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Sammandrag 
Mänskliga rättigheter förutsätts vara universella i och med den allmänna förklaringen författad 

av FN 1948. Ett halvt sekel har passerat, och partikulära mänskliga rättigheter diskrimineras 

världen över. Detta examensarbete studerar spänningen som finns mellan universalism och 

partikularism, och hur de partikulära rättigheterna diskrimineras. I omvärlden bevakar 

civilsamhället denna angelägenhet och använder olika metoder för att skapa omständigheter där 

partikulära rättigheter respekteras. Det här arbetet studerar den europeiska kontexten genom 

Europadomstolen och den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och hur 

civilsamhället i Europa använder strategisk processföring för romers mänskliga rättigheter. 

 

Syftet med detta examensarbete är att konstatera hur Europadomstolen balanserar spänningen 

mellan universalism och partikularism när civilsamhället åberopar diskriminering av mänskliga 

rättigheter. Ett delsyfte är att konstatera om det finns en långsiktig konsekvens av strategisk 

processföring för romers mänskliga rättigheter i Europa. Examensarbetet har förhållit sig till 

två idéer om mänskliga rättigheter; universalism och diskriminering. Vald metod för arbetet har 

varit beskrivande idéanalys för att visa hur förekomsten av idéer uttrycks i text, och därmed 

kunna konstatera ett skifte i texterna. Materialet är inhämtat från civilsamhällesorganisationen 

European Roma Rights Centre, vilket är avgöranden från Europadomstolen. 

 

Resultatet av studien är att Europadomstolen tidigare har ansett att mänskliga rättigheter bör 

vara universella och menat att diskriminering är svårt att bevisa. I senare fall konstaterar 

Europadomstolen att diskriminering är konstitutionellt för romer. Slutligen konstateras att 

strategisk processföring kan utläsas som effektivt för att minska spänningen mellan 

universalism och partikularism i Europa. 
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Abstract 

Human rights are presumed to be universal given the universal declaration on human rights by 

the United Nations in 1948. Half a century has passed, and private human rights such as group 

rights are discriminated against worldwide. This thesis studies the presumed tension between 

universal human rights and private human rights, and how the specific rights are discriminated 

against. External monitoring is part of duties assigned to civil society organisations, and 

organisations monitor this issue and uses various methods to create circumstances in which 

private rights are respected. This thesis studies the European context through the European 

Court of Justice and the European Convention on Human Rights, and how civil society 

organisations in Europe use strategic litigation for Roma human rights. 

 

The purpose of this thesis is to establish how the European Court of Justice balances the tension 

between universal human rights and private human rights when civil society invokes 

discrimination against human rights. A sub-purpose is to identify whether there is a long-term 

consequence of strategic litigation for Roma human rights in Europe. The thesis has dealt with 

two ideas of human rights: universalism and discrimination. The chosen method for the study 

has been descriptive analysis of ideas to show the existence of ideas in texts, and thus be able 

to ascertain a shift in expression. The material is obtained by the civil society organisation 

European Roma Rights Centre, which are rulings from the European Court of Justice. 

 

The result of the study is that the European Court of Justice has previously considered that 

human rights should be universal and held that discrimination is difficult to prove. In recent 

cases however, the European Court of Justice has ruled that discrimination is constitutional for 

the Roma. Lastly, it is stated that strategic litigation can be viewed as effective in reducing the 

tension between universal human rights and private human rights in Europe. 
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1. Inledning 
Mänskliga rättigheter sägs vara universella och allmängiltiga i och med den allmänna 

förklaringen 1948 (FN, 1948). Sedan dess har världens stater och Förenta Nationerna (FN) 

författat ett antal traktater för att säkerställa mänskliga rättigheter och att ge alla människor 

chansen att ha lika rätt till rättigheter som politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Det har 

även tagits särskilda initiativ för att skydda partikulära rättigheter såsom kvinnors mänskliga 

rättigheter, barns rättigheter, urfolks rättigheter och skydd mot minoriteter (exempelvis 

CEDAW 1979 och CRC 1989). Det finns regionala variationer för att säkerställa mänskliga 

rättigheter som den afrikanska stadgan om människors och folkets mänskliga rättigheter (1981), 

ASEAN överenskommelsen om mänskliga rättigheter i Sydostasien (2012), den arabiska 

stadgan om mänskliga rättigheter (1994), det interamerikanska systemet för mänskliga 

rättigheter (1969), och de två europeiska systemen, där den ena är den Europeiska konventionen 

om mänskliga rättigheter (EKMR, 1950), och det andra är specifik lagstiftning om de 

fundamentala rättigheterna i den Europeiska Unionens stadga (2000). Att efterleva mänskliga 

rättigheter är i huvudsak statens ansvar och skyddet för mänskliga rättigheter finns i den 

lagstiftning staten i fråga har samt i de konventioner staten åtagit sig, men bland annat i Sverige 

ligger visst ansvar även på kommunerna (Nilsson, 2017, ss.117–148). Det finns ett antal sätt att 

säkerställa att stater sköter sina åtaganden, exempelvis har FN flera bevakningsorgan kopplade 

till konventionerna där de säkerställer att respekt för mänskliga rättigheter efterlevs. Ett annat 

sätt att säkerställa mänskliga rättigheter är genom civilsamhället, alltså sektorn mellan staten 

och det privata, och dess påverkansarbete. Civilsamhällets metoder bidrog under tidiga 1900-

talet i flera länder i Europa till fackföreningsrörelser, lika rösträtt för kvinnor och män och fri 

opinionsbildning. Civilsamhällets arbete fortlöper i världen, vilket väcker ett antal frågor om 

hur de arbetar och i vilken utsträckning det faktiskt gör skillnad för mänskliga rättigheter, och 

särskilt de partikulära mänskliga rättigheterna, det vill säga rättigheter som bland annat 

tillskrivs minoriteter och vissa grupper. Det väcker frågan om i vilken utsträckning mänskliga 

rättigheter är universella, såsom allmängiltiga för var och en på jorden och om de därmed kan 

anses vara lika för alla eller om det kan finnas omständigheter mellan universalitet och 

partikularism som skapar utmaningar och varierande respekt för mänskliga rättigheter. I 

civilsamhället finns intressegrupper och påverkansorganisationer som arbetar med att belysa 

minoritetsrättigheter och diskriminering. I nästa avsnitt kommer detta att definieras och belysas 

närmare. 
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1.1 Civilsamhällets roll  
Civilsamhället och organisationer inom civilsamhället, Civil Society Organisations (CSO:er) 

har sedan andra halvan av 1900-talet haft inflytande på mänskliga rättigheter och bevakat 

huruvida stater efterlever mänskliga rättigheter inom lokal, regional och global nivå (Hondora, 

2018, s.115). En ickestatlig aktör (NGO) kan ingå i gruppen CSO eftersom CSO:er arbetar 

parallellt med staten, men ingår inte i det statliga arbetet, CSO:er varierar beroende på kontext 

och hur de arbetar, vilket kan göra det svårt att skilja en CSO från en NGO (Goel & Tripathi, 

2010, s.669). CSO:er är aktiva inom de områden som rör mänskliga rättigheter men arbetar på 

olika sätt för att belysa problem inom mänskliga rättigheter, eller se till att mänskliga rättigheter 

efterlevs. Det kan ske genom att utbilda befolkningen inom mänskliga rättigheter och vad 

mänskliga rättigheter innebär för individen (Goel & Tripathi, ss.781–782). Civilsamhället inom 

mänskliga rättigheter bedriver påverkansarbete för att förändra någonting rörande mänskliga 

rättigheter, de flesta CSO:er är aktiva inom policyförändring inom stater för att på så sätt öka 

respekten för mänskliga rättigheter (Nyoh, 2018, s.1). Påverkansarbete på global och lokal nivå 

behandlar främst frågor som FN prioriterar eller driver, idén med detta är att stater är mer 

benägna att lyssna på internationella organisationer inom det multilaterala samarbetet än lokala 

aktörer med egna idéer om mänskliga rättigheter och hur mänskliga rättigheter bör förstås 

(Nyoh, 2018, s.3). En annan metod civilsamhället använder alltmer är strategisk processföring, 

vilket är en påverkansmetod där juridiken används för att bidra till förändring. I Europa kan 

civilsamhället på regional nivå exempelvis använda EKMR för att säkerställa lika rättigheter 

för alla europeiska medborgare (Hondora, 2018, s.118).  

 

Civilsamhället i Europa anses vara komplext på grund av kontinentens moderna historia, 

civilsamhället har uppkommit vid olika historiska tidpunkter med hänsyn till separata historiska 

händelser som influerat civilsamhället. Civilsamhället är en del av EU-samarbetet på grund av 

att EU upplevde ett så kallat demokratiskt underskott, kortfattat betyder det att EU:s ledning 

upplevde en avsaknad av politiskt engagemang i unionen (Inneriarty, 2014, s.308). Att 

involvera CSO:er i beslutsfattande var EU:s sätt att inkludera befolkningen och försöka minska 

det demokratiska underskottet, för EU betyder civilsamhället ett organiserat civilsamhälle som 

värnar om EU:s värderingar om mänskliga rättigheter och demokrati, men även organisationer 

som arbetar med barns rätt till utbildning, jämlik sjukvård och kvinnors rättigheter i exempelvis 

Polen (Kohler-Koch, 2009, s.48). Civilsamhället i Europa men utanför EU organiserar sig på 

andra sätt och ansågs länge vara svaga och oorganiserade på grund av omställningen efter 

Berlinmurens fall 1989 (Jacobsson & Korolczuk, 2019, ss.125–126). CSO:er arbetar delvis med 
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marknadskrafter och mänskliga rättigheter, de hänvisar bland annat till kritik av den billiga 

produktionen i Östeuropa som västeuropeiska och amerikanska fabriker dragit nytta av, och 

därför är det av vikt för östeuropeiska stater att respektera mänskliga rättigheter som 

västerländsk värdering. Med det menas att mänskliga rättigheter till viss del kan ses som ett 

västerländskt fenomen och det förekommer viss kritik mot det. CSO:er upplevde att stater 

eftersatte den offentliga sektorn och mänskliga rättigheter som hållbara hem kränktes 

tillsammans med ökade elpriser och ökad hyra trots fallfärdiga byggnader. Det mobiliserade 

grupper att organisera sig och kräva lagstiftande förändring inom dessa områden (Jacobsson & 

Korolczuk, 2019, s.128). De olika grupper som kan förekomma i östeuropeiska stater var dock 

olika framgångsrika rörande lagstiftning och vilka rättigheter som bör respekteras inom en stat. 

Den romska minoritetsgruppen är ett exempel på en grupp som tidigare ansetts vara mindre 

framgångsrik i detta anseende.  

 

1.2 Problemformulering 
Utifrån ovanstående är det identifierade problemet att det finns en allmän förklaring om de 

mänskliga rättigheterna med visst bindande internationellt skydd av politiska, sociala och 

särskilda rättigheter. Det finns även regionala skydd och verktyg för att säkerställa mänskliga 

rättigheter. Den europeiska kontexten är värd att studera eftersom romer är en minoritetsgrupp 

som återfinns inom de flesta europeiska stater och de är ett exempel på en minoritetsgrupp som 

har organiserat sig för att belysa spänningen mellan universalism och partikularism. Romer är 

således en grupp som kan studeras ur ett större perspektiv för att se hur civilsamhället arbetar 

för partikulära mänskliga rättigheter och i vilken utsträckning det arbetet i sin tur har någon 

inverkan på diskriminering inom mänskliga rättigheter. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är därför att studera hur civilsamhället i Europa använder 

strategisk processföring för att minska spänningen som förutsätts finnas mellan universalism 

och partikularism inom mänskliga rättigheter. Europadomstolen förverkligar fall genom 

bindande lag, och därför är även Europadomstolens resonemang av intresse att studera inom 

detta område. Ett delsyfte inom huvudsyftet är att studera hur arbetet förverkligas genom 

diskrimineringsfall av romer i Europadomstolen och om det kan ha en långsiktig effekt för 

mänskliga rättigheter. 
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Detta examensarbete styrs av tre frågeställningar: 

1. Hur balanserar Europadomstolen spänningen mellan universalism och partikularism när 

påverkansorganisationer bedriver strategisk processföring gällande romers mänskliga 

rättigheter enligt EKMR? 

