mest likt verkligheten. 

Realismen skulle i motsats mena att det så kallade mänskliga rättigheter endast är lagar inom 

stater och att mänskliga rättigheter troligen inte efterlevs i omstridda områden, men det skulle 

även kunna vara efterlevas. Realismen menar att det är upp till stater att besluta om mänskliga 

rättigheter och om staten själva vill lagstifta om mänskliga rättigheter kan de finnas i omstridda 

områden. Mer troligt är dock att stater i omstridda områden prioriterat bort lagarna om 

mänskliga rättigheter i förmån för något annat statsintresse.  

Om mänskliga rättigheter inte efterlevs i omstridda områden talar det för den realistiska synen 

på mänskliga rättigheter som den närmast verkligheten. Detta skulle innebära att om staten 

misslyckas med att upprätthålla mänskliga rättigheter i ett område skulle mänskliga rättigheter 

inte efterlevas i området. Det vill säga att om staten inte längre kan upprätthålla mänskliga 

rättigheter finns det inget som kan axla ansvaret för rättigheterna och rättigheterna förfaller.  

 

Hur ser liberalismen och realismen på överstatliga aktörers interventioner för 

mänskliga rättigheter? 

Enligt den liberala modellen bör den internationella arenan agera om det sker allvarliga 

rättighetskränkningar i ett annat land. Den liberala modellen förespråkar ett starkt internationellt 

system där det finns mekanismer för att se till att mänskliga rättigheter efterlevs. Enligt 

liberalismen bör det ske interventioner om en stat kränker dess medborgares mänskliga 

rättigheter eftersom om en stat kränker mänskliga rättigheter bör den inneboende godheten hos 

andra människor och stater agera för att stoppa rättighetskränkningarna. Den liberala modellen 

med universella mänskliga rättigheter bör göra anspråk på dessa omstridda områden för att 

verkligen vara universell. Detta betyder att om överstatliga aktörer agerar för mänskliga 

rättigheter i omstridda områden för talar det liberala synsättet.  
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Som redogjorts för tidigare i kapitlet ser liberalismen staten som en förlängning av individen 

och om då en stats individer ser att en annan stat kränker dess invånare bör de agera för att 

stoppa kränkningen. Det vill säga att universaliteten av dom inneboende rättigheterna och 

godheten hos människan bör leda till ett agerande för att rättighetskränkningar utförda av andra 

stater ska upphöra. Som citerat tidigare: “The use of armed force to stop massive human rights 

violations or genocide is thus a typical feature of liberal-democratic foreign policy”.88 “This 

distinctly liberal-democratic use of force is explained by the central place human rights have in 

the liberal-democratic political culture”. 89 Innebärande att liberala stater som delar 

föreställningen om de liberala mänskliga rättigheterna kan använda militära medel för att stoppa 

mänskliga rättigheters övertramp och massmord som begås av andra stater. Citatet belyser att 

denna föreställning och tanke är förankrad i den liberala synen.  

Enligt realismen är statens suveränitetsprincip i fokus, det vill säga statens självbestämmande 

inom dess territorium. När det kommer till omstridda områden och ageranden från omvärlden 

menar realismen att detta ofta inte sker i humanitärt syfte. Realismen menar att även om stater 

använder begreppet ”humanitär intervention” är det för att dölja deras egna intentioner. Om en 

stat skulle ingripa menar realismen att den gör det för dess eget syfte. 90 Begreppet humanitär 

intervention används ofta enligt realismen för stater att dölja dess egentliga syfte. Realismen 

menar att interventioner görs av stater för deras egna mål, och att mänskliga rättigheter oftast 

används som en täckmantel för det. Realismen menar att detta är ett sätt för starka stater att 

legitimera dess intrång på andra stater.91 Realismen ifrågasätter även interventioner baserade 

på en abstrakt föreställning om mänskliga rättigheter samt den oklarhet som finns vid en 

intervention.92 Om det inte skulle ske någon inblandning från omvärlden eller icke-statliga 

organisationer skulle det tala för det realistiska synsättet. Om de interventioner som sker i 

området har bakomliggande orsaker för andra statsintressen skulle detta även tala för att det 

realistiska synsättet stämmer.  

 

88 Mihr, Anja & Gibney, Mark (red.), The SAGE handbook of human rights, SAGE, Los Angeles, 2014, 116 
89 Mihr, Anja & Gibney, Mark (red.), The SAGE handbook of human rights, SAGE, Los Angeles, 2014, 116  
90 Welsh, Jennifer M. & Welsh, Jennifer M., Humanitarian Intervention and International Relations, Oxford 

University Press, Oxford, 2003, 58 
91 Welsh, Jennifer M. & Welsh, Jennifer M., Humanitarian Intervention and International Relations, Oxford 

University Press, Oxford, 2003, 39 
92 Forsythe, David P., Human rights in international relations, 3. ed., Cambridge University Press, New York, 

2012, 240-261 
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4. Metod 

Uppsatsen kommer använda sig av en fallstudie för att försöka besvara uppsatsens 

frågeställningar. Uppsatsen använder sig av en fallstudie eftersom en fallstudie syftar till att ge 

en utökad förståelse inom ett avgränsat område. En fallstudie är en detaljerad undersökning av 

ett fenomen som i denna uppsats är mänskliga rättigheter.93 Eftersom uppsatsen syftar till att 

undersöka ett begränsat område av en större bild och begränsade fall inom detta område har 

detta metodval gjorts. Det som uppsatsen kommer att undersöka är mänskliga rättigheter med 

tre aspekter i fokus, de tre omstridda områdena.  

Yin lyfter i sin bok ”Case study research and applications: design and methods” fyra olika typer 

av fallstudiedesign i två olika kategorier. Den första kategorin behandlar antalet studerade 

objekt, singel eller multi. Singeldesign används när ett fall studeras och multi är när flera olika 

fall studeras. Det vill säga att när en studie använder ett fall är den en singel studie medan en 

undersökning som använder flera fall är en multipel undersökning.94  Den andra kategorin 

behandlar ”holistic and embedded designs” där en studie med en ”holistic” (Holism) design 

avser att studera ett objekt medan en undersökning med flera olika studieobjekt är 

”embedded”(innesluten).95  Yin vidareutvecklar och menar att en studie kan använda sig av 

flera olika kombinationer av dessa beroende på undersökningen. 96 

Denna studie behandlar ett avgränsat undersökningsområde, mänskliga rättigheter med tre fall 

av omstridda områden det vill säga tre aspekter i fokus. Detta gör att denna undersökning kan 

betraktas, enligt Yins modell som en singel ”embedded” fallstudie.  

Uppsatsen kommer primärt att undersöka rättighetssituationerna i områdena retroaktivt, det vill 

säga hur rättighetssituationen sett ut i områdena. Uppsatsen gör detta för att kunna undersöka 

den ackumulerade bilden av mänskliga rättigheter i området. Det vill säga att om det skett ett 

övertramp på mänskliga rättigheter behöver det först eventuellt tas upp i politiska organ för att 

 

93 Yin, Robert K., Case study research and applications: design and methods, Sixth edition, SAGE, Thousand 

Oaks, California, 2018, 31-37 
94 Yin, Robert K., Case study research and applications: design and methods, Sixth edition, SAGE, Thousand 

Oaks, California, 2018, 58-60 
95 Yin, Robert K., Case study research and applications: design and methods, Sixth edition, SAGE, Thousand 

Oaks, California, 2018, 58-60 
96 Yin, Robert K., Case study research and applications: design and methods, Sixth edition, SAGE, Thousand 

Oaks, California, 2018, 58-60 
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det sen eventuellt ska fattas ett beslut om aktioner mot landet/området. Det vill säga att för att 

både kunna undersöka rättighetssituationen i området och agerandet av den politiska 

gemenskapen behöver undersökningen ske retroaktivt. Den retroaktiva aspekten behövs även 

för att kunna undersöka om det efter ett brott mot mänskliga rättigheter skett något i landet i 

form av exempelvis ett agerande från omvärlden. Vidareutvecklat sker exempelvis humanitärt 

stöd ofta över en flera årsperioder och de politiska handlingsplanerna sträcker sig oftast över 

flera år. Även om den primära diskussionen kommer ha ett retroaktivt fokus kommer i mån av 

data. Den senaste statistiken har även inkluderats för att kunna visa en indikation för den 

framtidsutvecklingen inom området/landet.  

4.1 Material 
Materialet som har valts är i relation till det andra delsyftet lämplig att använda. Det andra 

delsyftet; hur mänskliga rättigheter ser ut i omstridda områden kommer att undersökas genom 

att använda icke-statliga rapporteringar som underlag för att undersöka hur rättighetssituationen 

i landet ser ut. Det material uppsatsen har använt sig av i kapitel 5 har använts i syfte att 

redogöra för hur rättighetssituationen i området eller landet ser ut. Uppsatsen kommer att 

undersöka rapporter och rapporteringar från icke-statliga organisationer som Freedom house 

för att undersöka hur efterlevnaden för mänskliga rättigheter ser ut i de valda områdena.   

Freedom house 

Freedom House är en icke-statlig organisation som varje år släpper sin årliga undersökning som 

behandlar hur fria världens länder är och hur olika rättigheter efterlevs i länderna. 

Organisationens mål är att försvara mänskliga rättigheter världen över med ett fokus på 

politiska och civila rättigheter.97 Deras årliga rapport är en sammanställning över totalt 13 olika 

undersökningsområden där olika aspekter av dessa rättigheter undersöks för att sedan 

sammanvägas i rapporten. Freedom House grundar undersökningen på de rättigheter som 

fastslås i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN 1948. Freedom 

House fokuserar både på hur rättighetssituationen de facto ser ut och rättsligt i ett land: 

“Freedom House does not believe that legal guarantees of rights are sufficient for on-the-

ground fulfillment of those rights. While both laws and actual practices are factored into 

scoring decisions, greater emphasis is placed on implementation”.98 Betydande att de i deras 

 

97 Freedom House, Our issues, uå.  
98 Freedom House, Freedom in the World 2018 Methodology 
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mätning både undersöker hur den faktiska rättighetssituationen ser ut i ett land och hur väl det 

juridiska skyddet för rättigheter ser ut i landet. Freedom House släppte sin första på 1950-talet 

och har sen dess släpp sin rapport varje år.99  

Freedom House släpper sin rapport varje år där man undersöker rättigheterna i länder, men gör 

en djupare analys av länderna och rättigheterna mindre frekvent. Denna djupare analys av 

rättigheterna gör ett djupare nedslag och analyserar rättigheternas efterlevnad i landet/området. 

Uppsatsen kommer att använda sig av båda rapporteringarna, den årliga rapporten som 

beskriver och mäter efterlevnaden av mänskliga rättigheter i området. Samt rapporterna som 

gör ett djupare nedslag för att beskriva rättighetssituationen. För att kunna se och jämföra 

resultaten och utvecklingen i områdena över tid så mätningarna under dessa år vara likvärdiga 

att en jämförelse är genomförbar, något som freedom house menar att den är; “A number of 

modest updates have been made to the methodology over time to adapt to evolving ideas about 

political rights and civil liberties. These changes are introduced incrementally in order to ensure 

the comparability of the ratings from year to year.”100 Min bedömning kring detta är att det inte 

kommer att påverka resultatet eftersom uppsatsen primärt fokuserar på åren 2018-2014 och det 

inte skett någon betydande förändring under den perioden.   