2. Hur använder civilsamhället EKMR och Europadomstolen för att bedriva strategisk 

processföring för romers mänskliga rättigheter inom spänningen mellan universalism 

och partikularism? 

3. Vad kan den långsiktiga konsekvensen av strategisk processföring under EKMR vara 

för diskriminering av partikulära mänskliga rättigheter för romer? 

 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer inte att studera den utomeuropeiska kontexten där regionalt skydd för 

mänskliga rättigheter finns, varken materiellt eller komparativt. Examensarbetet kommer inte 

att studera gällande rätt eller konstatera vad gällande rätt är, utan lägga betoning på juridiken 

som metod för mänskliga rättigheter i den europeiska kontexten. Examensarbetet kommer inte 

att diskutera minoriteträtt utifrån en rättsvetenskaplig analys. Det kommer inte heller att göras 

en jämförande analys med påverkansarbetet för påverkansarbete gällande andra 

minoritetsgrupper, detta förtydligar jag nedan. Olika varianter som kallas framing är en metod 

forskare tidigare använt i studier av diskriminering av partikulära rättigheter, jag kommer inte 

att använda framing som metod eftersom framing delvis syftar till medial uppmärksamhet men 

även att visa på specifika problem i folkrätten, men lämnar inget utrymme för att studera 

grupprättigheter och att tillhöra en grupp. Statslöshet är ett problem för romer som inte heller 

kommer att diskuteras eller analyseras i det här examensarbetet även om det ryms inom ramen 

av strategisk processföring. Statslöshet är i stor del en filosofisk aspekt av universalism och 

rätten att ha rättigheter, det finns dock ingen artikel eller konvention att åberopa, vilket innebär 

att statslöshet inte ryms i min analys av EKMR. 

 

1.5 Förtydliganden 
CSO:er och påverkansarbete förekommer i hela världen och är inte unik för Europa. Jag har 

valt att fokusera detta examensarbete på Europa eftersom jag befinner mig i en europeisk 

kontext och har bevittnat rasism och diskriminering av romer i min vardag, och genom min 

praktik på Sidas enhet för Västra Balkan och Turkiet finns grundläggande regional förståelse 

av Europa. En del av mänskliga rättigheter och den allmänna förklaringen om mänskliga 

rättigheters universalism lägger fokus på individen och de rättigheter varje enskild människa 
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har. Examensarbetet förutsätter inte på något sätt att romer är en homogen grupp där alla romer 

upplever samma typ av diskriminering. Romer kan uppleva olika grad av kränkning beroende 

på bland annat nationellt ursprung, könstillhörighet, sexuell läggning, eller religion. 

 

1.6 Disposition 
Examensarbetet har inledningsvis definierat civilsamhällets roll i Europa och den europeiska 

kontexten, men behöver med ett bakgrundskapitel efter denna inledning få en djupare historisk 

definition och förklaring. Inom den historiska bakgrunden kommer även strategisk 

processföring att definieras och förklaras närmare med exempel från omvärlden. Därefter 

kommer romers historia att sammanfattas och användas för att förklara varför romer är en utsatt 

grupp i Europa när det kommer till respekt för partikulära mänskliga rättigheter. Bakgrunden 

kommer att avslutas med två europeiska verktyg för partikulära mänskliga rättigheter; den ena 

är medlemskap i den europeiska unionen (EU), alltså ett politiskt verktyg, och den andra är 

Europadomstolen som verkställer juridik och lagar som styr mänskliga rättigheter i Europa. 

Kapitlet som följer behandlar teori där två teoretiska koncept presenteras vilka sedan används 

för att studera materialet med vald metod. Etik, metod och material efterföljer teorin där 

forskningsetiska överväganden presenteras först, och därefter presenteras vald metod. I 

materialet kommer en civilsamhällesorganisation att presenteras tillsammans med valt material 

från organisationen, vald organisation kommer även att motiveras i avsnittet. Kapitlet som följer 

är analysen där valt material analyseras med tidigare identifierad metod. Respektive 

underkapitel kommer att sammanfattas med ett resultat från studerat material. Examensarbetet 

kommer sedan att avslutas med en diskussion om resultat, hur resultatet förhåller sig till 

frågeställningarna och framtida forskning inom detta område. Avslutningsvis avslutas kapitlet 

med svar på frågeställningarna och en slutsats för examensarbetet. 

 

2. Bakgrund 
Bakgrunden kommer först att presentera civilsamhällets roll och påverkansorganisationer i 

världen för att sedan definiera vad strategisk processföring är, hur det används och vilken effekt 

strategisk processföring kan ha långsiktigt för mänskliga rättigheter i dessa exempel. Det som 

efterföljer är romers historiska utsatthet och hur romer traditionellt studeras inom mänskliga 

rättigheter. Den här delen av bakgrunden ger därför tyngd till den andra och den tredje 

frågeställningen. Det ger även den bakgrund som krävs för syftet med examensarbetet; att se 

hur civilsamhället arbetar med strategisk processföring och om det har en långsiktig effekt. Den 
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avslutande delen av bakgrunden kommer att presentera två europeiska verktyg för mänskliga 

rättigheter, och därmed förklara hur den första och andra frågeställningen kan besvaras. 

 

2.1 Forskningsöversikt civilsamhället 
Historiskt har vad vi idag kallar CSO:er och ickestatliga aktörer uppkommit som en respons på 

avsaknad av mänskliga rättigheter eller en form av orättvisa i samhället, typexempel på 

organisation av civilsamhället är kampen för svartas rättigheter i USA och kvinnorörelsen i 

Europa på 1900-talet (Goel & Tripathi, 2010, s.774). CSO:er inom mänskliga rättigheter arbetar 

utan vinstsyfte och är politiskt obundna, de söker inte heller politiskt makt, utan inflytande över 

politiken och beslutsfattande för att på så sätt bidra till en förändring inom mänskliga rättigheter 

(Goel & Tripathi, 2010, s.775). Arbetet CSO:er utför är olika farligt och komplicerat beroende 

på var i världen arbetet utförs eftersom organisationerna tenderar att ses som ett hot mot 

nuvarande politisk ordning. Kritik mot stater och staters respekt för mänskliga rättigheter 

tenderar att tas emot negativt av mer auktoritära stater (Goel & Tripathi, 2010, s.778), vilket 

kan begränsa CSO:er och ickestatliga aktörers verksamhet och förutsättningar att bidra till 

förändring. CSO:er inom mänskliga rättigheter tenderar att arbeta för partikulära mänskliga 

rättigheter och ämnar då säkerställa att alla grupper i samhället har tillgång till lika mänskliga 

rättigheter (Goel & Tripathi, 2010, s.778). 

 

Den kontextuella aspekten av civilsamhället och ickestatliga aktörer bidrar till svårigheten att 

se vilken effekt civilsamhället har för mänskliga rättigheter eftersom vissa diskurser och 

kontexter värnar civilsamhället och anser att de bör inkluderas i konversationer och arbetet för 

mänskliga rättigheter, medan andra, till exempel politiska aktörer, anser att civilsamhället är att 

likställa med illegala aktörer som uppmuntrar civil olydnad, och därför behöver straffas 

(Clapham, 2018, s.557). Problemet civilsamhället belyser är att det internationella arbetet för 

mänskliga rättigheter är skrivet av stater för stater, och därför förutsätter stater att det är stater 

som ska se till att internationella åtaganden efterföljs (Clapham, 2018, s.558).  

 

Att bevaka, undersöka och dokumentera mänskliga rättigheter är en metod, vilka kan ha en 

effekt både på nationell och internationell nivå. Bevakningsarbetet är en av de mer kända 

metoderna, hur och vad som ska bevakas är dock olika från region till region. Mandatet att 

bevaka mänskliga rättigheter har traditionellt gått till CSO:er eftersom CSO:er uppkommer på 

grund av bristande respekt eller efterlevnad av mänskliga rättigheter, och därför anser CSO:er 
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att det inte går att förlita sig på staters information om mänskliga rättigheter, traditionellt är det 

civila och politiska rättigheter som bevakas. De flesta som bevakar mänskliga rättigheter är från 

början västerländska organisationer som Amnesty International och Human Rights Watch; 

organisationer som dessa vill att stater ska efterleva den universella förklaringen om mänskliga 

rättigheter och vad det innebär, som att ingen ska fängslas på grund av etnisk tillhörighet, 

hudfärg eller sexuell läggning eller annan anledning där legitim juridisk orsak saknas. Dessa 

två organisationer är internationellt erkända organisationer inom bevakningsområdet av 

mänskliga rättigheter, men de arbetar på olika sätt. Human Rights Watch arbetar endast med 

bevakning och rapportskrivande med hjälp av tematiska experter och landexperter, de lobbar 

främst mot stater, företag och beväpnade grupper men bedriver ingen strategisk processföring 

(Human Rights Watch, 2021). Amnesty International har liknande beskrivning av sitt 

bevakningsområde, men bedriver även strategisk processföring till viss grad. Amnesty 

International arbetar lokalt, regionalt och globalt med strategisk processföring och vill därmed 

visa att mänskliga rättigheter innebär lika rättigheter för alla. De engagerar sig främst i frågor 

som rör de civila och politiska rättigheterna som rätt till rättvis prövning, asylrätt, protest mot 

dödsstraff och aborträtt. De fokuserar således inte på en specifik grupp eller fråga, utan agerar 

för mänskliga rättigheter på ett bredare sätt (Amnesty, 2021). Skillnaden mellan Amnesty 

International och Human Rights Watch ligger således i den strategiska processföringen och att 

Human Rights Watch själva inte bedriver den typen av verksamhet. Fenomenet ingår dock i 

bevakningsområdet och är en metod Human Rights Watch lyfter i rapporter om mänskliga 

rättigheter (Human Rights Watch, 2021). 

 

Det de flesta troligtvis associerar CSO:er inom mänskliga rättigheter är påverkansarbete och 

lobbning, syftet med detta är att sätta en standard och skapa en process för att nå denna standard.  

Det följer dokumenteringsarbetet eftersom att sätta en standard kräver att vad som är fel har 

dokumenterats. Inom påverkansarbete och lobbning kan media användas för att belysa brott 

mot mänskligheten eller någon grundläggande mänsklig rättighet. Att sätta en standard tenderar 

att påverka både nationellt och internationellt, vilket börjar med att en attityd om hur ett visst 

ärende bör behandlas sprids från en stat till en annan närliggande stat, vilket i sin tur resulterar 

i en regional attityd, och som på sikt resulterar i praxis och internationell standard (Goel & 

Tripathi, 2010, s.785). En metod i det internationella arbetet för respekt för mänskliga 

rättigheter är en typ av framing. Framing innebär där att rama in ett problem med mänskliga 

rättigheter och hänvisa till folkrätten för att på så sätt inkludera samhället i frågan (Kim, 2016, 
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s.605). Traditionellt har detta studerats genom Amnesty International och fullständigt 

avskaffande av dödsstraff men även inom kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Framing 

kan således ses som en väg mot strategisk processföring eftersom både framing och strategisk 

processföring använder juridik för att belysa ett problem inom partikulära mänskliga rättigheter. 

 

2.1.1 Strategisk processföring 
Ett problem med strategisk processföring är att CSO:er använder olika och egna definitioner av 

vad strategisk processföring faktiskt är (Hondora, 2018, s.118), vilket gör fenomenet 

svårstuderat. Den definition som är mest vedertagen till att identifiera strategisk processföring 

är att en organisation tar ett fall till en domstol där det explicita huvudsyftet är att utgången ska 

ha en positiv inverkan på andra personer än den som fallet behandlar (Open Society Justice 

Initiative, 2018). Kortfattat är huvudsyftet att påverka på kollektiv nivå genom att hjälpa en 

individ.  Strategisk processföring har studerats i olika kontexter, det kontexterna har gemensamt 

är att det är folkrätten som testas och utvecklas när tillämpningen av traktater inte är tillräckliga 

för att skydda minoriteter, kvinnor och andra utsatta grupper (Rudman, 2018, s.5). 

 

Strategisk processföring kan användas för att förändra mänskliga rättigheter när det finns fyra 

specifika omständigheter som uppnås eller skapas på något sätt. Dessa fyra omständigheter är 

att det måste finnas ett befintligt juridiskt ramverk, ett oberoende och kunnigt rättsväsende, ett 

civilsamhälle som kan belysa orättvisor och sociala problem inom mänskliga rättigheter, och 

ett nätverk som kan stödja den grupp som de mänskliga rättigheterna berör (Epp, 1998, se Roa 

& Klugman, 2014, s.32). 

 

Att använda strategisk processföring är en återkommande metod för CSO:er i Europa, ett 

exempel på tidigare studier inom området är kvinnorörelsen och kvinnors rättigheter i Polen 

där abort diskuterats (Fuchs, 2013, s.30). Effekten av strategisk processföring har studerats 

under ett årtionde. Den konstaterade effekten i Polen visar att strategisk processföring är en 

metod som fungerar för att samla en grupp och konstatera huruvida mänskliga rättigheter 

upplevs som kränkta eller ej, vilket även bidrar till en juridik förståelse för problemet för 

gruppen, men att ingen direkt förändring har skett i Polen i frågan om kvinnors rättigheter 

(Fuchs, 2013, s.35). Inskränkningar mot aborträtten i Polen under 2010-talets andra halva kan 

därmed visa att strategisk processföring som påverkansmetod riskerar att inte få de resultat som 

efterfrågas att det ska ha på mänskliga rättigheter och rätt att ha rättigheter. Ett problem med 
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Polen och kvinnors rättigheter är domstolarnas självständighet, hur lagar författas i Polen och 

vem som tolkar den skrivna lagen. Strategisk processföring ger dock positiva effekter som 

medial uppmärksamhet och internationell uppmärksamhet bland allmänheten. Det i sig kan 

bidra till att en internationell organisation som EU eller det internationella samfundet 

kommenterar situationen, eller andra kampanjer som kan komma att påverka staten. En annan 

bieffekt är att strategisk processföring kostar mycket pengar att genomföra, och medial 

uppmärksamhet kan på så sätt bidra till donationer eller annan finansiell hjälp för att fortsätta 

bedriva den här typen av långsiktigt påverkansarbete (Fuchs, 2013, s.36). 

 

Clifford Bob (2005) har studerat fenomenet över världen för att belysa på metodens vikt i 

civilsamhället och vad metoden kan innebära för minoriteters mänskliga rättigheter. Att 

använda sofistikerade metoder som dessa resulterar i att problemet tas på allvar, och det i sin 

tur påverkar hur media skriver om problemet, vilket i sin tur kan påverka beslutsfattande organ 

och personer. Det innebär även att organisationen i fråga kan få monetärt stöd för att bedriva 

sin verksamhet (Bob, 2005, s.7). Bob presenterar specifikt två omvärldsexempel, ett i en 

afrikansk kontext och ett i en amerikansk kontext. 

 

Exempel ett är 1990-talets Nigeria och en konflikt kring ett deltaområde. Minoritetsgrupper har 

varit bosatta i området under lång period, konflikten rörde vem som har rätt till området; 

minoritetsbefolkningen eller majoritetsbefolkningen. Minoritetsgrupperna i deltaområdet 

samarbetade för att bibehålla kontroll över deltaområdet och engagerade sig i samband med 

detta i regional och nationell lagstiftning. Minoritetsgrupperna menade vidare att de lidit under 

britternas kolonialperiod och att det gav dem rätt till området, konflikten förvärrades dock när 

olja hittades i deltaområdet. Området var hårt bevakat av militär och polis, borrandet efter olja 

resulterade i förorenad luft, vatten och mark. Minoritetsgrupperna samarbetade lokalt genom 

protester, och på regional nivå genom klagomål och hänvisningar till mänskliga rättigheter som 

hälsosam miljö och att borrningen skulle bidra till ett kollektivt lidande. Det i sig samlade 

civilsamhället på nationell nivå för att belysa problem med att bygga en demokrati på olja, vad 

oljan skulle få för negativa konsekvenser i deltaområdet och för människorna. Resultatet blev 

Ongoni Bill of Rights där specifika mänskliga rättigheter tillskrevs de minoriteter bosatta i 

deltaområdet (Bob, 2005, ss.56–65). 
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Det andra exemplet är ursprungsbefolkningen i södra Mexiko. Södra Mexiko har varit eftersatt 

jämfört med norra Mexiko. Ursprungsbefolkningen i Mexiko utgör 30% den mexikanska 

befolkningen och de utgör de fattigaste i Mexiko. Zapatista var en grupp som levde i extrem 

fattigdom. Gruppen inspirerades av civilsamhället i Europa och menade att en stark minoritet 

kan förbättra sin levnadssituation. Zapatistas tillgrep våld mot den mexikanska militären, främst 

för att få medial uppmärksamhet och på så vis internationell uppmärksamhet. När problemet 

uppmärksammats utropades vapenvila och förhandlingar kunde inledas. Via den mediala 

uppmärksamheten och stöd från internationella organisationer utbyttes lärdomar som vilka 

positiva förpliktelser stater har mot medborgare och hur individuell klagan sker under det 

interamerikanska systemet för mänskliga rättigheter. Detta i sin tur resulterade i nya kunskaper 

för ursprungsbefolkningen i närliggande områden (Bob, 2005, ss.117–145). 

 

Kvinnorörelsen i Colombia är ett annat exempel i modern forskning där strategisk processföring 

används. (Roa & Klugman, 2014, s.31). I det här sammanhanget ses det positivt om 

kvinnorörelsen vinner ett fall eller inte. Om de vinner förändras det som är fel och situationen 

för gruppen förbättras. Om de inte vinner uppmärksammas det genom medial spridning, 

starkare gruppering kring frågan och mer information kring gruppens specifika problem samlas 

in (Roa & Klugman, 2014, s.32). Studier av strategisk processföring i Colombia visar att det 

svåraste att uppnå är en kunnig och opartisk domare, det är dock ett effektivt sätt att samla 

civilsamhället och individer kring en specifik fråga och därmed visa kränkningar mot mänskliga 

rättigheter. (Roa & Klugman, 2014, s.39). 

 

Dessa exempel har vissa saker gemensamt och vissa saker som skiljer sig åt. Anledningen att 

strategisk processföring inte fungerat i Polen på samma sätt som i Nigeria och Mexiko är att de 

fyra kraven för strategisk processföring inte uppfylls, det finns inget oberoende rättsväsende i 

Polen. I Nigeria valde minoriteterna direkt att organisera sig för att påverka lagstiftning och 

skapa ett lagligt skydd för sig själva, men i Mexiko använde minoritetsgruppen våld för att få 

sin vilja igenom. Att använda våld är inte en del av strategisk processföring och ryms inte i de 

fyra principerna för strategisk processföring, men önskvärd effekt uppnåddes. Den långsiktiga 

effekten i Mexiko som inte återfinns i Nigeria är att viss regional positiv effekt för mänskliga 

rättigheter finns eftersom Zapatistas valde att klaga till den interamerikanska domstolen, och 

därmed kunde liknande rättigheter konstateras i länder som gränsar till södra Mexiko. Den 

colombianska kontexten kan liknas vid den polska eftersom de har liknande attityd till 
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abortfrågan och strategisk processföring; huvudsyftet är att organisera kring en specifik fråga 

och belysa vad som anses vara en kränkning mot mänskliga rättigheter. Det de alla har 

gemensamt är att de vill få medial uppmärksamhet för att belysa kränkningar mot mänskliga 

rättigheter, och därmed få internationellt stöd i en fråga. Det sista de har gemensamt är att 

samtliga exempel vill organisera och samla en grupp kring en fråga om mänskliga rättigheter 

och visa solidaritet. Sammantaget kombineras historisk utsatthet och förståelse med mänskliga 

rättigheter inom strategisk processföring. 

 

2.2 Romers historia 
Romer är idag en europeisk minoritetsgrupp med ursprung i Indien, det finns idag 

uppskattningsvis 20 miljoner romer i världen. Romerna började migrera till Europa på 1300-

talet, forskare tror att det var då romer fick det grekiska namnet zigenare,1 vilket betyder ”de 

som inte vill ha kontakt med någon” (Cederberg, Boye-Møller och Ronström, 2022). De flesta 

romer valde att bosätta sig i de östra delarna av Europa där de från början var livegna, deras 

huvudförsörjning var genom smideskonst, uppträda musikaliskt och att utföra läkekonst. Kort 

sammanfattat resulterade detta i att feodalherrarna i området förslavade romerna för att ta del 

av dessa kunskaper, romerna befriades helt från slavarbete 1864 (Cederberg, Boye-Møller och 

Ronström, 2022). Likt judar blev romer förföljda i Europa eftersom romer talar ett annat språk 

inom staten än huvudspråken. Romer blev även ofta anklagade för spioneri och för att sprida 

pest. Romerna var även en av de mest utsatta grupperna i Nazitysklands utrensning, vilket inte 

erkändes till en början, uppskattningsvis dog en halv till två miljoner romer i 

koncentrationslägren (Cederberg, Boye-Møller och Ronström, 2022). 

 

Romer är en grupp som fallit i historisk glömska efter Förintelsen och de brott som då begicks 

mot mänskligheten, massmorden av romer var inte på den offentliga agendan under 

rättegångarna i Nürnberg. Det var andra övergrepp som ansågs viktigare vid den tidpunkten, 

främst de övergrepp som skedde mot judar. I studier av Förintelsen tillskrivs judar mer lidande 

än romer, vilket innebär att övergreppen mot romer fortfarande står i skuggan av andra 

övergrepp2. Övriga stater har inte heller ställts till svar över vad som skedde mot romer i 

exempelvis Italien under 1920-talet och 1930-talet (EU-kommissionen, 2012, s.7). I och med 

uppdelningen i Öst och Väst befann sig de flesta romer på den östra sidan Berlinmuren. Efter 

 
1 Ordet undviks i Sverige idag eftersom det har en negativ klang och har använts som skällsord mot romer 
2 Ingen forskare menar på något sätt att ett övergrepp är viktigare än andra, men viss kritik från romer finns 

eftersom övergrepp mot judar har fått stort utrymme i diskussioner om Förintelsen. 
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Berlinmurens fall 1989 migrerade en stor grupp romer från Rumänien till bland annat Berlin. 

Minoriteter och redan utsatta i stater blev i samband med organiseringen efter Berlinmurens fall 

mer lidande än exempelvis majoritets-etniska medborgare av en stat, i Östeuropa drabbades 

främst romer (Jacobsson & Korolczuk, 2019, s.135). De romer som kom satt längs huvudgatan 

i Berlin och tiggde mat och pengar, vilket slog an en hård ton och jargong mot romer, en ton 

som återspeglas i Västeuropa idag (Cooper, 2001, s.69). Romer är den grupp som till viss del 

har förlorat mest på kommunismens fall eftersom de under detta styrelseskick hade specifika 

arbeten de fick utföra, skäligt boende, mat på bordet och barnen hade rätt till utbildning. Sedan 

kollapsen av Sovjetunionen och stater med liknande styrelseskick har romer systematiskt 

utestängts från arbetsmarknaden och utbildning på grund av att de är just romer (Cooper, 2001, 

s.70). 

 

Romers utsatthet i Europa är varierande, i Sverige exempelvis är romer en erkänd 

minoritetsgrupp och romani ett offentligt minoritetsspråk, men i forna Tjeckoslovakien 

berövades 300.000 romer sitt medborgarskap i samband med Berlinmurens fall, och de är 

fortfarande statslösa, de forna öststaterna erkänner inte romer som ett folk med särskilda 

rättigheter, ett av EU:s krav är att kandidatländer ska erkänna romer som en grupp och bevilja 

gruppen grundläggande mänskliga rättigheter (Cederberg, Boye-Møller och Ronström, 2022). 