I denna uppsats har Freedom House används för att ge en bild över hur situationen för mänskliga 

rättigheter ser ut i landet. Sedan 2014 har Freedom house inkluderat och redogjort för 

underkategorier i deras mätningar. För att undersöka uppsatsens syfte har uppsatsen val ut och 

fokuserat på vissa aspekter från rapporterna, dessa är: de totala rättigheterna, de politiska 

rättigheterna, de civila rättigheterna, yttrande och trosfrihet, förenings- och organisationsfrihet 

och statens rättssäkerhet. Dessa har valts för att de visar hur mänskliga rättigheter efterlevs i 

området men också för att de kan indikera hur eller vilket handlingsutrymme icke-statliga 

aktörer har i området i linje med uppsatsens syfte.   

Jag har valt att använda de totala rättigheterna för att ge en bild över hur rättighetssituationen i 

landet ser ut på ett övergripande plan. Detta för att de totala rättigheterna ger en bild över hur 

situationen i landet ser ut och förändras år efter år på ett övergripande sätt, det gör även för en 

lätt jämförelse mellan länder.  

 

99 Freedom House, Our issues, uå.  
100 Freedom House, Freedom in the World 2018 Methodology 
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Politiska rättigheter har använts i uppsatsen för att ge en bild över hur rättigheterna i landet ser 

ut i den politiska kontexten. Politiska rättigheter är viktigt för att det ger invånarna en chans att 

förändra situationen och att politiskt medlemskap i ett fungerande system.  

Civila rättigheter har använts i uppsatsen för att undersöka dom övergripande civila 

rättigheterna invånarna i landet har. Civila rättigheter är de enskilda rättigheter som personer 

besitter.  

Yttrande och trosfrihet (Freedom of Expression and Belief) inkluderar tre frågor; “ (1) Are there 

free and independent media, (2) Are individuals free to practice and express their religious faith 

or nonbelief in public and private? (3) Is there academic freedom, and is the educational system 

free from extensive political indoctrination?”101 Uppsatsen har valt att inkludera och mäta dessa 

specifika rättigheter eftersom det ligger i linje med uppsatsens uppsatta delsyften. 

Förenings- och organisationsfrihet (Associational and Organizational Rights) inkluderar tre 

frågor: (1) Is there freedom of assembly? (2) Is there freedom for nongovernmental 

organizations, particularly those that are engaged in human rights– and governance-related 

work? (3) is there freedom for trade unions and similar professional or labor organizations?102 

Uppsatsen har valt att inkludera förenings- och organisationsfrihet i mätningen för att den ligger 

i linje med uppsatsens syfte. Detta mäter bland annat handlingsutrymmet för aktörer som 

arbetar med mänskliga rättigheter i dom omstridda områdena. Den mäter även exempelvis 

möjligheten för oppositionsgrupper att protestera och demonstrera fritt.  

Statens rättssäkerhet (Rule of Law) inkluderar tre frågor: (1) Is there an independent judiciary? 

(2) Does due process prevail in civil and criminal matters? (3) Is there protection from the 

illegitimate use of physical force and freedom from war and insurgencies? (4) Do laws, policies, 

and practices guarantee equal treatment of various segments of the population?103 Uppsatsen 

har valt att inkludera denna kategori för att den ligger i linje med uppsatsens undersökta syfte.  

 

Totala, politiska och civila rättigheter mäter Freedom House på en 1–7 skala där 1 indikerar 

den hösta graden av frihet och 7 indikerar den lägsta graden av frihet, det vill säga att desto 

lägre nummer ett land har dess ju friare är landet: och motsvarande desto högre siffra ett land 

 

101 Freedom House, Freedom in the World 2018 Methodology 
102 Freedom House, Freedom in the World 2018 Methodology 
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har motsvarar ett mindre fritt land. För de preliminära siffrorna som gäller åren 2019 och 2020 

mäts dom annorlunda än resterande år, detta eftersom dom är preliminära och inte 

sammanställda än. För dessa år motsvarar en högre siffra en högre grad av frihet och en lägre 

siffra en lägre grad av frihet. Det vill säga dess ju högre nummer ett land har i åren 2020 och 

2019 desto friare är landet och desto lägre numer desto mindre fritt är landet.104 

Freedom House indikerar och klassificerar länder in till tre olika kategorier beroende på landets 

totala frihet: fritt (free) om landet har mellan 1–2,5. Delvis fritt (Partly Free) om landet har 

mellan 3–5. Ej fritt (Not Free) om landet har mellan 5,5–7.105 

Utrikesdepartementet rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstatens principer i världen 

Svenska utrikesdepartementet släpper sina Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstatens principer i världen för att beskriva hur situationen i landet ser ut. Rapporterna 

fokuserar på sambandet mellan mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.106  

Rapporterna redogör för ett brett spektrum av mänskliga rättigheter som medborgerliga och 

politiska rättigheter, rättssäkerhet, yttrande-, press-, och informationsfrihet, mötes- och 

föreningsfrihet samt religions- och övertygelsefrihet. Rapporterna behandlar även rättsstatens 

principer och om rättsväsendet är oberoende eller korrupt inom området. I denna uppsats har 

utrikesdepartementets rapporter använts som en del av underlaget i kapitel 5 för att redogöra 

för rättighetssituationer i länder.107 

Regionala aktörer  

Uppsatsen kommer att undersöka om det finns regionala aktörer som arbetar för mänskliga 

rättigheter i det omstridda området. Uppsatsen kommer att inkludera regionala aktörer i den 

mån som dom finns, och om deras material har en engelsk översättning. Uppsatsen kommer att 

undersöka vilka regionala aktörer det finns i områdena genom att undersöka om det finns några 

 

104 Freedom House, Freedom in the World 2018 Methodology 
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världen November 2017 
107 Faktablad Utrikesdepartementet Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i 
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internationellt erkända aktörer i området: detta kommer att göras via exempelvis International 

federation for human rights (FIDH). Uppsatsen kommer undersöka om det finns några partners 

som är erkända och arbetar med mänskliga rättigheter i området.  

4.2 Urval av länder 
Det finns ett begränsat antal fall där de jure staten inte har de facto kontroll över området. Detta 

kan förändras genom tiden och nya fall kan tillkomma som nyligen med Krimhalvön mellan 

Ryssland och Ukraina och fall kan falla bort. Antalet fall kan även variera beroende på hur 

undersökningen utförs och vad man väljer att titta på i dessa länder eller områden. Olika studier 

kan därför ha olika områden klassificerade som de facto beroende på hur vad studien valt att 

undersöka och var man satt gränsen för att klassificera ett område som de facto.  

Uppsatsen har begränsat typen av omstridda områden till områden med en måttligt stor 

permanent bosatt befolkning. Uppsatsen har valt att undersöka tre områden, Transnistrien, 

Västsahara och Kashmir, ett område i Europa, ett område i Afrika och ett område i Asien. Som 

även diskuterat i avgränsningarna kan denna geografiska spridning av områdena resultera i att 

det finns olika aktörer i dess närområde. Det finns även olika regionala överstatliga aktörer för 

de olika områdena som kan agera för mänskliga rättigheter, exempelvis Europeiska unionen 

och Afrikanska unionen.  

Begreppet omstridda områden kan omfatta och syfta på flera olika sorters områden, och denna 

typ av situation kan uppkomma på olika sätt. Denna typ av omstridda områden kan uppkomma 

på många olika sätt och kan bero på många olika variabler. Det finns främst tre olika skillnader 

som kan göras mellan olika typer av omstridda områden.  

Den första typen av omstridda områden uppenbarade sig exempelvis i Afrika under 2010-talet 

och det mest välkända exemplet är Elfenbenskusten. I Elfenbenskusten utbröt det en konflikt 

kring styrandet av landet. Den sittande presidenten förlorade valet men vägrade att ge upp 

presidentposten och bestred valresultatet genom att bland annat peka på valfusk. Flertalet 

internationella organisationer som bland annat FN och afrikanska unionen ställde sig bakom 

valresultatet. Trots valresultatet och det internationella erkännandet av Ouattara som den 

legitima presidenten svors Gbagbo in som president. Detta ledde till att konflikten eskalerade 

till en väpnad inbördes konflikt. Detta ledde till att en humanitär invention gjordes för att stoppa 

konflikten. Denna typ av omstritt territorium kommer inte vara uppsatsens fokusområde att 

undersöka eftersom dessa typer av konflikter, generellt när det gäller länder och dess befolkning 
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tenderar dom att vara kortvariga. När det gäller denna typ av omstridda områden som 

exempelvis Elfenbenskusten får de oftast en stor uppmärksamhet på den internationella arenan. 

Uppsatsen kommer inte att behandla denna typ av konflikt och de omstridda områdena av den 

anledningen.  

Den andra typen av omstritt territorium är den som uppstår när en aktör (aktör 1) på något sätt 

fråntar en annan aktör (aktör 2) territorium genom exempelvis en invasion eller ockupation. 

Genom detta blir staten som har de jure makt över området inte den aktör med de facto kontroll 

över området. Denna typ av ockupation av område har tidigare skett i exempelvis Krimhalvön 

och Västsahara.   

En tredje typ av omstritt område kan även förekomma i eller från så kallande ”failed states” där 

staten ”kollapsar”. Detta kan leda till att staten har de jure kontroll över området men inte 

kapabel till att ha de facto kontroll över området. Detta kan leda till en intern kamp mellan olika 

grupper för både den styrande makten men även över territoriell kontroll. Exempel på denna 

typ är Somalia där det efter 1991 har bildats självständiga provinser (Puntland) och 

självutropade stater (Somaliland). Denna typ av utbrytarstater kan även uppstå i områden där 

det är stora skillnader mellan befolkningen och ett område utropar sig själva självständiga. 

Exempel på denna typ är Transnistrien där en ryss minoritet var oroliga att Moldavien skulle 

närma sig Rumänien och ta avstånd mot Ryssland. Detta ledde till att Transnistrien som hade 

en majoritet med rysk bakgrund utropade sig själva självständiga. Detta leder till att staten som 

har de jure kontroll över området saknar de facto kontroll över ett eller flera områden inom dess 

jurisdiktion. Detta innebär att staten som är rättighets givaren inte är kapabel till att göra det, 

både för att staten kollapsat och för att den inte har kontroll över områdena.  

Denna tredje typ av områden är intressanta ur ett rättighetsperspektiv eftersom dessa områden 

ställer frågan om hur rättighetssituationen ser ut i dessa områden. Staten som signerat 

deklarationerna är inte längre kapabel till att upprätthålla en infrastruktur och kontrollen över 

områden inom dess jurisdiktion. Leder detta till att mänskliga rättigheter kollapsar inom dessa 

områden eller finns det andra instrument som kan upprätthålla mänskliga rättighet i dessa 

områden.  

Slutligen avgränsar uppsatsen den typ av områden som kan undersökas till områden med en 

måttlig permanent bosatt befolkning. Sammanfattningsvis kommer uppsatsen att avgränsa 

undersökningen till områden som faller inom typ 2 och 3 av dessa omstridda områden, samt 

avgränsa områdena till de med en måttlig permanent bosatt befolkning. 
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5. Undersökning  
Kapitlet syftar till att redogöra situationen för mänskliga rättigheter i uppsatsens tre empiriskt 

utvalda fall, och genom det svara på uppsatsens andra delsyfte: att undersöka hur mänskliga 

rättigheter ser ut i de undersökta omstridda områden. Detta syfte utgörs av att undersöka hur 

situationen i de facto-områden ser ut och om eller i vilken mån mänskliga rättigheter efterlevs 

i dessa områden. 