 

EU och EU-lagstiftningen understryker minoriteter och minoriteters rättigheter som viktiga 

frågor för kandidatländerna att prioritera, specifikt är detta främst romer som minoritetsgrupp 

och romers rättigheter (Cicero, 2019, s.307). EU antog 2011 en strategi för romers integration 

i Europa och har arbetat med detta de senaste elva åren (Fekete, 2014, s. 60). År 1993 inkom 

Europarådet med en rekommendation om romer i Europa och hur de bör behandlas som 

minoritet. De sa då att romer är en europeisk minoritetsgrupp som inte passar in i den 

traditionella definitionen minoritet eftersom de inte har ett land att kalla sitt eget, och därför 

skulle romer kallas för en kulturell minoritet (Vincze, 2014, s. 444). Att benämna romer som 

en kulturell minoritet i Europa kan å ena sidan ha bidragit till de problem romer har idag 

eftersom romer ansågs oförmögna att skapa en egen stat (Vincze, 2014, s. 445), men visar även 

på avsaknad av förståelse för att kunna förstå kulturella skillnader och vad det innebär för en 

minoritet. Att endast benämna en grupp som en kulturell minoritet innebär att gruppen inte 

måste inkluderas eftersom de inte kan tillhöra gruppen från början (Vincze, 2014, s. 444). EU:s 

arbete med romers rättigheter fortsätter genom regionalt samarbete och stöd till 
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kandidatländerna. EU samarbetar med två organisationer på regional nivå där den ena är en 

kulturell organisation, European Roma and Travellers Forum, som bedriver utbildning om 

romers historia och kulturarv. Den andra organisationen är European Roma Rights Centre 

(ERRC), vilken EU anser vara den mest erkända CSO som arbetar för romers rättigheter som 

minoritet och integration i Europa (Uzunova, 2010, s.293). Jag kommer därför att återkomma 

till ERRC:s arbete senare. 

 

2.3 Romer som minoritet 
Romer är en europeisk minoritet, i denna uppsats är minoritet synonymt med nationell 

minoritet, och det är begreppet minoritet som kommer att användas. Nationell minoritet 

definieras som ”en grupp med uttalad samhörighet som till antalet har en icke dominerande 

ställning i landet” (Schmidt, 2010). Inom definitionen nämns även att personerna har en 

kulturell skillnad från värdlandet som språk, historia och kulturella traditioner. Europarådet 

antog ramkonventionen för nationella minoriteter 1994 för att säkerställa särskilt skydd och 

ställning för minoriteter, vilken har skrivits under och ratificerats av alla länder i Europa utom 

Frankrike och Turkiet (Schmidt, 2010). 

 

Minoriteträtt och minoriteters rättigheter i Europa såg på allvar dagens ljus efter Berlinmurens 

fall 1989 och kommunismens kollaps. Perioden 1945–1989 fokuserade över lag på individens 

rättigheter och mänskliga rättigheters universalism, vilket innebar att minoriteter inte tog stor 

plats inom folkrätten och den internationella politiken (Ringelheim, 2010, s.100). Det grundar 

sig i folkrätten om staters rätt till självbestämmelse och respekt för statens territorium. I och 

med konventionen om politiska och medborgerliga rättigheter (ICCPR) 1966 finns emellertid 

artikel 27 vilket ger minoriteter folkrättsligt skydd att utöva sin religion, kulturella arv och att 

tala sitt eget språk (ICCPR, 1966), 1992 kom även deklarationen om minoriteters rättigheter för 

att stärka minoriteters ställning och rätt att ha rättigheter (McCorquodale, 2018, ss.359–360). 

Minoritetsrätt, ibland formulerad som (folks) rätt till nationellt självbestämmande, i förhållande 

till staters suveränitet, har länge problematiserats i världen, Palestinakonflikten är ett exempel 

på långvarig historisk diskussion om staters självbestämmelse, vad som omfattar en stat och 

vilka rättigheter minoriteter har (Globalis, 2021). Syftet med att gruppera minoriteten med 

majoriteten var inte att ignorera minoriteter och rätten att ha rättigheter, utan idén med detta var 

att om alla människor hade lika rättigheter skulle problemet försvinna (Ringelheim, 2010, 

s.105). Mänskliga rättigheter hör till individen, och grupprättigheter erkänns inte av kommittén 



 

14 
 

som granskar mänskliga rättigheter om de inte kan hänvisas till en individs specifika rättigheter, 

en grupp kan inte heller anses ha rätt till självbestämmelse enligt ICCPR eftersom en grupp 

består av individer.  

 

Det finns inte i dagsläget en internationellt juridiskt bindande definition av vad en minoritet är 

(Ringelheim, 2010, s.110), ovan definition är mest vedertagen inom internationell juridik och 

forskning. Ytterligare en aspekt är att minoriteter måste vara medborgare i landet för att kunna 

anses vara en minoritet (Ringelheim, 2010, s.110). Det finns även statslösa minoriteter över 

världen, och att vara statslös komplicerar situationen än mer eftersom medborgarskapet är 

nyckeln till att ha rättigheter (Arendt, 2017, s.382). FN:s flyktingorgan UNHCR menar att 

statslösa minoriteter helt saknar mänskliga rättigheter och att de finns över hela världen, romer 

är en av de stora statslösa grupperna (UNHCR, 2022). Eftersom det inte finns en bindande 

definition av vad nationell minoritet innebär kan respektive stat ratificera ramkonventionen och 

ändå välja vem som ska anses vara en minoritet. I Danmark finns det exempelvis endast en tysk 

minoritet på Jylland, och på Malta finns det inga minoriteter alls (Ringelheim, 2010, s.113). 

 

En diskussion om minoriteters rättigheter och universalism är huruvida minoriteters särskilda 

rättigheter bör ses som ett tillägg till de grundläggande mänskligheterna eller om det är extra 

rättigheter (Jutila, 2017, s.30). Detta öppnar upp för diskussion huruvida mänskliga rättigheter 

är universella och vad universalism i så fall betyder för minoriteter och mänskliga rättigheter. 

Det öppnar även för partikularism, historisk förståelse för minoriteter och hur det hänger 

samman med mänskliga rättigheter för romer idag. 

 

2.4 Romer, mänskliga rättigheter och diskriminering 
Romers rättigheter har studerats i bland annat Serbien i egenskap att vara ett kandidatland till 

EU och därtill på Västra Balkan som region i Europa. 1990-talet kantades av revolutioner på 

Västra Balkan efter upplösningen av Sovjetunionen, och dessa la grunden för romers 

organisering inom civilsamhället vars huvudfokus från början varit opinionsbildning, försök till 

representation och internationellt erkännande av romers rätt till mänskliga rättigheter. Som 

tidigare definierat exkluderas romer från mänskliga rättigheter på Västra Balkan under 1990-

talet och civilsamhällets uppkomst (Schneeweis, 2013, s.152). Tidigare forskning om romers 

rättigheter och icke-statliga organisationer visar att organisationer förenas i samma frågor, det 

vill säga fokus ligger på ickediskriminering, socioekonomisk utsatthet och politiska rättigheter 
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(Schneeweis, 2013, s.153), vilket tyder på problemets bredd och att problemet förstås på ett 

liknande sätt i Europa. Enligt Schneeweis finns det två metoder ickestatliga organisationer 

arbetar efter för att säkerställa romers mänskliga rättigheter; strategisk processföring, och att 

motverka interna och externa etniska konflikter (2013, s.156). Det båda metoderna har 

gemensamt är att diskriminering ligger som grund, med det menar de en kombination av rasism 

och vad det innebär att inte följa normer (Schneeweis, 2013, s.157). 

 

Ett sätt att studera romers rättigheter är genom ”medial framing”. Framing inom media och 

mänskliga rättigheter innebär kortfattat att ett problem presenteras i media så pass ofta att de 

som tar del av informationen till slut blir avtrubbade och inte längre ser problemet som ett 

problem (Butler, 2016, s.13). Hur romer beskrivs i media är en del av diskrimineringen trots 

EU:s fortlöpande arbete att säkerställa mänskliga rättigheter och ickediskriminering av romer 

(Kroon m.fl., 2016, s.376). Romer förekommer främst i artiklar som behandlar kriminalitet, hur 

romer exploaterar samhället, romers generella låga utbildning och stereotypiska nidbilder av 

romer (Kroon m.fl., 2016, s.381), vilket bidrar till den negativa uppfattningen av romer som 

grupp och diskrimineringen fortlöper. 

 

Tidigare forskning om romers rättigheter utgår ifrån antagandet att mänskliga rättigheter är 

universella och att det även innefattar minoriteter, men minoriteter har även rätt att åtnjuta 

specifika mänskliga rättigheter anpassade för minoriteter (Kostadinova, 2011, s.171). 

Kostadinovas studie om romers mänskliga rättigheter bygger på traktaträtt och deklarationer 

om nationella minoriteter, vilken uppdelas i fyra kategorier som bygger på en fungerande 

demokrati som representation, grundläggande rättigheter och rätt att identifieras som minoritet 

(Kostadinova, 2011, ss.173–176). De bygger även till viss del på de fyra omständigheterna som 

måste uppfyllas för att strategisk processföring ska kunna fungera; en fungerande demokrati 

med ett oberoende rättsväsende och beslutsfattare utan förutfattade meningar om 

minoritetsgrupper. Att gå med i den europeiska unionen är ett sätt att få fram ett erkännande av 

romer som nationell minoritet och därmed kunna skapa dessa fyra kategorier i ett fungerande 

samhälle. 

 

2.4.1 Europeiska unionen som verktyg för mänskliga rättigheter 
Att gå med i EU kan vara ett politiskt verktyg att säkerställa mänskliga rättigheter för romer, 

det är ett krav sedan 1993 och är med i samtliga diskussioner EU har om EU närmandet med 
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länderna på Västra Balkan (Cicero, 2019, s. 309). Det finns dock inget direkt lagkrav inom EU-

rätten att respektera minoriteter eller minoriteters rättigheter, vilket gör det svårt att genomföra 

i praktiken och faktiskt mäta huruvida kandidatländerna uppfyller kraven eller ej (Cicero, 2019, 

s.309). Hur EU talar och skriver om romer har dock tolkats som att EU anser att romer är ett 

östeuropeiskt problem, och därför är det kandidatländernas ansvar att lösa problemet (Vincze, 

2014, s.445). 

 

År 2000 kom ett EU-direktiv som innefattade antidiskriminering inom arbete, utbildning, 

mänsklig säkerhet och tillgång till varor och tjänster gällande för alla EU-länder (Sobotka & 

Vermeersch, 2012, s.803). Den konstaterade effekten av detta var att EU-länder började arbeta 

med minoriteter och minoriteters rättigheter genom lagstiftning och upprättelse, vilket har haft 

viss effekt för romer i EU länder (Sobotka & Vermeersch, 2012, s.803). En annan direkteffekt 

är erkännande av diskrimineringens komplexitet och att en person kan diskrimineras på olika 

sätt, exempelvis som kvinnliga romer (Sobotka & Vermeersch, 2012, s.804). Kortfattat betyder 

det att diskriminering är ett komplext område med flera lager. En romsk person kan även vara 

homosexuell, muslim eller ha en funktionsvariation, vilket i sig bidrar till diskriminering baserat 

på andra attribut än att personen är rom. Forskningen inom detta område visar att EU försökte 

åstadkomma en konstitutionell förändring i kandidatländerna genom EU för att på så sätt 

förändra attityden till minoriteter och mänskliga rättigheter i kandidatländerna, resultatet har 

dock varit att teorin inte är förenlig med verkligheten och de faktiska förändringarna varit få 

(Sobotka & Vermeersch, 2012, s.809). Det innebär att en attitydförändring eller hur ett problem 

uppfattas inte kan implementeras utifrån, utan är någonting inneboende som måste komma från 

staten och/eller medborgarna – vilket är civilsamhällets roll. 

 

EKMR faller under det europeiska samarbetet kring mänskliga rättigheter och kan åberopas av 

länder utanför EU; de flesta romer är bosatta i länder utanför EU och förlitar sig därmed på 

EKMR. Sedan Lissabonfördraget 2009 är även EKMR en del av EU-rätten eftersom EU som 

institution fick mandat att ansluta till konventionen och inkorporera EKMR i EU-rätten. Att det 

blir en del av EU-rätten ger även EKMR en hög status av gällande rätt eftersom i exempelvis 

Sverige står EU-rätten över den nationella lagstiftningen (Cameron, 2018, ss.178–180). EKMR 

är även inkorporerad i regeringsformen i Sverige (Cameron, 2018, s.180) genom 2 kap. 19 §.  

Det innebär att EU-rätten och EKMR samspelar och kan förstärka varandra i den europeiska 
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kontexten, och det ger Europadomstolen mandat att tolka och implementera mänskliga 

rättigheter i Europa. 

 

2.4.2 Europadomstolen och mänskliga rättigheter 
Att lämna in klagomål till Europadomstolen är komplext och kräver bland annat ett omfattande 

antal korrekt ifyllda blanketter utöver grundläggande mål för att tas upp i domstol, vilket är 

varför jurister som arbetar för det civila samhället erbjuder hjälp (Greer, 2018, s.450). CSO:er 

använder i allt större utsträckning strategisk processföring som metod för att bedriva 

påverkansarbete, både på nationell och internationell nivå (Hondora, 2018, s.115). 

 

Europadomstolen tolkar Europakonventionen under vilken individen har rätt att inkomma med 

klagomål om individen anser att personens mänskliga rättigheter har blivit kränkta. Enskilda 

domare avgör huruvida klagan är korrekt eller inte, alltså om domstolen kan ta upp fallet eller 

inte. Om fallet tas upp fortsätter en juridiskt kunnig person med målet och inleder en 

korrespondens med den klagande och staten som berörs, det är en person som är bekant med 

kultur, språk och juridiken i staten, under den här perioden fyller även den klagande i korrekta 

blanketter och tillhandahåller information som faller under konventionen. Den perioden är åtta 

veckor lång (Cameron, 2018, ss. 59–60), vilket styrker Greers påstående om komplexiteten 

bakom individuellt klagande till Europadomstolen. 

 

De flesta fall som tagits upp i Europadomstolen behandlar främst frågor som rör rätten till liv 

och förbud mot tortyr och inhuman behandling, genom detta har Europadomstolen behandlat 

fall och klagomål rörande misshandel, polisvåld, förstörd egendom, icke adekvat sjukvård som 

resulterat i dödsfall och tvångssterilisering (Calflisch, 2017, s.78). Europadomstolen har i de 

fall som rör minoriteter menat att nationella lagstiftningar, polis och myndigheter måste arbeta 

mot diskriminering av minoriteter och att mer resurser behöver användas för att undersöka och 

lösa hatbrott (Calflisch, 2017, s.89). 

 

Europadomstolen och förhandling i Europadomstolen är även ett verktyg för att bedriva 

förändring på konstitutionell nivå för romer och andra minoriteter. Huvudanledningen att detta 

ökat är att domare i Europadomstolen anser lagen vara lika för alla, och för att romer inte fått 

erkännande av det historiska förtrycket andra minoriteter fått (Goldston, 2010, s.312). Att lagen 

anses vara lika för alla kan på ett sätt vara diskriminering eftersom lagen är neutral, eller blind 
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för omständigheter, och inte alltid tar hänsyn till exempelvis strukturellt förtryck. Det är 

följaktligen det partikulära som inte ryms inom lagen och strikt tolkning av lagen. De argument 

som traditionellt använts i strategisk processföring för romer är inte diskriminering i sig eller 

förtryck mot minoriteter. Argumenten har i stället fokuserat på diskriminering med hänsyn till 

polisvåld, att polisvåld inte utreds och flyttat fokus från minoritetsgrupp till att brott mot 

minoriteter inte utreds vilket innebär att det är diskriminering (Goldston, 2010, s.318). En 

direkteffekt av detta har blivit att Europadomstolen beslutat att myndigheter måste undersöka 

och kunna utesluta alla motiv bakom exempelvis mord, det måste stå bortom allt rimligt tvivel 

att rasism eller etniskt hatbrott inte ligger bakom ett brott. Om myndigheter inte uppfyller detta 

krav anses det vara ett brott mot artikel 14 i EKMR (Goldston, 2010, s.320). Europadomstolen 

har dock inte tagit upp många fall under artikel 14 i EKMR eftersom diskriminering är svårt att 

bevisa, vilket har resulterat i att fall har tagits till domstolen med hänvisningar till artikel 2 eller 

artikel 13 och på så vis visa på brister i tolkning och implementering av artikel 14 (Goldston, 

2010, s.322).  Artikel 2 handlar om rätt till liv och artikel 13 om rätt till rättvis och effektiv 

rättegång (EKMR, 1950). Ett syfte med den här typen av påverkansarbete är att få beslutsfattare 

att lyfta blicken från den homogena minoritetsgruppen romer förutsätts vara till att se individen 

och individens rättigheter. Den synen har dock kritiserats eftersom det troligtvis inte bidrar till 

förändring på nationell nivå för alla som identifierar sig som romer (Delcour & Hustinx, 2015, 

s.92). 

 

Som beskrivits i syftesformulering och frågeställningar är syftet med detta examensarbete att 

studera hur civilsamhället använder strategisk processföring och hur de arbetar för att minska 

spänningen som finns mellan universalism och partikularism och hur civilsamhället använder 

diskriminering för att visa på denna spänning, men även hur Europadomstolen resonerar i denna 

fråga. Diskriminering återfinns under artikel 14 i EKMR, samt i det tolfte protokollet. Artikel 

14 ska skydda individens rätt att inte diskrimineras från de rättigheter som återfinns i EKMR 

och är hela tiden beroende av en annan artikel, artikel 14 kan således inte stå självständigt utan 

en annan artikel och kan därför inte kränkas självständigt. I tolkningen av artikel 14 ter det sig 

som om Europadomstolen ämnar läsa in de partikulära rättigheterna och försöker arbeta för att 

rättvisan inte ska vara blind utan ta hänsyn till strukturer och vilka omständigheter som kan 

påverka diskriminering av mänskliga rättigheter. Protokoll 12 har inte ratificerats av särskilt 

många stater eftersom det riskerar att använda onödigt mycket ekonomiska och humanitära 

resurser inom staterna (Cameron, 2018, s.168). Europadomstolen anser att all olika behandling 
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inte kan anses vara diskriminering enligt Artikel 14, utan det är behandling som saknar objektiv 

och skäliga orsaker. Europadomstolen anser tillsammans med EU-domstolen att diskriminering 

inte endast är att behandla lika fall olika, utan även när helt olika fall behandlas lika utan 

objektiva eller skäliga skäl för detta (Cameron, 2018, s.170). Europadomstolen har marginal 

för att uppskatta vad som är skälig behandling och vad som inte är det, vilket främst är 

kontextuellt och beroende på respektive stat. Enligt Cameron (2018) förefaller 

Europadomstolen se tre typer av diskriminering där de två första främst appliceras på Artikel 

14. Den första är huruvida det är direkt eller indirekt diskriminering, vilken grund 

diskriminering har; kön, ras eller religion, och hur den sociala situationen för den klagande ser 

ut. Europadomstolen är generellt hårdare när det kommer till direktdiskriminering eftersom den 

typen av diskriminering bygger på att göra skillnad baserat på ras eller kön, vilket inte är skäliga 

ursäkter för diskriminering (Cameron, 2018, s.171). 

 

3. Teori 
Detta kapitel kommer att definiera de två teoretiska koncept som examensarbetet behandlar. De 

kan förstås som två idéer som inte kan samspela med varandra. Universalism kan förstås på 

olika sätt beroende på teoretiker eller utgångspunkt. Jack Donnelly är just nu forskare och 

professor på Josef Korbel School of International Studies inom internationella relationer och 

mänskliga rättigheter. Donnelly har forskat inom mänskliga rättigheter under många årtionden 

(Korbel, 2022) och har en förståelse för universalism som kan uppfattas snäv och juridisk. 

Donnelly uppfattas som liberal och utopisk, vilket gör Donnellys förståelse för universalism 

lätt att kritisera. Elena Namli kritiserar Donnelly för just detta och menar att mänskliga 

rättigheter är partikulära och måste förstås i sin kontext (Namli, 2014, s.14). 

 

3.1 Universalism 
Att någonting är universellt betyder att det är allmänt och omfattar allting över hela världen 

(Universell, 2022). Mänskliga rättigheter förutsätts vara universella i och med den allmänna 

förklaringen av mänskliga rättigheter, och ska således vara lika för alla människor i världen 

oavsett kön, nationalitet, religionsuppfattning, ursprung eller likande (FN, 1948). 

 

Mänskliga rättigheters grund ligger i ett mänskligt behov, alltså att vi människor har samma 

grundläggande behov att uppfylla för vår överlevnad; ett behov blir således en mänsklig 

rättighet (Donnelly, 2013, s.13). Mänskliga behov kan förstås som universella eftersom vissa 

behov är grundläggande för vår överlevnad, och därför blir de mänskliga rättigheterna 
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universella. Donnelly menar att mänskliga rättigheter snarare är en moralisk fråga än en juridisk 

fråga eftersom mänskliga rättigheter ska visa vad människor kan göra och var vi är på väg, och 

inte var vi är och står idag (2013, s.15). Namli håller till viss del med om detta och menar att 

moralen är av stor vikt inom mänskliga rättigheter eftersom moralen påverkar politiken, och 

politiken är det som påverkar juridiken. Moralen är en del av det sociala i ett samhälle och 

agerar till viss del normerande eftersom det sätter en attityd om vad vi bör och inte bör göra, 

vilket gör mänskliga rättigheter till ett etiskt dilemma som kan diskuteras utifrån människans 

moral och etiska tänkande (Namli, 2014, s.19).  

 

Det världen och de flesta kulturer har gemensamt är att alla har kämpat på olika sätt för att 

uppnå en viss respekt för mänskliga rättigheter och vad mänskliga rättigheter innebär. Det 

innebär att mänskliga rättigheter är någonting världen har gemensamt, och därför kan mänskliga 

rättigheter anses vara universella (Ramcharan, 2015, s.4). Universalism kan förstås på olika 

sätt, men det de har gemensamt är att universalism är av stor vikt att upprätthålla eftersom det 

sätter miniminivå för mänskliga rättigheter (Ramcharan, 2015, s.63). Universalism som idé 

bygger på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Universalism kan även 

förstås som det mål mänskliga rättigheter bör uppnå, och det gör universalism förenligt med 

kulturell relativitet, alltså partikularism. Det innebär att kulturer kan påverka universalism och 

expandera betydelsen för universalism. Slutligen kan universalism förstås som ett normativt 

koncept. Det innebär att universalism erkänns som ett koncept när en stat skriver på ett FN-

dokument (Ramcharan, 2015, ss. 64–66). 

 

Problemet med universalism som FN definierat det är att definitionen inte är tillräckligt precis. 

De inledande meningarna i den allmänna förklaringen och vad mänsklig värdighet betyder är 

öppet för tolkning (Donnelly, 2013, s.29), vilket i praktiken innebär att en stat kan tolka vad 

värdighet betyder och anpassa det efter en specifik situation. Det i sig innebär att minoriteter 

kan uteslutas från definitionen. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

nämns individens rättigheter i form av ”everyone has the right /…/, no one shall be /…/”, och 

andra varianter av ”everyone is” (FN, 1948). 

 

Grupprättigheter definieras som individuella rättigheter tillhörande de som finns i gruppen 

(Donnelly, 2013, s.30), vilket innebär att gruppen som kollektiv inte har tillgång till specifika 

rättigheter. Att fokusera på individens rättigheter i stället för en grupps rättighet innebär att vad 
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som definierar individen fråntas personen eftersom kollektivet är en del av identiteten och vad 

det innebär för personens mänskliga rättigheter (Donnelly, 2013, s.30), en romsk kvinna 

tillhörande islam diskrimineras exempelvis utifrån den helhetsbild hon ger, inte för de tre 

definitionerna individuellt. 