 För att förstå kontexten kring området och varför området är omstritt samt vilka de inblandade 

aktörerna är kommer en bakgrund till området att presenteras. Sen kommer uppsatsen att 

presentera en sammanställning över hur rättigheterna efterlevs i området med data från freedom 

house undersökning och sammanställa det i en tabell. Uppsatsen kommer att göra nedslag i de 

år där freedom house gjort en fullständig analys över området. Det kommer sen att redogöras 

med vilka ageranden som gjorts/görs i området för mänskliga rättigheter.  

 

5.1 Transnistrien 
 

5.1.1 Bakgrund till området  

Området Transnistrien ligger i östra Moldavien och gränsar mot Ukraina och avgränsas av 

floden Dnestr till väst och tillhör de jure Moldavien. I Transnistrien levde det uppskattningsvis 

510,000 människor år 2019. 108  Området som idag är Transnistrien var från 1700-talet 

inkluderat i det Ryska tsarväldet och från 1922 blev det inkluderat som en del av Sovjetunionen 

under en självstyrande autonomisk region i Ukraina. Området Transnistrien benämndes 1941 

då området hade erövrats av tyska och rumänska trupper. Tyskland tvångsförflyttade rumänska 

judar till området och området blev en plats som det upprättades koncentrationsläger på.109 

Området blev senare erövrat av Sovjet 1944 och kom efter kriget att bli inkluderat i 

sovjetrepubliken Moldavien (SSR). När sovjetrepubliken Moldavien upprättades 1944 blev 

området inkluderat och för första gången tillförde båda delarna av Dnestrfloden samma styre.110 

 

108 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2019 
109 Nationalencyklopedin, Transnistrien, uå. 
110 Landguiden [Elektronisk resurs] Transnistrien historia, 2002- 
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Under sovjetrepubliken Moldavien uppmuntrades ryssar och ukrainare att migrera till området 

där industrin snabbt växte.111 

I samband med sovjetunionens upplösning uppkom en väpnad konflikt i området. Det fanns en 

orolighet i området att Moldavien skulle närma sig Rumänien och klippa alla band till Moskva. 

Eftersom det skett en invandring till området av ryska och ukrainska medborgare växte sig 

oroligheten i området. Transnistrien utropade sig självständigt 1990 efter sovjetunionens fall. 

1992 utbröt ett väpnat inbördeskrig mellan pro-transnister och Moldavien. Det moldaviska 

styret anklagade den 14:e ryska armén för att stödja separatisterna och separatisterna anklagade 

Moldavien för att ta emot stöd från Rumänien. 112  En vapenvila inledes 1992 och en 

demilitariserad zon infördes som övervakades av ryska soldater. Organisationen för säkerhet 

och samarbete i Europa (OSSE) försökte att lösa dispyten över området genom att medla mellan 

Moldavien, Ryssland och Transnistrien men utan framgång.113 

Idag är området Transnistrien de facto självständigt och har varit det sen den vapenvila som 

inleddes 1992. Området ligger utanför den moldaviska statens kontroll med egen president och 

en egen valuta. Transnistrien har starka band till Ryssland med ryska trupper i området som 

upprätthåller den demilitariserad zonen och får även subventioner från Ryssland. 114 

Transnistrien har inte fått ett internationellt erkännande som en självständig stat utan ses som 

en del av Moldavien.  

 

 

 

 

 

 

111 Nationalencyklopedin, Transnistrien, uå. 
112 Landguiden [Elektronisk resurs] Transnistrien historia, 2002- 
113 Landguiden [Elektronisk resurs] Transnistrien historia, 2002- 
114 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2017, 

641–642 



 

42 

  

5.1.2 Mänskliga rättigheter i Transnistrien 

Tabell 1115 Mänskliga rättigheter i Transnistrien. Samanställning av Freedom house’s rapporter från 2020,2019 

och 2018–2000. Totala rättigheter, politiska rättigheter och civila rättigheter mäts på en skala från 1–7 där 1 

indikerar det mest fria och 7 det minst fria. Yttrande och trosfrihet, statens rättssäkerhet mäts på en 0–16 skala 

och förenings- och organisation rättigheter mäts på en 0–12 skala där ett högre poäng motsvarar större 

efterlevnad av rättigheterna. 

 Totala 

rättigheter 

Politiska 

rättigheter  

Civila 

rättigheter 

Yttrande 

och 

trosfrihet 

förenings- och 

organisationsfrihet  

statens 

rättssäkerhet 

Klassat 

som 

2020116 22/100 9/40 13/60 5/16 1/12 2/16 Ej fritt 

2019117 24/100 10/40 14/60 5/16 2/12 2/16 Ej fritt 

2018 6 6 6 5/16 2/12 2/16 Delvis 

fritt 

2017 6 6 6 5/16 2/12 2/16 Ej fritt 

2016 6 6 6 5/16 2/12 2/16 Ej fritt 

2015 6 6 6 5/16 2/12 2/16 EJ fritt 

2014 6 6 6 5/16 2/12 2/16 Ej fritt 

2013- 

2000 

- 6 6 - - - Ej fritt 

 

 

 

 

 

 

115 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2000-

2020 
116 För 2020 är siffrorna preliminära och mäts annorlunda se metod för förklaring.   
117 För 2019 är siffrorna preliminära och mäts annorlunda se metod för förklaring.   
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Freedom House Transnistrien 2013–2014 

Under 2013–2014 fortskred samtalen mellan organisationen för säkerhet och samarbete i 

Europa mellan Transnistrien och Moldavien, men nådde inga framgångar.118 

Yttrande och trosfrihet   

Rapporten fastställer att media i området är mycket begränsad och kontrolleras nästan exklusivt 

av staten. All fristående media begränsas och kontrolleras för att inte kritisera staten. Fristående 

medier har även vart mottagare av trakasserier från staten. Staten har försökt hindra fristående 

medier genom byråkratiska hinder och undanhåll information från privata medier. Sheriff 

Enterprises som har starka band till staten äger en dominerande majoritet av de privata TV 

kanalerna och internet tillgången i området. Bolaget är ett dominerande företag inom området 

och har starka band till den styrande regeringen och är det enskilt största företaget och 

skattegenererande företag. Yttrandefriheten i området är begränsat och nästan all media är 

kontrollerade av staten eller Sheriff Enterprises Flera oppositionsgrupper har även fått dess tv-

kanaler och internethemsidor blockerade utan förklaring.119 

Förenings- och organisationsfrihet   

Staten är restriktiva med att dela ut tillstånd för offentliga protester och församlingsfriheten är 

mycket begränsad. Under 2013 tillät staten oppositionspolitiker hålla en protest mot de nyligen 

blockerade oppositions Tv-kanalerna och internethemsidorna. Den verkliga effekten av 

protesterna var dock liten då det hölls en militärkonsert på samma plats och tid.120 Icke-statliga 

organisationers aktivitet i området måste koordineras med staten.121 

Statens rättssäkerhet 

Rättsväsendet i Transnistrien är underordnat staten och dömer ofta enligt statens vilja. De 

åtalade får inte en rättvis rättegång och rättssystemet lever inte upp till de internationella kraven 

på en domstol. Politiska oppositionsgrupper är extra utsatta och politiskt motiverade 

 

118 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2014, 

822-824 
119 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2014, 

822-824 
120 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2014, 

822-824 
121 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York 2017, 

641–642 
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anhållanden förekommer. Organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i området har 

utsatts för tortyr i häktet. En FN-rapport visar att det förekommer överanvändning av häktningar 

och oproportionellt långa fängelsestraff för mindre brott och att förhållandena i fängelserna är 

orimligt hårda och ohälsosamma.122 

Freedom House Transnistrien 2017–2018  

Under 2017 öppnades det en bro över Dnestr mellan Moldavien och Transnistrien vilket gjorde 

det enklare för människor och varor att röra sig mellan gränsen. Detta har gett hopp om att 

framtida förhandlingar. Under 2017 flydde den forna transnistriska presidenten Yevgeniy 

Shevchuk området efter anklagelser om korruption. Korruptionsanklagelserna sågs av många 

vara politiskt motiverade.123 

Political competition is limited, and the dominant party is aligned with powerful local 

business interests. Impartiality and pluralism of opinion in media is very limited, and 

authorities closely control civil society activity.124 

Yttrande och trosfrihet   

Median i området är starkt censurerad och staten och Sheriff Enterprises har en dominerande 

position av Tv-kanaler och internetanslutningar. Detta har lett till en censur av oppositions och 

självständiga medier. Mediers kritik mot regeringen möts med trakasserier och staten 

motarbetar fria medier med byråkratiska medel och undanhållande av information. Under 2016 

beslutade Transnistrien om en utökad makt till dess egna statskontrollerade Tv-kanaler. 125  

Förenings- och organisationsfrihet   

Den transnistiska staten och den styrande makten hindrar oppositionsgrupper från att protestera 

och föra offentliga möten genom att avslå alla ansökningar. Under dom senaste fem åren har 

endast två offentliga oppositions möten tillåtits, båda under 2015. Den Transnistriska staten har 

tidigare agerat mot otillåtna demonstrationer och de som deltagit har fått administrativa och 

 

122 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York 2014, 

822-824 
123 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2018, 

1185-1188 
124 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2018, 

1185-1188 
125 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2018, 

1185-1188 
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rättsliga påföljder.126 Organisationer och grupper som arbetar med mänskliga rättigheter och 

andra typer av arbete som kan ses som ett hot mot staten har fått trakasserier från staten. För 

icke-statliga aktörer och grupper är arbetet fortfarande svårt att genomföra i området på grund 

av de restriktioner som finns. Alla typer av stats relaterat arbete måste godkännas av den 

Transnistriska staten.127 

Statens rättssäkerhet  

Den dömande instansen som finns i området har en stark koppling till staten och dömer ofta på 

politiska grunder. Under 2017 dömdes Yuriy Gervazyuk ”head of the Customs Service” under 

den fördetta administrationen för korruption. En dom som sågs vara baserad på politiska 

grunder. Under samma år väcktes åtal mot den före detta presidenten Yevgeniy Shevchuk, ett 

åtal som också sågs vara baserat på politiska grunder. Ytterligare blev ett fall där en 15-årig 

flicka blev påkörd av vad som påstods vara en fortkörande fru till en framstående affärsman 

uppmärksammat då det inte ledde till någon utredning eller åtal förens en protest hos 

befolkningen. Under 2015 skrev Transnistrien under ett avtal om att eliminera tortyr i 

fängelserna men rapporter visar att det fortfarande förekommer och att förhållandena i 

fängelserna är fortsatt hårda.128 

Samkönade sexuella aktiviteter och äktenskap är förbjudet inom Transnistrien och HBTQ 

(homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) är mottagare av statlig och samhällelig 

diskriminering.129 

 

Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 

i Moldavien, 2017 

Utrikesdepartementet har släppt rapporten ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 

principer i Moldavien: situationen per den 31 december 2017” som syftar till att beskriva 

 

126 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 

2018,1187-1190 
127 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2018 

1187-1190 
128 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2018 

1187-1190 
129 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York,2018 

,1189 
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situationen i Moldavien. Rapporten lyfter rättighetssituationen i hela landet men i denna uppsats 

kommer delarna om Transnistrien lyftas. Rapporten lyfter hur Moldavien under 2017 fälldes 10 

gånger i Europadomstolen varav rättsfall gällande Transnistrien stod för sju av dessa.130  

Kontrollen över de facto området utgår utifrån presidenten Vadim Krasnoselskij och präglas av 

en centraliserad ”maktvertikal”, det vill säga att makten ligger väldigt centrerad hos 

presidenten.  

De lokala organisationerna i området beskrivs som svaga och den lokala befolkningen beskrivs 

som att ha en avsaknad av politisk mångfald och bristfälliga kunskaper om demokrati.131 

Rapporten lyfter exempel om att tortyr inte är förbjudet inom transnistrisk lagstiftning och det 

förekommer uppgifter om användning av tortyr och övergrepp inom rättssystemet. 132 

Rättssystemet i området bedöms av FN som gravt eftersatt och inte oberoende. Medieklimatet 

i Transnistrien är hårt kontrollerat, yttrandefriheten är begränsad och negativa publika 

uttalanden om bland annat rysk fredsbevarande trupp eller historiska krig är straffbart enligt 

lag.133 

Organisationer inom området kontrolleras och rapporten lyfter hur det förekommer att 

organisationer som arbetar med yttrandefrihet, icke-traditionella ortodoxa värderingar och 

politiska rättigheter får utstå säkerhetshot och trakasserier.134 Organisationer som arbetar med 

sociala rättigheter accepteras i en högre utsträckning men kontrolleras fortfarande. Det lyfts 

även hur de organisationer i området som får internationell finansiering ”bedömts av regionens 

de facto säkerhetsorgan som ”utländska agenter” och hot mot säkerheten”.135  

 

130 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Moldavien: situationen per 

den 31 december 2017, 3-5 
131Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Moldavien: situationen per 

den 31 december 2017, 5  
132 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Moldavien: situationen per 

den 31 december 2017, 7 
133 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Moldavien: situationen per 

den 31 december 2017, 9 
134 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Moldavien: situationen per 

den 31 december 2017, 6 
135 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Moldavien: situationen per 

den 31 december 2017, 6 
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Det civila samhället i Transnistrien bedöms ha: ”möjlighet att påverka utvecklingen i samhället 

även om utrymmet uppfattas ha krympt under senare år av bland andra Transparency 

International”136 

 

Promo-LEX 

Den regionala organisationen Promo-LEX är en icke-statlig organisation med fäste i Moldavien 

vars syfte är att ”advance democracy in the Republic of Moldova, including in the Transnistrian 

region, by promoting and defending human rights, monitoring the democratic processes, and 

strengthening civil society”. 137  Organisationen syftar till att stärka mänskliga rättigheter i 

området och använder sig bland annat av fri juridisk rådgivning och övervakning av de 

mänskliga rättigheterna i området för att göra det. Promo-LEX är erkänt av den Moldaviska 

staten och samarbetar med internationella aktörer som International Federation for Human 

Rights, European Platform for Democratic Elections och European Network of Election 

Monitoring Organizations.138  

Promo-LEX släppte “Human Rights in the Transnistrian region of the Republic of Moldova” 

där mänskliga rättigheter i Transnistrien undersökte mellan juli 2018 och december 2018.139 

Rapporten lyfter hur tortyr är förekommande och är ett växande problem i Moldavien och 

Transnistrien därtill menade att effektiva utredningar av detta är behövande. 140 Rapporten visar 

att Transnistrien har aktuella problem med mänskliga rättigheter och tar avstamp i de rättsfall 

som europeiska domstolen har behandlat rörande Transnistrien.  

Rapporten lyfter hur civilsamhället engagemang har en betydande inverkan i skyddandet av 

mänskliga rättigheter och utvecklingen av demokrati i området. Rapporten undersöker hur 

civilsamhället ser ut i Transnistrien ser ut. Undersökningen visar att sedan 2015 har miljön mot 

det civilsamhällelig försämrats och detta har skett genom bland annat; införandet av 

inreseförbud mot mänskliga rättighetsorganisationer och hot från säkerhetstjänster, samt hot 

 

136 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Moldavien: situationen per 

den 31 december 2017, 6 
137 Promo-LEX, About us, presentation  
138 Promo-LEX, Report Human Rights in the Transnistrian region of the Republic of Moldova July – December 

2018, Chisinau 2019 
139 Promo-LEX, Report Human Rights in the Transnistrian region of the Republic of Moldova July – December 

2018, Chisinau 2019 
140 Promo-LEX, Report Human Rights in the Transnistrian region of the Republic of Moldova July – December 

2018, Chisinau 2019 
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riktade mot ledare inom NGO: er. Det har även målats upp en negativ bild av samhälleliga 

organisationer. NGO: er i området är även begränsade och övervakade samt kontrollerade i dess 

arbete i syfte att motarbeta en fri diskussion. Rapporten lyfter flera rapporterade fall av hot mot 

civil befolkningen mot engagemang och diskussion om mänskliga rättigheter i området samt 

områden som bedöms som känsliga för de facto regimen.141 

Rapporten lyfter att situationen försämrats från november 2018 och att Transnistrien arbetar för 

att minimera NGO: ers inverkan i området och genom nya lagar ytligare försvårat arbetet för 

NGO:er på plats. Under en ny lag i Transnistrien är icke-statliga aktörer skyldiga att rapportera 

in deras finansiering till styret av Transnistrien samt skyldiga att rapportera in information och 

handlingsplaner. 142 

 

5.1.3 Ageranden för mänskliga rättigheter  

Europadomstolen har ett juridiskt handlingsutrymme inom området då både Ryssland och 

Moldavien är bundna under Europakonventionen och domstolen har använt detta. Uppsatsen 

har redogjort för rättsfallet Ilaşcu and others V. Moldova and Russia där domstolen använts sig 

av sin jurisdiktion över området. Detta visar att domstolen har jurisdiktionen och ”viljan” att 

agera i denna typ av fall. Rättsfallet visar även hur domstolen resonerade kring ansvar för de 

mänskliga rättigheterna och ansvar över området. EU har även infört riktade privata sanktioner 

16 av områdets ledare. Ledarna får inte resa igenom Europa.  

Omvärlden har bistått ekonomiskt för att försöka förbättra rättighetssituationen i området, 

”Joint Action to Strengthen Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of 

Moldova” är ett ekonomiskt biståndsprogram administrerat av United Nations Development 

Programme (UNDP) och the Multi-Partner Trust Fund Office (MPTF Office). Programmet är 

inne i dess tredje fas och syftar till att utveckla mänskliga rättigheter i området. Detta genom 

att bland annat informera utsatta grupper om deras mänskliga rättigheter.143 

 

141 Promo-LEX, Report Human Rights in the Transnistrian region of the Republic of Moldova July – December 

2018, Chisinau 2019, 16 
142 Promo-LEX, Report Human Rights in the Transnistrian region of the Republic of Moldova July – December 

2018, Chisinau 2019, 16–17 
143 Joint Action to Strengthen Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of Moldova (Phase 3), 

2019 – 2022 
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European partnership for democracy har ett projekt i området med syftet att försöka stärka civila 

organisationer. Projektet vill stärka civila organisationer för att kunna bygga upp ett stakat civil 

rättsligt skydd av de mänskliga rättigheterna. Projektet vill främja uppbyggnaden av gräsrots 

organisationer i området för upprätthållandet av mänskliga rättigheter ska stärkas.144   

Civil society in Transnistria remains weak and both the activities of local CSOs and of 

international foundations are severely restricted in view of the strict control of the security 

services. Financial sustainability of Moldavan and Transnistrian NGOs remains limited, 

most are dependent on foreign donors and often cannot attract and maintain high levels of 

professionalism, particularly when based outside the capitals145 

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) har beslutat sig för att inte involvera sig i 

konflikten. Den Moldaviska motsvarigheten till försvarsminister (Defense Minister) bad 2016 

NATO att agera för att driva bort de ryska trupperna som vaktade gränsen till Transnistrien, 

men Nato menade att de inte kommer att agera i konflikten.146 

 

 

5.2 Västsahara  
 

5.2.1 Bakgrund till området 

Det som idag är Västsahara var tidigare en spansk koloni och en del av det spanska Västafrika. 

Efter FN:s antagande av ”Deklaration om beviljande av självständighet åt koloniserade länder 

och folk”147 år 1960 beslutades det att Västsahara skulle avkoloniseras från Spanien. I och med 

Spaniens avlägsnande av området gjorde både Marocko och Mauritania anspråk på området.148 

Marocko menade att det som var Västsahara hade innan Spaniens kolonialisering varigt en del 

av Marocko och därför skulle området efter avkolonialiseringen tillfalla dom. Mauritania 

 

144 European partnership for democracy Building bridges between NGOs, business associations and media from 

Moldova, Ukraine and Russia for conflict prevention in Transnistria 
145  Nona Mikhelidze and Nicoletta Pirozzi, Civil Society and Conflict Transformation in Abkhazia, Israel-

Palestine, Nagorno-Karabakh, Transnistria and Western Sahara MICROCON Policy Working Paper 3, November 

2008 

146 Eurasianet, Moldova: No Support for NATO Involvement in Transnistria Dispute, 2016 
147 Deklaration om beviljande av självständighet åt koloniserade länder och folk, 14/12–1960 
148 Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Västsahara, 2002- 
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menade likt Marocko att dom hade legitim rätt till området eftersom området innan 

kolonialiseringen varigt en del av Mauritania.149 

När Spanien började avkolonisera Västsahara mötte de motstånd av den ny etablerade 

oppositionsgruppen ”Polisario front” en oppositionsgrupp som slogs för att avsluta 

kolonialiseringen och få ett självständigt Västsahara. Polisario front växte sig starkare och fick 

kontroll över mer område, Spanien som höll på att avkolonialisera området gjorde inget 

motstånd och gick med på att hålla en omröstning i området; Att vara självständiga, ansluta sig 

till Marocko eller ansluta sig till Mauritania.150 

Marocko menade att detta inte var legitimt och vände sig till den internationella domstolen som 

1975 kom med sitt utlåtande om Västsahara: Advisory opinion on Western Sahara.151  FN 

genomförde även ett uppdrag i området i syfte att undersöka invånarnas vilja och kom fram till 

att det fanns en övervägande majoritet för ett självständigt Västsahara. Den internationella 

domstolen kom till samma slutsats och menade att även om både Marocko och Mauritania hade 

historiskt legitima skäl över området hade befolkningen rätten att själv bestämma över områdets 

framtid.152 

Efter utlåtandet från både den internationella domstolen i Haag och FN genomförde Marocko 

den gröna marschen (Green March) som protest mot beslutet. Den gröna marschen var en 

protest anordnad av Marocko där nära 300 000 Marockaner marscherade in i Västsahara. Detta 

i syfte att tvinga Spanien att ge Västsahara till dem. Marschen mötte inget motstånd från 

Spanien som höll sig på att dra sig ur området men mötte motstånd i form av Polisario front.153 

Allt detta ledde fram till Madridavtalet154, ett hemligt avtal mellan Spanien, Marocko och 

Mauritania. Avtalet fastslog sex principer kring Västsahara, varav de viktigaste var att Spanien 

skulle avkolonisera området i enligt FN:s och den internationella domstolen i Haags 

rekommendationer. Västsahara skulle delas upp i två delar, dessa två delar skulle tillfalla 