 

Mänskliga rättigheters universalism och de skydd som finns för mänskliga rättigheter är en del 

av folkrätten och bör således ge ett internationellt skydd för mänskliga rättigheter. Mänskliga 

rättigheter implementeras dock av stater och skyldighet att efterleva detta skydd är statens 

ansvar. Det finns visserligen internationella och regionala skydd för att säkerställa att detta 

efterföljs, som den internationella domstolen och Europadomstolen. Det faktum att realisera 

och säkerställa mänskliga rättigheter ligger på enskilda staters ansvar visar en ojämlikhet i 

frågan eftersom stater har olika benägenhet och möjligheter att säkerställa mänskliga 

rättigheter, och uteslutande är det minoriteter som lider mest i det anseendet (Donnelly, 2013, 

s.34). Partikularism och relativism anses inom mänskliga rättigheter vara motsatsen till 

universalism eftersom relativism betyder att ett fenomen är beroende av någonting annat 

(Donnelly, 2013, s.93). Mänskliga rättigheter anses vara universella eftersom de är 

internationellt erkända av nästan alla stater, vilket innebär att kultur, politik och ekonomi inte 

kan påverka mänskliga rättigheters relativism. Däremot är inte mänskliga rättigheter närvarande 

i alla situationer hela tiden och kan därmed endast anses vara universella på internationell nivå 

och hur mänskliga rättigheter bör förstås (Donnelly, 2013, s.99). 

 

Relativism är huvudargumentet mot universalism eftersom det är den västerländska normen 

som lagt grunden till hur universalism ska förstås (Donoho, 1991, s.346). Att erkänna den 

västerländska normen och att mänskliga rättigheter kan förstås olika beroende på kontext 

öppnar för ett erkännande av universalismens diskriminering. Problemet är dock att även om 

relativism erkänns som ett problem fortsätter det västerländska att ses som normen och hur 

övriga kulturer bör anpassa sig (Donoho, 1991, s.353). Donnelly erkänner detta som ett problem 

med universalism och mänskliga rättigheter (2013, s.106). Den västerländska historien är 

präglad av krig, konflikter, slavhandel och imperialism, vilket är allting som inte går att förena 

med mänskliga rättigheter. Den västerländska kulturen är snarare ett resultat av mänskliga 

rättigheter än tvärtom (Donnelly, 2013, s.107). Donnelly visar viss kritik mot kulturell 

relativism eftersom kultur inte kan ses som vad som skapar mänskliga rättigheter, oavsett 

kontext, främst för att kritisera att mänskliga rättigheters universalism är ett västerländskt 
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fenomen. Kulturen är det som sätter grunden för vad som är mänskliga rättigheter eftersom den 

kulturella kontexten avgör om någonting är rätt eller fel, eller hur vi bör agera i en viss situation. 

Det får dock inte utesluta etik och moral i den kontextuella aspekten, vilket också innebär att 

kultur aldrig kan rättfärdiga brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. (Donnelly, 2013, 

ss.108–109). 

 

För att universalism ska kunna existera måste det råda konsensus om vad universalism faktiskt 

är. Att ratificera en traktat eller den allmänna förklaringen är å ena sidan ett sätt att belysa att 

det råder konsensus eftersom de flesta stater har ratificerat eller skrivit under kärntraktater. 

Landet åtar sig därmed att inkomma med rapporter och hur implementeringsprocessen har 

fungerat, vilka är av varierande kvalité eller inkommer inte alls. Det kan då tolkas som att alla 

stater inte är lika benägna att implementera nationell rätt rörande mänskligheter, och därför kan 

det inte finnas konsensus kring mänskliga rättigheters universalism (Namli, 2014, s.39). Vidare 

kritiseras konsensus kring universalism att det finns ett stort antal internationella dokument om 

mänskliga rättigheter som i olika grad erkänts och accepterats av världens stater, det finns 

däremot ingen skrivelse eller mekanik för att identifiera och prioritera motstridiga rättigheter 

som kan utsättas för missbruk (Namli, 2014, s.42). Det är i slutändan stater som implementerar 

mänskliga rättigheter och ska säkerställas att de efterlevs. I och med detta kommer politik och 

ekonomi ha en inverkan på implementeringen eftersom ingen stat är den andre lik (Namli, 2014, 

s.46). 

 

Den moderna forskningen inom universalism lyfter blicken till klimatförändringar och hur 

klimatförändringar påverkar mänskliga rättigheter. Klimatförändringar påverkar hela 

mänskligheten på ett eller annat sätt, och därför behövs en omdefinition av universalism inom 

mänskliga rättigheter (Pasha, 2020, s.358). I den definitionen ingår att se homo sapiens som det 

universella och vad klimatförändringar innebär för mänskligheten som helhet. Eftersom vi 

påverkas på samma sätt är själva erfarenheten universell över alla människor, och därför blir 

mänskliga rättigheter universella (Pasha, 2020, s.361). Det innebär dock att universalism och 

som det är definierat i den allmänna förklaringen måste sluta tolkas som kolonialism och i stället 

ses som hur mänskligheten kan arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål (Pasha, 2020, s.366). 

Det innebär att universalism existerar som idé och hur universalism kan förstås för 

mänskligheten som helhet i ett hot mot vår överlevnad. Det innebär även att ett förtydligande 
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om den allmänna förklaringen behövs och det innebär att allas röster behöver höras för att 

undvika kolonialkritiken av den allmänna förklaringen.  

 

Kritiker mot universalism menar att den västerländskhet som förutsätts i introduktionen till den 

allmänna förklaringen inte bara är en ny kolonialism, utan även är diskriminering mot andra 

kulturer och traditioner (Wypych, 2013, s.173). Kritiken mot universalism har utvecklats i att 

konstatera att universalism inte tar hänsyn till individuella variationer och partikulära 

rättigheter, utan grundar sig enbart i vad som är mänsklighet. Det innebär att universalism och 

partikulära mänskliga rättigheter endast är förenligt på en teoretisk nivå, vilket kan resultera i 

diskriminering, och det är diskriminering som åberopas av minoriteter under EKMR (Rudman, 

2019, s.8). Detta kommer att fördjupas i nästa avsnitt. 

 

3.2 Diskriminering 
Diskriminering definieras som särbehandling av individer och/eller grupper, diskriminering kan 

vara individuell eller strukturell, och beroende på ställning i samhället kan en person utstå både 

individuell och strukturell diskriminering. Strukturell diskriminering drabbar oftast minoriteter 

och resulterar i negativ särbehandling där personer som hör till gruppen utesluts från delar av 

samhället. Ett huvudmål med mänskliga rättigheter är att motverka diskriminering (Bergman & 

Nobel, 2010). Diskriminering kan även vara hård eller mjuk, där den hårda diskrimineringen är 

hets mot folkgrupp, att likställa en hel grupp med en viss stereotyp och att sprida felaktig 

information om en grupp för att skapa rädsla. Mjuk diskriminering drabbar snarare en individ i 

en grupp och resulterar i förutfattad mening om en individ eller okunskap, så kallad 

vardagsrasism (Greenland m.fl., 2018, s.547).  

 

Den hårda diskrimineringen kan även innefatta boendediskriminering och skoldiskriminering. 

Den här typen av diskriminering drabbar minoriteter och återfinns i stora delar av Nordamerika 

och Europa (Reskin, 2012, s.20). Den mest uppmärksammade typen av hård diskriminering är 

polisbaserat våld och att inte vara lika inför lagen (Reskin, 2012, s22) vilket ställer universalism 

och vad de mänskliga rättigheterna ska innebära på sin spets. Ett problem med diskriminering 

är svårigheten att identifiera diskriminering och säkerställa att det faktiskt förekommer 

diskriminering. Individens upplevelse av diskriminering stämmer oftast inte överens med den 

lagliga definitionen (Motti-Stefandi & Asendropf, 2012, s.93). 
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De stater som ratificerat FN:s kärntraktater och EKMR har även åtagit sig att motverka 

diskriminering. Syftet med antidiskriminering är att minska skillnader mellan grupper och 

individer och därmed ge lika friheter och möjligheter (Taylor, 2019, s.188). Vidare menar 

Taylor att problemet med diskriminering inte är att någon behandlas olika jämfört med någon 

annan person, utan att en person nekas grundläggande mänskliga rättigheter baserat enbart på 

deras person (2019, s.191). Den formella synen på antidiskriminering är den grund 

antidiskrimineringslagar traditionellt vilar på, vilket är jämlikhet mellan individer i stället för 

de friheter en individ nekas som en annan individ ges (Taylor, 2019, s.191, 197).  

 

Jämställdhet och ickediskriminering är en grundprincip i den allmänna förklaringen och kan 

anses vara en grundsten samhället vilar på (Ramcharan, 2015, s.73). Även Barnkonventionen 

är formulerad på ett liknande sätt (Convention of the rights of the Child, 1989) där inledningen 

fastslår att alla barn har lika rätt till mänskliga rättigheter som de är formulerade i den allmänna 

förklaringen. Utmaningen finns således utbredd bland de partikulära rättigheterna och därmed 

kan en kortfattad slutsats vara att diskriminering är universellt och förekommer överallt inom 

alla grupper. Det är omöjligt att undkomma diskriminering eftersom människor alltid kommer 

att vara människor med åsikter om varandra. Det innebär att mänskligheten alltid kommer att 

behöva en någon att skylla sina problem på (Wypych, 2013, s.163). Att kritisera universalism 

med hänsyn till diskriminering innebär dock inte att helt förkasta idén med universalism och 

vad det innebär för mänskliga rättigheter, utan är en del av att omdefiniera problemet med 

mänskliga rättigheter efter dagens kontext och hur komplicerat arbetet med att säkerställa 

mänskliga rättigheter har visat sig vara efter andra världskriget (Wypych, 2013, s.171). Syftet 

med detta är att visa problematiken i att behandla den ”andre” som en like. Att behandla alla 

människor lika innebär inte att diskriminering inte existerar, snarare tvärtom. Att erkänna den 

andre som en icke-like är att erkänna individens historia och egna erfarenheter (Wypych, 2013, 

s.172). 

 

I och med universalismens begränsningar inom mänskliga rättigheter är det fullt möjligt för en 

stat att diskriminera en eller flera grupper (Donnelly, 2013, s.47), det går exempelvis att inte 

erkänna någon religion alls, att det endast finns en minoritetsgrupp i staten, eller ingen 

minoritetsgrupp. Den allmänna förklaringens fokus på individens rättigheter kan därför bli vad 

som orsakar diskriminering eftersom den inte erkänner gruppens behov och speciella 

rättigheter. Det är endast otillåtet att diskriminera en individ för att den tillhör en minoritet eller 
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medlem i en organisation. Vidare innebär det att medlemskap i en grupp är frivilligt, och därför 

kan upplösas eller frånsägas (Donnelly, 2013, s.47). Att erkänna mänskliga rättigheter specifikt 

är dock problematiskt eftersom det förutsätter att gruppen är homogen och att alla individer i 

gruppen har exakt samma uppfattning om verkligheten och vilka kränkningar mot mänskliga 

rättigheter de upplever (Donnelly, 2013, s.48). 

 

Donnelly menar det är omöjligt att ge en grupp specifika rättigheter eftersom historiskt anspråk 

på specifika rättigheter innefattar alla grupper utom vita heterosexuella män, vilket i praktiken 

är omöjligt att genomföra (2013, s.50). Däremot är gruppidentitet en viktig aspekt av mänskliga 

rättigheter eftersom de flesta av oss ser oss som en del av ett kollektiv. Det i sig kan förklara 

individens upplevelser och vilka kränkningar individen utstår, men det är inte grund för att 

säkerställa grupprättigheter. Mänskliga rättigheter är individuella och kan inte appliceras på en 

hel grupp (Donnelly, 2013, s.53). Ett sätt att se på diskriminering och minoriteter inom 

universalism är att göra en omvärdering av begreppet universalism och hur det kan förstås idag 

med hänsyn till ramkonventionen för nationella minoriteter, urfolks rättigheter, 

kvinnokonventionen, barnkonventionen och likande dokument om särskilda gruppers 

rättigheter. Att göra detta lyfter blicken från individen och erkänner det faktum att individen är 

en del av en grupp, och därmed minskar diskrimineringen inom universalismen (Namli, 2014, 

s.54). 

 

Diskriminering står hela tiden i relation till vad jämlikhet innebär, och huruvida det är realistiskt 

att behandla alla så lika som möjligt. Att förutsätta att alla är lika ger å ena sidan universalism 

erkännande men erkänner å andra sidan inte att människor inte är lika, och därför kan inte alla 

behandlas lika. Vidare är problemet i så fall vem som är normen och som då sätter vad som är 

lika behandling och hur alla ska behandlas. Traditionellt är detta den vita, kristna europeiska 

mannen. Att förutsätta den vita normen som norm för likabehandling blir därmed själva 

diskrimineringens kärna (Petrova, 2001). 