Marocko och Mauritania. Polisario front den oppositionsgrupp i området som arbetade för ett 

självständigt Västsahara motsatte sig avtalet vilket ledde till att ett nytt avtal bildades som slog 

 

149 Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Västsahara, 2002- 
150 Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Västsahara, 2002- 
151The International Court of Justice Advisory Opinion on Western Sahara 
152 Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Västsahara, 2002- 
153 Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Västsahara, 2002- 
154 United Nations - Treaty Series declaration' of principles on western sahara by spain, morocco and mauritania 
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fast att Marocko och Mauritania endast tillfälligt skulle ta kontroll över området. Det vill säga 

att Marocko och Mauritania endast tillfälligt skulle ta kontrollen över områdena i samband med 

att Spanien skulle avkolonisera området.155 

I samband med att Marocko och Mauritania tillfälligt skulle överta dessa områden i samband 

med Spaniens bortförflyttning från området möttes de av motstånd från Polisario front. När 

Spanien hade lämnat Västsahara deklarerade Polisario front självständighet under Sahariska 

arabiska demokratiska republiken 1975.156 

Mauritania som i samband med Madridavtalet tillfälligt tilldelats en del av Västsahara kom 

senare att överlämna sin del i Västsahara till Sahariska arabiska demokratiska republiken. Detta 

ledde till att Marocko det enda internationellt erkända landet kvar i Västsahara utropade sig 

själva styrare över hela Västsahara inklusive den del Sahariska arabiska demokratiska 

republiken fått av Mauritania. Detta ledde till en väpnad konflikt över området mellan Marocko 

och Polisario front/ Sahariska arabiska demokratiska republiken som pågick i 16 år.157  

1991, 16 år efter att den väpnade konflikten började kom båda parterna överens om en vapenvila 

och FN fick rollen att övervaka vapenvilan samt att organisera en folkomröstning för områdets 

framtid. FN:s mission för arrangerandet av en folkomröstning i Västsahara (MINURSO) 

upprättades och har sedan 1991 varit närvarade i området. Folkomröstningen skulle besluta om 

Västsahara skulle bli ett självständigt land, eller en del av Marocko. Folkomröstningen har 

aldrig ägt rum, detta eftersom det finns en oenighet om vilka som ska ha rätt att delta i valet. 

Efter den gröna marschen valde många som deltog i den att permanent bosätta sig i Västsahara 

vilket gjort att det nu finns en Marockansk majoritet i landet.158 Sedan 2004 har Marocko svängt 

i frågan och menar nu att man inte kommer att tillåta ett självständigt Västsahara.159  

Den trupp som FN har på plats i landet är den enda FN stationerande trupp i världen som inte 

har befogenhet att rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna. Det vill säga att den 

fredsbevarande truppen inte har möjlighet att rapportera eller yttra sig om brott mot dom 

mänskliga rättigheterna som sker i området.160 

 

155 Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Västsahara, 2002- 
156 Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Västsahara, 2002- 
157 Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Västsahara, 2002- 
158 Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Västsahara, 2002- 
159 Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Västsahara, 2002- 
160 The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara, about, uå 
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Idag är Marocko det enda landet som erkänt Västsahara som en del av Marocko. Sahariska 

arabiska demokratiska republiken är från 2018 erkänd av 32 stater161 och en fullständig medlem 

av afrikanska unionen.162 Svenska utrikesdepartementet beskriver situationen i området som;   

Marocko kontrollerar de facto större delen av Västsahara som är uppsatt på FN:s lista över 

icke-självstyrande territorier och vars folk åtnjuter rätt till självbestämmande enligt 

Internationella domstolens yttrande från 1975 och resolutioner i FN:s säkerhetsråd. I och 

med att marockansk myndighetsutövning gäller i Västsahara bär Marocko ansvar för att 

upprätthålla de mänskliga rättigheterna i området.163 

 

Marocko menar att Västsahara är en del av dess territorium och att de har full suveränitet över 

området, och insisterar att det enda ”möjliga” för Västsahara är att området får en autonom 

status, något som de erbjudit. Polisario menar att Västsahara ska bli ett självständigt land, enligt 

beslut från avkoloniseringen och den internationella domstolen, och där av avsluta 

koloniseringen av Västsahara.  Det är Marocko som är de facto aktör över området.164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161  Western Sahara Represented by ‘Shadow Republic’, Says Petitioner as Fourth Committee Continues 

Decolonization Discussion, 2018  

162 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Western Sahara, uå 

163 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Västsahara 2015–2016,sid 1 
164 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Västsahara 2015–2016 



 

53  

  

5.2.2 Mänskliga rättigheter i Västsahara 

Västsahara 

 Totala 

rättigheter 

Politiska 

rättigheter  

Civila 

rättigheter 

Yttrande 

och 

trosfrihet

  

Förenings- och 

organisationsfrihet 

Statens 

rättssäkerhet 
  

 

Klassat 

som 

2020165 4/100 -3/40 7/60 3/16 0/12 0/16 Ej fritt 

2019166 4/100 -3/40 7/60 3/16 0/12 0/16 Ej fritt 

2018 7 7 7 3/16 0/12 0/16 Ej fritt 

2017 7 7 7 3/16 0/12 0/16 Ej fritt 

2016 7 7 7 3/16 0/12 0/16 Ej fritt 

2015 7 7 7 3/16 0/12 0/16 EJ fritt 

2014 7 7 7 3/16 0/12 0/16 Ej fritt 

2013 - 7 7 - - - Ej fritt 

2012 - 7 7 - - - Ej fritt 

2011 - 7 6 - - - Ej fritt 

2010 - 7 6 - - - Ej fritt 

2009–

2000 

- 7 6 - - - Ej fritt 

Tabell 2167 Mänskliga rättigheter i Västsahara. Samanställning av Freedom house’s rapporter från 2020,2019 

och 2018–2000. Totala rättigheter, politiska rättigheter och civila rättigheter mäts på en skala från 1–7 där 1 

indikerar det mest fria och 7 det minst fria. Yttrande och trosfrihet, statens rättssäkerhet mäts på en 0–16 skala 

och förenings- och organisation rättigheter mäts på en 0–12 skala där ett högre poäng motsvarar större 

efterlevnad av rättigheterna. 

 

Freedom house Västsahara 2015–2016  

Under 2016 höjdes spänningen i Västsahara efter att FN dåvarande generalsekreterare Ban Ki-

Moon hade kallat Marockos närvaro i Västsahara för en ”ockupation”. Detta ledde till att 

Marocko frånvisade flera FN observatörer och FN-personal från området. Marocko utvisade 

även spanska mänskliga rättighetsexperter från området efter de blivit inbjudna att delta i ett 

 

165 För 2020 är siffrorna preliminära och mäts annorlunda se metod för förklaring.   
166 För 2019 är siffrorna preliminära och mäts annorlunda se metod för förklaring.   
167 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2000-

2020 
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möte anordnat av en nygrundad mänskliga rättighetsorganisation med fokus på Saharawi-

befolkningens rättigheter.168 

Yttrande och trosfrihet  

Yttrandefrihet i de Marockanskt kontrollerade delarna av Västsahara är strikt begränsade. Den 

Marockanska staten häktar och utvisar lokala och internationella reportrar/media som behandlar 

eller försöker undersöka känsliga ämnen. Marockansk lag hindrar media och individer från att 

utmana Marockos suveränitet över Västsahara, vilket leder till självcensur. Tillgången till 

internet och oberoende media är begränsat, främst beroende av ekonomiska skäl. De fristående 

medierna möter ofta trakasserier från den Marockanska staten.169 

Förenings- och organisationsfrihet  

Församlingsfriheten och associationsrätten i området är mycket begränsad. Även om protester 

och demonstrationer är förekommande i området brukar de mötas och bli våldsamt upplösta. 

Under 2015 attackerades en grupp kvinnor som protesterade mot övergrepp från 

ockupationstrupperna av Marockansk polis vilket ledde till ett tiotal skadade.  

Under 2015 tilläts för första gången två Sahrawi grupper registrering av den Marockanska 

staten, denna typ av grupper hade sedan tidigare varig förbjudna. Marockanska myndigheterna 

fortsatte dock att begränsa det handlingsutrymme icke-statliga organisationer har och förbjöd 

samtidigt offentliga sammankomster för de nyregistrerade grupperna.170 

Statens rättssäkerhet 

Den Marockanska staten utövar den juridiska makten över Västsahara. Marockanska trupper i 

området har en historia av att kränka mänskliga rättigheter som: godtyckliga häktningar, 

arresteringar, försvinnanden och tortyr. Ett fall som väckte uppmärksamhet internationellt var 

fallet Mohamed Lamine Haidala som blev misshandlad och knivhuggen av vad som uppgavs 

 

168 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2016, 

Sid 845-848 
169 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2016, 

Sid 847 
170Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2016, 

Sid 847 
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vara marockanska bosättare. Månader efter hans död hade marockanska myndigheter inte 

tillsatt någon utredning om hans död.171  

 

Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 

i Västsahara, 2015–2016  

Utrikesdepartementet beskriver i ” Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i 

Västsahara 2015–2016” hur rättighetssituationen i Västsahara ser ut. 

 Rapporten lyfter att förening och demonstrationsfriheten är begränsad för organisationer som 

ifrågasätter Marockos närvaro i området och de som förespråkar ett självständigt Västsahara. 

Ytligare försvårar Marocko arbetet för organisationer med en sådan agenda genom att 

exempelvis avslå eller neka organisationerna registrering vilket gör de inte kan vara 

verksamma. Rapporten lyfter hur en organisation hade fått sin ansökan avslagen i 10 år, men 

fick till slut sitt tillstånd efter en rättsprocess.172  

Demonstrationer och politisk verksamhet som förespråkar självbestämmande eller 

självständighet är förbudet i området. Demonstrationer som ägt rum har ofta blivit avbrutna 

genom våld från marockanska myndigheter.173 

Rapporten lyfter även att tryck- och yttrandefriheten i landet är begränsad, speciellt om det 

ifrågasätter ockupationen av Västsahara. Organisationer och journalister som arbetar med 

mänskliga rättighets övervakning har blivit förhindrade att besöka Västsahara av marockanska 

myndigheter. 174 Amnesty beskriver att domstolar i området dömt journalister och mänskliga 

rättighetsförespråkare till ”long prison sentences following grossly unfair trials” 175FN har 

agerat i området på främst två sätt, genom förhandlingar och trupper i området. United nations 

 

171 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2016, 

Sid 847–848 
172 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Västsahara 2015–2016, 2 
173 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Västsahara 2015–2016, 2–8 
174 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Västsahara 2015–2016. 2–8 
175 Amnesty international, human rights in the middle east and north africa: review of 2018, morocco/western 

sahara.  
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mission for the referendum in western Sahara är ett uppdrag med FN mandat för att försöka få 

förhandlingar men detta har inte lyckats.176 

 

5.2.3 Ageranden för mänskliga rättigheter  

FN har sedan 1991 en fredsbevarande trupp i området, FN:s mission för arrangerandet av en 

folkomröstning i Västsahara (MINURSO) som har fått fortsatt mandat att vara i området 

förlängt period efter period. FN:s insats i området har blivit en av de längsta som genomförts. 