 

Ett försvar Petrova använder till gruppers mänskliga rättigheter är att gruppen består av 

individer. Dessa individer diskrimineras exempelvis baserat på religion, hudfärg eller baserat 

på vilken minoritetsgrupp de identifierar sig med. Individerna i gruppen har detta gemensamt, 

och därför blir erfarenheterna applicerbara på hela gruppen, och därmed öppnas en diskussion 

för gruppers mänskliga rättigheter (2001). Det innebär även att det är möjligt att studera hur en 
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förändring av individens rätt att ha rättigheter påverkar hela gruppen. Det är även det som är 

syftet med strategisk processföring; att göra en förändring för individen idag för att påverka för 

hela gruppen och de partikulära mänskliga rättigheterna i morgon. Det är själva syftet med 

studien att studera universalism och diskriminering av partikularism. I följande avsnitt 

presenteras en metod för att genomföra studien. 

 

4. Etik, metod och material 
I detta kapitel kommer vald metod för examensarbetet att presenteras. Inom metoden kommer 

forskningsetiska överväganden och ett analysschema att presenteras och förklaras, både hur det 

är uppbyggt och hur analysschemat kommer att användas för att besvara frågeställningarna. 

Avslutningsvis kommer presentation av material och vald organisation att presenteras. 

 

4.1 Forskningsetiska överväganden 
Att studera mänskliga rättigheter innebär inte sällan att på ett fördjupat sätt undersöka 

omständigheter för en utsatt person eller grupp. Att lyfta romers situation syftar inte till att 

belysa romer i negativ dager som en inkapabel grupp, att tillskriva gruppen med negativa 

attribut eller liknande, utan syftet är att studera en juridisk metod romers representanter 

använder. Att ge romer fokus kan komma att få negativa effekter för gruppen och 

organisationen eftersom romer är en så pass utsatt grupp där diskriminering och rasism ofta 

förekommer. De fall som är presenterade finns dock tillgängliga på Europadomstolens databas, 

de är alltså tillgängliga för allmänheten. Mitt arbete syftar till att visa vilken positiv effekt 

strategisk processföring kan ha för mänskliga rättigheter, och den uppfattningen delas av ERRC 

och tidigare forskare som har studerat strategisk processföring. Att kritisera Ukraina under 

pågående krig kan uppfattas som negativt eftersom Ryssland invaderat Ukraina. Fallet från 

Ukraina har ingenting med kriget att göra, ställningstagande i kriget, eller syftar på något sätt 

att svartmåla Ukraina som stat. Samtliga stater kan tolka analysen som negativ; en stat bör alltid 

kunna granskas kritiskt och vara föremål för analys eftersom staten bär det yttersta ansvaret att 

skydda mänskliga rättigheter. Slutligen identifierar jag mig inte som rom, vilket är en viktig 

aspekt i forskningsetiken. Jag kan inte tala för en individs eller en grupps upplevelse av 

någonting, men forskningen om forskningsetik menar att en forskare kan studera sårbara 

grupper som en minoritet ändå eftersom forskaren studerar idéer och fenomen i samhället 

(Fisher, 2012, s.13), vilket är fallet med studien. Att studera sårbara grupper kan få positiva 

effekter som att gruppens svårigheter uppmärksammas och kan därmed bidra till att ge gruppen 

en röst (Fisher, 2012, s.13). 
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4.2 Metod 
Detta examensarbete ska besvara tre frågeställningar där romers mänskliga rättigheter är i 

huvudcentrum. Frågeställningarna ämnar besvara hur civilsamhället arbetar för att minska den 

spänning som finns mellan universalism och diskriminering med strategisk processföring som 

metod, men även vilken roll EKMR och Europadomstolen spelar i frågan för att säkerställa 

partikulära mänskliga rättigheter och hur Europadomstolen balanserar spänningen mellan 

universalism och partikularism. 

 

Idéanalys är en kvalitativ metod som ämnar förklara fenomen i samhället och varför samhället 

ser ut som det gör; alla världens människor har idéer och uppfattningar om hur världen ser ut 

eller hur den borde se ut. En idé inom vetenskapen syftar till verklighetsomdöme och 

värdeomdöme, vilka ofta kombineras för att besvara en frågeställning (Bergström & Svärd, 

2018, s.133). Det finns ingen given mall för hur en idéanalys går till, vilket innebär att forskaren 

har stor frihet att studera materialet med ett analysverktyg som är anpassat efter uppgiften, den 

vanligaste ansatsen är att forskaren studerar vad tidigare forskare gjort inom samma område 

och anpassar metoden efter det (Bergström & Svärd, 2018, s.170). Jag har studerat tidigare 

forskning som presenterats i forskningsöversikten och konstaterat att romers mänskliga 

rättigheter studeras i sin kontext. Min egen forskningsansats är således att inspireras av tidigare 

forskning och studera romers mänskliga rättigheter, spänningen som finns mellan partikularism 

och universalism, och att spänningen tar sig uttryck i diskriminering i sin kontext, men att sedan 

studera hur strategisk processföring kan användas som metod i den europeiska kontexten. 

 

Eftersom syftet är att studera spänningen mellan universalism och partikulära mänskliga 

rättigheter och hur spänningen tar sig uttryck genom diskriminering kommer ordval och 

formuleringar, huruvida Europadomstolen är överens eller inte och liknande att lyftas fram. Det 

är således en empirisk läsning av texterna som görs i samband med idéanalysen. Fallen har 

laddats ned i PDF-format från Europadomstolen och är sammantaget 161 sidor långa. Samtliga 

mål har studerats tio gånger för att konstatera nyckelord och formuleringar. Målet från 2010 är 

52 sidor, avgörandet från 2013 är 38 sidor, domen från 2018 är 26 sidor och fallet från 2019 är 

45 sidor långt. 
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Den metod som kommer att användas är beskrivande idéanalys, alltså förekomsten av en eller 

flera idéer och hur dessa uttrycks i sitt sammanhang (Bergström & Svärd, 2018, s.140). En 

beskrivande idéanalys presenteras och analyserar uttryckliga tankar i en text, men även vad som 

är underförstått, finns det ett skifte i hur texterna uttrycker sig, och hur idéerna förhåller sig till 

varandra (Bergström & Svärd, 2018, s.141). Begreppet beskrivning har således ett bredare 

analytiskt anlag i den här metoden. I den här uppsatsen kommer materialet att studeras i sin 

kontext, alltså att det är domstolshandlingar från Europadomstolen. Kontexten i det här fallet 

är även staten och hur upplevelsen kring diskriminering är, vilket öppnar analysen till en högre 

nivå än att endast fastställa gällande rätt. Syftet med uppsatsen är, som förklarats i inledningen, 

att se hur EKMR kan användas av Europadomstolen genom civilsamhället för att påverka 

spänningen mellan universalism och diskriminering av partikulära rättigheter. Materialet 

kommer därför även att studeras med hänsyn till varandra för att få en övergripande syn av 

materialet och hur idén om diskriminering förhåller sig till idén att mänskliga rättigheter är 

universella.  

 

Analysverket har konstruerats efter materialet har studerats för att se om det finns relevant 

material tillgängligt. Vanligtvis väljer forskaren ut texter efter analysverket är konstruerat, 

vilket är relativt enkelt att göra vid studier av politiska manifest och texter (Bergström & Svärd, 

2018, s.170). 

 

4.3 Presentation av fall 
Romer representeras ofta av European Roma Rights Centre, hädanefter ERRC, en europeisk 

organisation som arbetar för romers mänskliga rättigheter i Europa. Organisationen är, som 

tidigare nämnt, en av två organisationer EU valt att samarbeta med för romers mänskliga 

rättigheter i Europa. Organisationen har sedan starten blivit den mest erkända organisationen 

inom strategisk processföring i Europa och är just nu den enda som arbetar med strategisk 

processföring för romer på regional nivå. Att arbeta på regional nivå för mänskliga rättigheter 

innebär inte att ERRC anser att alla romer har samma problem, utan att liknande problem kan 

identifieras över hela Europa, vilket är av vikt enligt ERRC (Jacobsson & Korolczuk, 2019, 

s.137, Pogany, 2006, s.6). Den strategiska processföringen i detta fall innebär att ERRC studerar 

romers rättigheter med hänsyn till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och 

tar fall till Europadomstolen tillsammans med individen. Som tidigare konstaterat är det svårt 

och komplicerat för gemene individ att klaga till Europadomstolen, trots rätt till individuell 
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klagan, vilket är varför organisationer som ERRC arbetar med strategisk processföring. Även 

som tidigare konstaterat ökar förekomsten av strategisk processföring både på nationell och 

internationell nivå eftersom strategisk processföring kan förändra mänskliga rättigheter för mer 

än en individ. Vidare visar en ny rapport att romers mänskliga rättigheter fortsatt kränks av 

nationella domstolar i Östeuropa och på Västra Balkan, kränkningarna sker i form av strukturell 

diskriminering och rasism (Fair trials, 2022). Rapporten är visserligen författad tillsammans 

med ERRC, vilket innebär att det som presenteras går i samklang med ERRC:s egen uppfattning 

av problematiken med romers mänskliga rättigheter. Fair Trials är å andra sidan en 

internationell vakthund som bevakar rättssäkerheten i domstolar, deras huvudsyfte är att se till 

att alla personer har rätt till en rättvis rättegång (Fair Trials, 2021). Inom mänskliga rättigheter 

innebär en internationell vakthund att en organisation bevakar andra organisationer eller stater 

och konstaterar om de genomför ett arbete som gagnar mänskliga rättigheter eller inte (Whitten-

Woodring, 2008, s.598). 

 

European Roma Rights Centre bildades i Europa 1996 och har varit aktiva sedan dess. ERRC 

inspirerades av civilsamhällets framgång i USA och hur minoriteter i USA organiserade sig, 

organisationen är dock helt europeisk och har endast inspirerats av USA (ERRC, 2020A). 

ERRC har hela tiden använt strategisk processföring som metod för att främja mänskliga 

rättigheter, och syftet har alltid varit att arbeta på regional nivå för mänskliga rättigheter i 

Europa där romer är som störst representerade (ERRC, 2020B). Det innebär att det är juridiken 

och den skriva lagen som är ERRC:s metod och källa till arbetet. Eftersom 47 stater har åtagit 

sig att följa den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EUR-Lex, u.å.) är det 

således naturligt att studera romers rättigheter med hänsyn till EKMR. 

 

ERRC uppfyller således ett antal krav som gör dem intressanta att studera i ett examensarbete 

för mänskliga rättigheter. Organisationen bedriver strategisk processföring vilket anses vara ett 

sofistikerat sätt att ge en CSO uppmärksamhet och därmed även stöd från stater och 

organisationer. Enligt ERRC är syftet med organisationen även att arbeta för en förändring av 

mänskliga rättigheter på regional nivå, och för en hel grupps mänskliga rättigheter, genom att 

ge enstaka individer rätt i Europadomstolen (ERRC, 2020B). Det är även den organisation 

europeiska stater väljer att samarbeta med för att uppnå ett av EU:s långsiktiga mål: minskad 

diskriminering av romer och romers rätt att ha mänskliga rättigheter. Organisationen bedriver 
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sin verksamhet baserat på det faktum att mänskliga rättigheter är universella, men att 

diskriminering förhindrar universalism. 

 

De fall som ERRC arbetat med och som Europadomstolen har valt att ta upp har varit grund till 

analysverket, sammantaget är det 30st fall. Det texterna har gemensamt, och därmed lagt 

grunden till analysverket, är hur romers ombud argumenterar å romers vägnar, hur staten 

resonerar angående romer, och vad Europadomstolen anser i frågan. Det har resulterat i tre 

kategorier med två idéer om hur världen ser ut, den ena är en syn på universalism och att 

partikulära rättigheter inte är särskilda rättigheter. Den andra idén om diskriminering och att 

partikulära rättigheter diskrimineras i Europa. De har utlästs med stöd av teoripaketet ovan. 