Som diskuterat tidigare under konfliktens bakgrund var insatsens mål att arrangera en 

folkomröstning i området, något som ännu inte gjorts. Detta på grund av olika komplikationer, 

exempelvis har ingen konsensus nåtts i vilka som ska få delta i omröstningen. MINURSO har 

begränsade befogenheter i området och saknar exempelvis mandatet att rapportera om 

mänskliga rättigheter i området.177 På grund av detta har FN:s insats mål inte ändrats under 

insatsens gång utan dess mål har endast varit att bevaka freden och arrangera en folkomröstning. 

Anledningen till dess begränsade befogenheter i området är att Marocko är starkt associerad 

med både USA och Frankrike, som båda har VETO rätt i FN:s säkerhetsråd.178 På grund av 

detta har MINURSO inte getts utökade befogenheter, men även har detta lett till att FN inte 

inkluderat Västsahara under kapitel 7 av FN-stadgan. Kapitel 7 av FN-stadgan är det kapitel 

som reglerar sanktioner.179Även om det diskuterats om utökade befogenheter till MINURSO 

har inget beslutats. År 2014 var det på agendan att utöka befogenheterna men inget beslut 

fattades.    

For each UNSC mandate extension, Morocco has had to deploy substantial diplomatic efforts in order to avoid 

the inclusion of a human rights monitoring mechanism. First, it has tried to prove that its national mechanisms 

can do the job, for example extending the activities of its National Council of Human Rights (CNDH) in the 

region and adopting legislative reforms of the military justice system. Second, it has welcomed punctual visits 

from the Office of the High Commissioner for Human Rights and the so-called Special Procedures of the UN 

Human Rights Council (i.e. Special Rapporteurs, Working Groups and Independent Experts on specific human 

rights issues such as torture). Third, Morocco has threatened to ask MINURSO to leave if such a mechanism 

would be included, as King Mohammed VI reportedly did in a phone call to UN Secretary-General Ban Kimoon 

in 2014. Finally, Morocco has also lobbied and put pressure on its main allies in the UN Security Council, 

France and the US. It has repeatedly reminded the US of the basic quid pro quo between them: it expects staunch 

support on Western Sahara in exchange for it remaining ‘a vital supporter of the U.S. role in the Israeli–Arab 

conflict’ and providing ‘a setting in which the CIA and the National Security Agency can operate effectively’. 

 

176 The MINURSO Mandate, Human Rights and the Autonomy Solution for Western Sahara, KHAKEE ANNA, 

Mediterranean Politics, 2014, University of Malta, Malta, 2014, 
177 The MINURSO Mandate, Human Rights and the Autonomy Solution for Western Sahara, KHAKEE ANNA, 

Mediterranean Politics, 2014, University of Malta, Malta, 2014, 

 
179 The MINURSO Mandate, Human Rights and the Autonomy Solution for Western Sahara, KHAKEE ANNA, 

Mediterranean Politics, 2014, University of Malta, Malta, 2014, 
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Thus, when the US signalled sympathy for the inclusion of a human rights mechanism in 2013, Morocco 
promptly suspended the annual ‘African Lion’ joint US–Moroccan military exercises and substantially 
stepped up its lobbying targeting US policy makers. The US duly retreated, and in 2014 the US-drafted 
resolution did not include any monitoring mechanism.180 

 

Sanktioner mot Marocko har dock diskuterats på andra fronter men det finns en stor oenighet 

och inga större sanktioner mot Marocko är på plats. Den enda större aktören som hotat Marocko 

med sanktioner är den Afrikanska unionen, men inga sanktioner är på plats. Motsatsvis blev 

Marocko medlem i den Afrikanska unionen igen under 2017 efter de lämnat 1958 när konflikten 

om Västsahara var på agendan. Att Marocko nu är medlem i Afrikanska unionen igen är något 

som både välkomnades av EU och den Afrikanska Unionen.181 Marocko har inte kommit till 

möten där Västsahara är på agendan för diskussion.182  

Sammanfattningsvis har FN en trupp i området för att bevaka det fredsavtal som slöts 1991 och 

med uppgiften att anordna en folkomröstning om Västsaharas tillhörighet. Som diskuterat i 

texten har folkomröstningen ännu inte ägt rum och komplikationerna kring den har försvårats. 

FN truppen har inget mandat att rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna och inga 

sanktioner mot Marocko finns.  

Uppsatsen har vid skrivandet letat efter om det ges bistånd för upprätthållandet av mänskliga 

rättigheter men har inte hittat något som indikerar på det. 

 

5.3 Kashmir 
 

5.3.1 Bakgrund till området 

Kashmir är ett samlingsnamn till flera omstridda områden på den indiska halvön mellan Kina, 

Indien och Pakistan. Området ligger där alla tre länder gränsar till varandra och omfattar 

områden som alla tre länder har gjort anspråk på men som inte har blivit erkända.183 

 

180 The MINURSO Mandate, Human Rights and the Autonomy Solution for Western Sahara, KHAKEE ANNA, 

Mediterranean Politics, 2014, University of Malta, Malta, 2014, 

 
182 The MINURSO Mandate, Human Rights and the Autonomy Solution for Western Sahara, KHAKEE ANNA, 

Mediterranean Politics, 2014, University of Malta, Malta, 2014, 
183

Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Kashmir, 2020- 
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Konflikten kring området Kashmir började när Storbritannien skulle avkolonisera Indien och 

den uppdelning av land som då skedde. Landet och dess provinser delades då upp i två delar, 

de hinduiskt dominerade delarna och de muslimskt dominerande delarna idag Indien och 

Pakistan. I vissa fall där det inte fanns någon dominerande religion i provinsen fick provinsen 

bestämma själv (ofta genom folkomröstning) vilket land de ville tillhöra. Detta ledde till en 

massflykt bland invånarna när de nya gränserna skulle dras.184  

Provinsen Jammu och Kashmir hade en majoritet muslimsk befolkning men ett hinduiskt styre 

och när de i och med avkolonialiseringen skulle välja tillhörighet valde de att vara neutrala. 

Detta ledde till att den muslimska befolkningen gjorde uppror mot styret som i sin tur vände sig 

till Indien för hjälp i utbyte mot att välja dess sida.185 Detta till krig i området mellan den 

muslimska befolkningen backat av Pakistan och det hinduiska styret backat av Indien. Pakistan 

menade att den muslimska befolkningen tillhörde dom medan Indien menade att de området 

gavs till dom av provinsens styre. Konflikten i området började 1947 och har ännu inte 

avslutats. 1949 beslutade FN om eldupphör och en preliminär gränsdragning i området. FN 

uppmanade både Pakistan och Indien att dra sig ur området så att kashmir kunde hålla ett val 

om dess framtid.186 

Det andra Indo-pakistanska kriget utbryter 1965 och det tredje 1971. Under 1971 hjälper Indien 

utbrytargrupper och rebellgrupper krigar för självständighet i Östpakistan (idag Bangladesh), 

Östpakistan förlorade kriget och Bangladesh blir ett självständigt land. Detta leder till att 

Pakistan blir oroliga att samma sak ska hända i Kashmir och skickar därför militär och resurser 

till området. Extremistgrupper (exempelvis Lashkar-e-Taiba) som krigar för självständighet i 

Kashmir bildas och får direkt uppbackning av Pakistan. Detta leder till att Indien ökar närvaron 

i området med militär och området blir ett av de mest militariserade områdena på jorden.187 

Sedan 1998 har båda länderna kärnvapen och kriget i kashmir går in i sin fjärde fas 1999. 

Lashkar-e-Taiba har sen dess utfört terroristdåd utanför kashmir i Indien, 2001 attackerade de 

den indiska parlamentsbyggnaden, 2008 i Bombay där 166 människor miste livet och 2019 

attackerade en självmordsbombare en indisk konvoj. Detta bidragit till att Indien har allt mer 

ökat sin närvaro i Kashmir och situationen för mänskliga rättigheter har allt mer försämrats för 

 

184
Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Kashmir, 2020- 

185 Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Kashmir, 2020- 
186 Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Kashmir, 2020- 
187

Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Kashmir, 2020- 
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invånarna. Än idag har ingen omröstning hållits i området och de preliminära gränserna är 

fortsatt omstridda mellan länderna.188 

5.3.2 Mänskliga rättigheter i Kashmir  

Indiska Kashmir  

 Totala 

rättigheter 

Politiska 

rättigheter  

Civila 

rättigheter 

Yttrande 

och 

trosfrihet 

Förenings- och 

organisationsfrihet 

Statens 

rättssäkerhet  

Klassat 

som 

2020189 28/100 8/40 20/60 6/16 3/12 4/16 Ej fritt 

2019190 49/100 22/40 27/60 9/16 5/12 /16 Delvis 

fritt 

2018 4 4 4 9/16 5/12 5/16 Delvis 

fritt 

2017 4  4 4 9/16 5/12 6/16 Delvis 

fritt 

2016 4 4 4 9/16 6/12 6/16 Delvis 

fritt 

2015 4 4 4 9/16 6/12 6/16 Delvis 

fritt 

2014 4 4 4 9/16 6/12 6/16 Delvis 

fritt 

2013 - 4 4 - - - Delvis 

fritt 

2012 - 4 4 - - - Delvis 

fritt 

2011 - 4 4 - - - Delvis 

fritt 

2010 - 4 5 - - - Delvis 

fritt 

2009 - 4 4 - - - Delvis 

fritt 

2008 - 5 4    Delvis 

fritt 

2007 - 5 4    Delvis 

fritt 

2006–

2002 

- 5 5    Delvis 

fritt 

 

188 Landguiden [Elektronisk resurs] konflikten om Kashmir, 2020- 
189 För 2020 är siffrorna preliminära och mäts annorlunda se metod för förklaring.   
190 För 2019 är siffrorna preliminära och mäts annorlunda se metod för förklaring.   
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2001–

2000 

- 6 6    Ej fritt 

Tabell 3191 Mänskliga rättigheter i indiska kashmir. Samanställning av Freedom house’s rapporter från 2020,2019 

och 2018–2000. Totala rättigheter, politiska rättigheter och civila rättigheter mäts på en skala från 1–7 där 1 

indikerar det mest fria och 7 det minst fria. Yttrande och trosfrihet, statens rättssäkerhet mäts på en 0–16 skala 

och förenings- och organisation rättigheter mäts på en 0–12 skala där ett högre poäng motsvarar större 

efterlevnad av rättigheterna.  

Pakistanska Kashmir  

 Totala 

rättigheter 

Politiska 

rättigheter  

Civila 

rättigheter 

Yttrande 

och 

trosfrihet 

Förenings- och 

organisationsfrihet 

Statens 

rättssäkerhet  
Klassat 

som 

2020192 28/100 9/40 19/60 6/16 4/12 3/16 Ej fritt 

2019193 28/100 9/40 19/60 6/16 4/12 3/16 Ej fritt 

2018 5.5 6 5 6/16 5/12 3/16 Ej fritt 

2017 5.5  6 5 6/16 4/12 3/16 Ej fritt 

2016 5.5 6 5 6/16 4/12 3/16 Ej fritt 

2015 5.5 6 5 6/16 4/16194 4/16 Ej fritt 

2014 5.5 6 5 6/16 5/16195 4/16 Ej fritt 

2013–

2008 

- 6 5 - - - Ej fritt 

2007–

2002 

- 7 5 - - - Ej fritt 

2001–

2000 

- - - - - -  

Tabell 4196 Mänskliga rättigheter i pakistanska kashmir. Samanställning av Freedom house’s rapporter från 2020, 

2019 och  2018–2000. Totala rättigheter, politiska rättigheter och civila rättigheter mäts på en skala från 1–7 där 

1 indikerar det mest fria och 7 det minst fria. Yttrande och trosfrihet, statens rättssäkerhet mäts på en 0–16 skala 

och förenings- och organisation rättigheter mäts på en 0–12 skala där ett högre poäng motsvarar större 

efterlevnad av rättigheterna.  

 

 

191 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2000-

2020 
192 För 2020 är siffrorna preliminära och mäts annorlunda se metod för förklaring.   
193 För 2020 är siffrorna preliminära och mäts annorlunda se metod för förklaring.   
194 Mäts på en 16-gradig skala, freedom house ger ingen förklaring till varför.  
195 Mäts på en 16-gradig skala, freedom house ger ingen förklaring till varför.  
196 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2000-

2020 
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Freedom house Indiska Kashmir 2014–2015 

Yttrande och trosfrihet  

Det indiska regionala styret över Kashmir har möjlighet att censurera media men detta används 

sällan. Förhållandena för journalister i området har förbättrats sedan 2010. Förhållandena för 

utländska journalister i området har även förbättrats; det är generellt möjligt för dom att resa 

fritt i området utan restriktioner, träffa oppositionsgrupper och undersöka problem som statligt 

våld. Nya internetmedier har lett till nya diskussionsplattformar i området, med majoriteten av 

media är fortfarande i tryckt form. Även om förhållandena har förbättrats finns det fortfarande 

en oro hos media över statligt förtryck. Statliga hot om häktning av journalister och återkallande 

av publikationer är fortfarande hot mot media i området, journalister i området utsätts även av 

hot från militära grupper. Under 2014 blev en grupp journalister attackerade och skadade av 

stenkastning från poliser när de bevakade en demonstration som protesterade för en man som 

dödats av säkerhetspolis i området.197 

Religionsfriheten och motsättningen mellan muslimer och hinduer i området är generellt 

accepterat av styret men det uppkommer ibland regionala konflikter.198 

 

Förenings- och organisationsfrihet  

Möjligheten till Förenings- och organisationsfrihet är begränsade i området. Även om lokala 

och internationella grupper som arbetar för mänskliga rättigheter är tillåtna att arbeta i området 

händer det att de blir trakasserade av säkerhetsstyrkor i området. The separatist All Parties 

Hurriyat Conference, en grupp av organisationer som arbetar mot ockupationen av Kashmir är 

tillåtna att arbeta i området, men dess ledare utsätts frekvent för häktningar och deras tillstånd 

för offentliga samlingar nekas ofta. Ledare för oppositioner blir ofta häktade inför planerade 

offentliga samlingar. 199 

 

 

 

197 Freedom House 2015, Freedom in the world 2015, 2015, 785-786 
198 Freedom House 2015, Freedom in the world 2015, 2015, 785-786 
199 Freedom House 2015, Freedom in the world 2015, 2015, 786 
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Statens rättssäkerhet   

Domstolar i området och det rättsliga systemet är en förlängning av staten och militären och 

dömer efter deras intressen. Som nämnts ovan är ledare för grupper och organisationer frekvent 

utsatta för icke legitima häktningar.200   

Flera lagar som passerats i området som exempelvis ”Armed Forces Special Powers Act” 

och ”Disturbed Areas Act” har gett militären en stärkt ställning och ökade befogenheter. 

Militära styrkor har lagligt stöd för att: söka igenom hem, häkta personer, skjuta misstänkta, 

förstöra hem misstänkta att tillhöra militanter utan att ha en ”warrant”. Dessa lagar har även 

gett poliserna och säkerhetspersonal i området ökat juridiskt skydd och kan inte åtalas utan 

godkännande från staten, något som sällan ges. Indisk säkerhetspersonal i Kashmir genomför 

ickelegitima: häktningar, tortyr, påtvingade försvinnanden och mord av frihetsberövade 

personer som misstänkts tillhör militanter och påstådda civila sympatisörer.201 

 

Freedom house Pakistanska kashmir 2014–2015  

Yttrande och trosfrihet  

Det finns flera restriktioner som begränsar yttrandefriheten i området, speciellt yttranden om 

områdets politiska status. Mediabolag behöver ett godkännande från staten för att få verka i 

området. Under 2015 stängde staten ner flera mediebolag som enligt staten inte hade fått 

tillåtelse att verka i området. Även om det finns medier som verkar i området är censur av 

politiskt innehåll vanligt förekommande. Det är vanligt att medierna använder sig av själv-

censur för att undvika trakasserier från staten. Flera journalister har spakats för att de vägrat 

följa den statliga linjen och flera tidningar har utsatts för förbud. Staten har flertalet gånger 

tillbaka visat annonser i medier som ses som kritiska mot staten. Internet finns i området men 

är begränsat till de stora städerna.  

 

 

 

200 Freedom House 2015, Freedom in the world 2015, 2015, 794-798 
201 Freedom House 2015, Freedom in the world 2015, 2015, 794-798 
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Förenings- och organisationsfrihet  

Förenings- och organisationsfriheten i området är begränsad och aktiviteter som kan ses som 

skadliga för staten är förbjudna, detta inkluderar nationalistiska grupper. Trots detta är 

offentliga sammankomster i form av protester och demonstrationer vanligt förekommande. 

Staten agerar i största grad mot de protester och demonstrationer som ifrågasätter Pakistans 

styre över området. Icke-statliga organisationer som arbetar med humanitära frågor i området 

behöver genomgå en strikt registreringen hos staten och behöver arbeta för statens räkning. 

Icke-statliga organisationer som arbetar med frågor rörande politiska rättigheter och mänskliga 

rättigheter behöver genomgå ännu hårdare kontroller från staten och har i vissa fall blivit 

trakasserade av staten.202 

Statens rättssäkerhet 

Det pakistanskt kontrollerade Kashmir har ett rättssystem där islamska domare hanterar fall 

rörande sharialagar och ett Icke-religionsbundet system med domare som hanterar kriminella 

och civila fall. Domare som sitter i domstolarna utses av den styrande makten och har en nära 

koppling till den styrande makten, detta har lett till en politisering inom rättsväsendet. Icke-

godtyckliga häktningar, tortyr och dödsfall i häkten genomförda av säkerhetstrupper, speciellt 

riktade mot självständighetsgrupper och aktivister är förekommande.203 

 

5.3.3 Ageranden för mänskliga rättigheter 

Det har gått 72 år sedan FN signerade ”resolution 47”204, som innebar att både Indien och 

Pakistan skulle dra tillbaka sina trupper från Kashmir och låta befolkningen hålla en 

folkomröstning om vilket landområdet de skulle tillhöra. Någon folkomröstning i området har 

ännu inte hållits, och FN:s handlingsplan har fått kritik från befolkningen i Kashmir för att deras 

möjligheter begränsas till antingen Indien eller Pakistan och att de vill se att alternativ om 

 

202 Freedom House 2015, Freedom in the world 2015, 2015, 794-798 
203 Freedom House 2015, Freedom in the world 2015, 2015, 794-798 
204  United Nations Security Council Resolutions, Resolution 47 The India-Pakistan Question, 47 (1948). 

Resolution of 21 April 1948 
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självständighet. FN:s säkerhetsråd höll år 2019 för första gången sedan 1971 ett möte bakom 

stänga dörrar där Kashmir diskuterades. Inget uttalande gjordes efter mötet.205 

Icke-statliga organisationer I området beskriver ansvarstagandet för mänskliga rättigheter som: 

”India and Pakistan blame each other for human rights violations in Kashmir while ignoring 

their own responsibility for abuses”.206  

Det finns inga sanktioner satta mot Kashmir, det finns heller inga sanktioner satta mot Indien 

och Pakistan med Kashmir som orsak. EU parlamentariker har dock diskuterat och vissa har 

uttryckt en önskan om sanktioner mot området, mer specifikt den indiskt kontrollerade delen.207 

Fristående mänskliga rättighetsorganisationer har kallat rättighetssituationen i området för 

alarmerande och FN:s sakkunniga menar att: 

”UN experts call for urgent action to remedy “alarming” human rights situation in Jammu 

and Kashmir… “Urgent action is needed,” the experts said. “If India will not take any 

genuine and immediate steps to resolve the situation, meet their obligations to investigate 

historic and recent cases of human rights violations and prevent future violations, then the 

international community should step up.208 

 

Indien har motsatt sig en internationell inblandning i området och menar att området tillhör dess 

territoriella suveränitet. 

Pakistan har öppnat upp för en FN ledd intervention i området Pakistan har:    

sent another letter to the UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), demanding 

intervention to end the “humanitarian crises” in Indian-administered Jammu and 

Kashmir...Expressing concerns at the "intensification in human suffering, further breach of 

the fundamental rights of the Kashmiri people…The Foreign Minister has underscored the 

imperative for the world community, including the UN, to call upon India to rescind its 

unilateral actions, lift the curfew and other draconian measures and restore fundamental 

rights of the Kashmiri people209 

 

205 The wire, Devirupa Mitra UNSC Discusses India-Pak Dispute for First Time Since 1971, No Statement Issued 

2019-08-17  

206 Human rights watch, Kashmir: UN Reports Serious Abuses India, Pakistan Should Accept Findings, Ensure 

Justice, 2019 

207The Eurasian times, EU Parliament Members Call For Sanctions On India Over Human Rights Violations In 

Kashmir, 2019 

208 United nations human rights office of the high commissioner, UN experts call for urgent action to remedy 

“alarming” human rights situation in Jammu and Kashmir, 2020 

209 Anadolu agency, Pakistan repeats demand for UN intervention in Kashmir, 2019 
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5.4 Resultat  
Uppsatsen har i kapitel 5 redogjort för hur mänskliga rättigheter efterlevs i uppsatsens tre 

undersökta områden. När det kommer till frågan om mänskliga rättigheter i full grad efterlevs 

i de studerade omstridda områden är resultatet från denna studie nej, det finns tydliga bevis och 

rapporter om att mänskliga rättigheter inte i full grad efterlevs i de undersökta områdena. Trots 

skillnader mellan områdena hade alla områden problem med minst någon aspekt av mänskliga 

rättigheter och inget av de undersökta omstridda områdena var enligt Freedom house 

klassificerade som fritt under de undersökta åren. Graden av rättighetskränkningar i områdena 

varierade men icke-statliga organisationers rapporter visade att rättighetsefterlevnaden var 

dålig. Regionala icke-statliga aktörer som var verksamma i områdena hittades och 

presenterades endast i Transnistrien. Icke-statliga aktörer och andra länder agerade i viss mån i 

alla de undersökta områdena, frågan blir snarare om dess agerande var underproportionerligt 

eller proportionerligt till de kränkta rättigheterna i områdena.  
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6. Analys  
Uppsatsen kommer nu att applicera teorin och de operationaliserade teoretiska ramverken som 

togs fram i kapitel 3 på de empiriska fallen presenterade i kapitel 5. Detta för att försöka 

uppfylla uppsatsens tredje delsyfte; att operationalisera de två teoretiska utgångspunkterna på 

uppsatsens tre empiriska fall för att kunna undersöka vilken teoretisk utgångspunkt som ger 

rimligaste förklaring för att förstå de undersökta områdena. Genom detta kommer uppsatsen 

kunna klargöra om det finns en differens mellan den teoretiska synen från de teoretiska 

ramverken på denna typ av situationer och den verkliga situationen.  

 

Resultaten som kapitel 5 redovisar indikerar att mänskliga rättigheter i omstridda områden inte 

efterlevs i full utsträckning. Uppsatsen har i kapitel 5 visat och redogjort för att mänskliga 

rättigheter inte efterlevdes i de undersökta områdena. Om man knyter an till de teoretiska 

ramverken kan det ses tendenser från de båda teoretiska utgångspunkterna. Det vill säga att 

verkligheten snarare är en gråskala och ligger emellan de båda teoretiska utgångspunkterna. Det 

finns även stora skillnader mellan efterlevnaden av mänskliga rättigheter i de undersökta 

omstridda områden, Västsahara hade den sämsta frihetsgraden enligt Freedom houses 

undersökning medan andra områden låg i mitten som indiska kashmir. Detta leder till en annan 

fråga, agerar den internationella arenan i proportion till de människorättsliga kränkningarna 

som begås i undersökta områdena? Internationella ageranden för mänskliga rättigheter i 

omstridda områden fanns det även en stor spridning på och agerandena såg väldigt annorlunda 

ut i olika områdena.  

Uppsatsen kommer att använda de operationaliserade teorierna med utgångspunkt i 

analysfrågorna: (1) kan stater legitimt kränka eller prioritera bort mänskliga rättigheter? (2) Hur 

ser liberalismen och realismen på mänskliga rättigheter i omstridda områden? (3) Hur ser 

liberalismen och realismen på överstatliga aktörers interventioner för mänskliga rättigheter? för 

att genomföra analysen. Utifrån de operationaliserade teorierna kan uppsatsen dra slutsatsen 

att: 

Utifrån den realistiska utgångspunkten kan det ses tendenser att stater prioriterar andra 

statsintressen över mänskliga rättigheter. Uppsatsen har presenterat flera fall där stater bortser 

från mänskliga rättigheter för att istället förfölja andra intressen. I enlighet med den realistiska 

utgångspunkten prioriterar stater bort mänskliga rättigheter och där av sänks efterlevnaden av 
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dem. Man kan alltså enligt min uppfattning se empiriska tendenser att stater prioriterat bort 

mänskliga rättigheter i omstridda områden, i enlighet med den första analysfrågan. Detta kan 

man se genom att försöka tysta ner eller i vissa fall förbjuda organisationer som arbetar med 

mänskliga rättigheter och istället försöker använda medel för att kontrollera området. Eller att 

stater prioriterar bort mänskliga rättigheter för att få en större befogenhet. Det verkar även som 

att i uppsatsens undersökta fall att statens betydelse för upprätthållandet av mänskliga 

rättigheter har stor betydelse. 

 

Liberalistiska tendenser i omstridda territorium är främst att det konstant sker anspråk för 

mänskliga rättigheter inom områdena, både av internationella och regionala aktörer. Det sker 

en diskussion kring området som visar att det finns ett internationellt intresse för mänskliga 

rättigheter i de tre undersökta områdena. Även om rättigheterna i områdena är begränsade finns 

det ändå någon som övervakar och mäter dessa rättigheter, det vill säga att även om 

rättigheterna är begränsade finns det någon som försöker axla ansvarat för mänskliga rättigheter 

och undersöker det. Det vill säga att även om rättigheterna är begränsade existerar de och detta 

kan man se exempelvis genom att europadomstolen agerar inom områden som de har 

jurisdiktion över. Eftersom det finns aktörer som axlar eller försöker axla ansvaret för dom 

mänskliga rättigheterna när staten misslyckats kommer uppsatsen att betrakta det som att den 

liberala teoretiska utgångspunkten är den som ger rimligaste förklaring för att förstå de 

undersökta områdena.  

Att det finns andra aktörer än staten som försöker ta detta ansvar visar det att även om inte de 

mänskliga rättigheterna i full utsträckning finns i området finns det andra aktörer än staten som 

gör anspråk på mänskliga rättigheter. Det vill säga att det finns aktörer som försöker ta ansvar 

men stoppas eller hindras av staten, detta tyder på att det finns ett ansvarstagande hos icke-

statliga aktörer att agera för mänskliga rättigheter i omstridda områden.  

 

 

För att undersöka skillnaden eller hur mycket sämre efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna 

är i de omstridda områdena kontra resten av landet kommer uppsatsen att redogöra för 

rättigheterna i de omstridda områdena och resten av landet för att redogöra för skillnaden. Detta 
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eftersom om landet exempelvis är fattigt och har svårt att upprätthålla mänskliga rättigheter 

generellt kommer det att visas i denna jämförelse. Uppsatsen gör detta för att nyansera 

resultaten och att undersöka om/ hur mycket sämre efterlevnaden av mänskliga rättigheter är i 

landets kontext. 

Tabell 5210 Mänskliga rättigheter i Transnistrien och Moldavien. Samanställning av Freedom house’s rapporter 

från 2018–2010. Rättigheterna mäts på en skala från 1–7 där 1 indikerar det mest fria och 7 det minst fria.  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Transnistrien          

Totala rättigheter 6 6 6 6 6 - - - - 

Politiska rättigheter 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Civila rättigheter 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Moldavien          

Totala rättigheter 3 3 3 3 3 - - - - 

Politiska rättighetr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Civila rättigheter 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

 

 

Tabell 6211 Mänskliga rättigheter i Väst sahara och Marocko. Samanställning av Freedom house’s rapporter från 

2018–2010. Rättigheterna mäts på en skala från 1–7 där 1 indikerar det mest fria och 7 det minst fria.  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Väst Sahara          

Totala rättigheter 7 7 7 7 7 - - - - 

Politiska rättigheter 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Civila rättigheter 7 7 7 7 7 7 7 6 6 

Marocko           

Totala rättigheter 5 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - 

Politiska rättighetr 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Civila rättigheter 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

210 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2000-

2020 
211 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2000-

2020 
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Tabell 7212 Mänskliga rättigheter i Indiska Kashmir och Indien. Samanställning av Freedom house’s rapporter 

från 2018–2010. Rättigheterna mäts på en skala från 1–7 där 1 indikerar det mest fria och 7 det minst fria.  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Indiska Kashmir          

Totala rättigheter 4 4 4 4 4 - - - - 

Politiska rättigheter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Civila rättigheter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Indien           

Totala rättigheter 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - - - - 

Politiska rättighetr 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Civila rättigheter 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

Tabell 8213  Mänskliga rättigheter i Pakistanska kashmir och Pakistan. Samanställning av Freedom house’s 

rapporter från 2018–2010. Rättigheterna mäts på en skala från 1–7 där 1 indikerar det mest fria och 7 det minst 

fria.  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Pakistanska Kashmir          

Totala rättigheter 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 - - - - 

Politiska rättigheter 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Civila rättigheter 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Pakistan           

Totala rättigheter 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - 

Politiska rättighetr 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Civila rättigheter 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

212 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2000-

2020 
213 Freedom house, freedom in the world: the annual survey of political rights and civil liberties, New York, 2000-

2020 



 

70 

  

Som visas i tabellerna nedan att mänskliga rättigheter i omstridda områden efterlevs i lägre grad 

i de omstridda områdena än i statens övriga territorium. Denna slutsats gör jag eftersom graden 

för efterlevnaden av mänskliga rättigheter är i omstridda områden i alla fall lägre eller samma 

som i resterande landet. Detta är intressant om man jämför resultaten emot övriga landet, där 

efterlevnaden för mänskliga rättigheter är betydligt högre. Mer specifikt har det omstridda 

området en ”lägre” grad av mänskliga rättigheter än dess omgivning. Det vill säga att i denna 

undersökning kan det ses att de tre omstridda områden har en sämre efterlevnad av mänskliga 

rättigheter. Denna uppsats visar att det sker ageranden från inomstatliga organisationer samt 

utom-statliga aktörer och visar att det finns ageranden från båda för att främja efterlevnaden för 

mänskliga rättigheter.  
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7. Avslutande diskussion   

Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka om eller hur efterlevnaden för 

mänskliga rättigheter ser ut i omstridda områden och för att göra det formulerade uppsatsen tre 

delsyften:  

Det första delsyftet är att undersöka hur de två teoretiska synsätten liberalism och realism ser 

på mänskliga rättigheter, både generellt och i fall med omstridda områden. Uppsatsen närmade 

sig denna fråga utifrån de två teoretiska utgångspunkterna för att förstå dess syn på mänskliga 

rättigheter. Uppsatsen har redogjort för de två teoretiska ramverken; liberalism och realism och 

redogjort för dom generellt men också i ljuset av omstridda områden. 

Det andra delsyftet uppsatsen ställde var att undersöka hur mänskliga rättigheter ser ut i 

omstridda områden. Detta syfte utgörs av att undersöka hur situationen för mänskliga 

rättigheter ser ut och om eller i vilken mån mänskliga rättigheter efterlevs i dessa områden. 

Denna uppsats har beskrivit hur den empiriska situationen i de tre undersökta områdena som 

uppsatsen syftade till att undersöka. Uppsatsen har med empiriskt underlag redogjort för 

mänskliga rättigheters situation i omstridda områden.  

Det tredje och sista delsyftet uppsatsen ställde upp var: att närma sig de två teoretiska 

utgångspunkterna och operationaliserat dessa på uppsatsens tre empiriska fall för att på så sätt 

kunna undersöka vilken teoretisk utgångspunkt som ger rimligaste förklaring för att förstå de 

undersökta områdena. Uppsatsen har operationaliserat de två teoretiska ramverken och använt 

dem för att undersöka uppsatsens empiriska material.   

Uppsatsen syftade till att bidra till den forskningslucka som fanns mellan den empiriska och 

teoretiska tidigare forskningen genom att applicera teoretiska ramverk på en empiriska fall. 

Uppsatsen har redogjort för två teoretiska utgångspunkter och operationaliserat de på empiriska 

fall. Genom detta har uppsatsen belyst en teoretisk förståelse för de empiriska fallen.   

 

Som nämnt i uppsatsen är mänskliga rättigheter ett väldigt brett forskningsfält och innefattar 

flera olika forskningsområden som juridik och internationella relationer. Denna uppsats 

använde liberalismen och realismen som utgångspunkter för den teoretiska diskussionen och 

den framtida forskningen skulle kunna inkludera fler teoretiska ramverk och underteorier. Detta 
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skulle vara intressant att studera eftersom verkligheten är mer lik en gråskala och hitta det 

teoretiska perspektivet som ligger närmast empirin skulle vara intressant och en möjlig framtida 

forskningsfråga. Att undersöka frågan igen men att välja en annan metod som en kvantitativ 

eller mer djupgående skulle även också kunna vara inom den framtida forskningen.  

Att undersöka situationen i framtiden på nytt men genom en fältstudie skulle enligt mig vara 

det mest intressanta för framtida forskning. Att i den mån det är möjligt göra fältstudier i 

områdena och intervjua med rättighetsorganisationer.  En fältstudie skulle kunna ge en djupare 

inblick i situationen och att prata med journalister eller NGO:s på plats skulle ge djupare insikter 

i rättighetssituationen. 

Europadomstolen kommer vid skrivandet snart att behandla Krimhalvön, konflikten mellan 

Ukraina och Ryssland och undersöka vilken/vilka aktörer som ska ses ansvarstagare för 

mänskliga rättigheter i området. Detta rättsfall skulle kunna dementera den redan existerande 

rättspraxis om statsansvar eller möjligtvis förändra den.  
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