Emellan dessa två idéer finns den tredje kategorin som förefaller vara verkligheten och hur 

spänningen mellan universalism och partikularism kan förstås. Med universalism innefattas 

påståenden som att grupper inte har specifika rättigheter, eller att grupper inte diskrimineras på 

någon grund. Det tenderar att åberopas av stater. Det andra extrema scenariot är att 

diskriminering alltid förekommer, och att diskriminering sker på grunder som att tillhöra en 

viss grupp, kön, ålder, men också att gruppens upplevelse som helhet är av vikt. De som 

tenderar att åberopa detta är romer och/eller romers representanter. Mellan dessa två finns ett 

mellanting som Europadomstolen förefaller att se; det är relativa aspekter av mänskliga 

rättigheter och hur mänskliga rättigheter bör förstås där idén är att mänskliga rättigheter bör 

vara lika för alla, men verkligheten och historien överensstämmer inte med idén.  

 

Tabellen nedan illustrerar de två idéerna och vad som kan anses vara den balans 

Europadomstolen förefaller argumentera för att belysa den spänning som finns mellan 

universalism och diskriminering av partikulära rättigheter:   
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 Universalism som 

idé 

Verkligheten  Diskriminering som 

idé 

Åberopas av Stater Europadomstolen Romer 

Romer Diskrimineras inte 

Lika möjligheter 

Rasdiskriminering 

förekommer 

Gruppupplevelse av 

vikt 

Diskriminering Finns inte Kontextuellt Diskriminering är 

klimatet i Europa 

Direktdiskriminering Förekommer inte Förekommer ofta Förekommer hela 

tiden 

Indirekt 

diskriminering 

Förekommer inte Förekommer Förekommer ofta 

 

De frågor som därmed kan ställas till materialet är hur stater, Europadomstolen och romers 

representanter uttrycker sig om romer och diskriminering för att sedan avgöra hur texterna kan 

förklaras av det analytiska ramverket. Det material som kommer att studeras presenteras 

därmed i nästa avsnitt.  

 

4.4 Material 
Materialet är samtliga fall ERRC tagit till Europadomstolen och kommenterat på, i samtliga fall 

åberopas diskriminering och artikel 14 på ett eller annat sätt, i alla fall utom ett är artikel 14 en 

av de artiklar de klagar under. De fall och kommentarer som ligger väntande har av naturliga 

skäl avskrivits som analysmaterial. Äldre fall från 1999–2009 har valts bort eftersom de inte 

finns tillgängliga på Europadomstolens databas och riskerar därmed att inte vara tillgängliga 

för analys. De riskerar även att inte vara tillgängliga för opponent eller annan forskare. Risken 

finns även att Europadomstolen tillhandahåller fel dokument vid utskick eller att det finns olika 

varianter av samma dokument. ERRC själva tillhandahåller dokument från 1999 och framåt 

(ERRC, 2022), dokumenten skulle dock kunna vara korrupta eller kunna försvinna från deras 

hemsida under analysperioden, därför är analysperioden domslut från 2010 och framåt, 

Processen i Europadomstolen tar dessutom lång tid och de fall som valts ut utspelar sig under 

1990-talet och början på 2000-talet. Fyra fall från tidsperioden har valts ut för analys med 

domslut 2010, 2013, 2018 och 2019. De är samtliga efter Lissabonfördraget 2009, vilket 

innebär att EU fått möjlighet att ratificera EKMR, och som tidigare konstaterat kan EU-rätten 

och EKMR förstärka mänskliga rättigheter. De studerar artikel 14 i EKMR, alltså 
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diskriminering, och hur diskriminering kan förstås i olika sammanhang. De tar även upp så 

kallad hård diskriminering som polisvåld, boendesegregering, rätt till utbildning och sjukvård. 

Fallen är från de östra delarna av Europa eftersom det är de fall ERRC tagit till 

Europadomstolen och visar därmed på en regional förståelse av diskriminering och mänskliga 

rättigheter. Inget fall kommer från samma land eller åberopar samma förståelse för 

diskriminering och hur diskriminering bör förstås enligt romer och ERRC. De fall som valts ut 

för analys har antingen varit vägledande för andra domar eller förekommer i andra diskussioner 

av partikulära mänskliga rättigheter. Det är även de fall som explicit nämner 

Europakonventionens egen universalism, diskuterar diskriminering på direkt och indirekt nivå, 

och vilken roll statens rätt till självbestämmelse har.  

 

5. Analys 
Analysen kommer att presentera de fyra valda fallen med referat och citat från 

Europadomstolens text. Respektive dom inleds med vilka artiklar i EKMR de klagande anser 

kränkts, och följs sedan av relevant bakgrund av fallet. Bakgrunden varierar de klagandes 

information med staten, vissa argument och information i den sektionen har därför flyttats till 

”staten XX svar” eller ”de klagande” i respektive fall. Europadomstolens texter visar sedan 

relevant internationell dokumentation, det återfinns under ”Europadomstolen” i utvalda mål. 

Slutligen följer Europadomstolen argumentation från staten, de klagande, och resonerar sedan 

huruvida de mänskliga rättigheterna kränkts eller ej. Min analys följer därför den dispositionen. 

Målen har sedan tolkats enligt tidigare presenterad teori, men tidigare erfarenhet och kunskaper 

förvärvade genom tidigare studier och praktik på Sida har påverkat tolkningen. Analysverket 

presenteras under samtliga fall för att belysa resonemang och vad som kan uttolkas. Statens 

ställningstagande kursiveras, romernas ombud kommer att fetmarkeras, och Europadomstolen 

fetkursiveras. Ställningstaganden som inte nämns kommer inte att markeras i analysschemat, 

och de påståenden som till viss del överensstämmer kommer även att understrykas. 

 

5.1 Fall 45661/99, Carabuela v Rumänien, domslut 2010 
Fallet behandlade situationen att den klagande Carabuela hade en bror som dog i arresten 1998. 

Carabuela menade att brodern Gabriel Carabuela dog på grund av polisens behandling, att 

polisen misslyckades med att ge adekvat vård som svar på misshandel i arresten, att 

myndigheterna inte genomförde en adekvat utredning rörande broderns död och slutligen att 

brodern diskriminerats baserat på det faktum att han är rom. Carabuela klagade under artikel 2 
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(rätt till liv), 3 (förbud mot tortyr), 6 (rätt till rättvis rättegång, 13 (rätt till effektivt rättsmedel 

och 14 (diskriminering) i EKMR. 

 

Gabriel Carabuela greps 13:e april 1996, han var med i en mindre bilolycka innan gripandet 

men mådde enligt polisen bra (paragraf 9, 10). Gabriel Carabuela hade delgivits misstanke om 

brott samt påstående att Gabriel Carabuela var skyldig till väpnat rån (paragraf 14). Gabriel 

Carabuela blev flyttad till ett sjukhus 17:e april efter att ha klagat på smärtor, illamående och 

att ha svårt att andas under flera dagar. På sjukhuset diagnostiserades Gabriel Carabuela med 

skenande hjärta, bråck som vanligtvis uppstår efter yttre våld, diagnosen ändrades senare till en 

ärftlig typ av återkommande blodpropp (paragraf 22–24). Gabriel Carabuela dog 3:e maj 1996 

(paragraf 31). Polisen i Bukarest genomförde en internutredning bestående av två rapporter där 

de konstaterade att Gabriel Carabuela inte skrikit eller visat tecken på misshandel under 

vistelsen i arresten, han hade inga blåmärken när han kom till arresten, och ingen polis hade 

medverkat vid någon misshandel (paragraf 42–44). 

 

5.1.1 Staten Rumäniens svar 
Staten Rumänien menade att Gabriel Carabuelas död var en olycka eftersom blodproppar inte 

går att förutsäga. Rapporten från staten visade att Gabriel Carabuela borde ha fått sjukvård 

tidigare och att adekvat information om Gabriel Carabuelas tillstånd saknades i 

obduktionsrapporten, men att ingenting hade med polisvåld eller misshandel att göra (paragraf 

64–69). Vidare menade Rumänien att det inte fanns bevis för något polisvåld, och att de ändå 

inte hade kunnat orsaka så stora skador att blodproppar uppstått (paragraf 86). Rumänien 

nekade även att Gabriel Carabuela inte skulle ha fått adekvat vård eftersom han dog på ett 

sjukhus och under perioden skickats till olika sjukhus för vård (paragraf 89–90). 

 

5.1.2 De klagande 
Expertuttalande från de klagandes sida visade att den typen av blodproppar är ovanlig och att 

de sällan utvecklar sig så sent i livet (paragraf 70–75). Vittnen från de klagande menade att 

Carabuela uttryckt svår misshandel från polisen, och att Gabriel Carabuela hängt upphängd i 

taket när de träffat honom. (paragraf 77–78). 

 

De initiala diagnoserna på sjukhusen härleddes till grovt yttre våld som nyligen uppstått, vilka 

senare ändrades till ärftliga blodproppar (paragraf 94). Den klagande menar även att inga 

blodproppar hittats under obduktionen (paragraf 96). Carabuela menade även att brodern inte 
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fått adekvat vård eftersom det dröjde 72 timmar han togs till sjukhus, att han skickats till fem 

olika sjukhus på ett dygn kan inte heller anses vara adekvat vård (paragraf 100). 

 

5.1.3 Europadomstolen 
Domstolen presenterade relevant dokumentation om Rumänien, bland annat en specialrapport 

om tortyr till FN från 1999 där de konstaterade att polisen i Rumänien tenderar att använda 

övervåld, flertalet fall där polisen anklagats för att använda våld för att få ett erkännande och 

att romer är överrepresenterade i den situationen. Avslutningsvis konstaterade specialrapporten 

att den rumänska staten fabricerar dödsorsaker med hjälp av läkare för att dölja polisvåld 

(paragraf 81). Den europeiska kommittén mot misshandel och inhuman behandling författade 

1998 en rapport om Rumänien. De intervjuade personer som satt häktade, de flesta berättade 

att de någon gång blivit misshandlade under vistelsen. Kommittén frågade sedan en åklagare 

hur de skulle reagera på sådan information och fick då svaret att polisen är åklagarens kollegor, 

och all sådan information är en lögn (paragraf 82). 

 

Sammanfattningsvis ansåg Europadomstolen att staten Rumänien inte inkommit med 

tillräckliga förklaringar till det yttre våld Gabriel Carabuela uppvisade vid ankomsten till 

sjukhusen, inte heller återgav de en rimlig förklaring till de skador Gabriel Carabuela uppvisat 

efter gripandet (paragraf 115–121). Domstolen fastställde att artikel 2 i Konventionen hade 

kränkts, alltså rätten till liv (paragraf 138). Vidare hänvisade domstolen till ett fall från 2004 

där de fastställt att om en person uppvisar skador efter polisförvar kommer utgångspunkten 

alltid att vara att personen utsatts för misshandel, och att det är staten som ska ge en rimlig 

förklaring till skadorna som uppkommit i polisförvar (paragraf 145–146). Domstolen menade 

därför att artikel 3 i Konventionen har kränkts, alltså tortyrförbudet. (paragraf 149–150). 

Domstolen var inte helt överens vad gäller diskriminering enligt artikel 14 och röstade fyra 

röster mot tre att de inte behövde undersöka om det förekommit diskriminering med hänsyn till 

artikel 2. 

 

Effekten av att inte vara överens ledde till en diskussion kring bevisbördan och vem som bär 

bevisbördan i fall som behandlar romer och kränkningar mot romers mänskliga rättigheter. Vad 

Europadomstolen konstaterade är att romer är offer för systematisk diskriminering, och staten 

bär huvudansvaret i att undersöka och garantera ickediskriminering av romer. En effekt har 
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blivit att Europadomstolen kräver statistik på intagna personer i häkte vilken sedan används för 

att konstatera om partikulära mänskliga rättigheter kränks (paragraf 8–9). 

 

5.1.3.1 Domare Ziemels delvisa avsittande 
Domaren röstade emot att det inte är nödvändigt att undersöka artikel 14 (paragraf 1). Domaren 

menade att diskriminering i det här fallet var uppenbar eftersom staten inte kunnat, eller velat, 

bevisa att diskriminering inte förekommit (paragraf 2). Det i samband med internationell 

dokumentation innebar att Rumänien gjort sig skyldiga till tortyr baserat på rasdiskriminering. 

Domaren menade även att Rumänien inte uppfyller kraven om skyldighet att skydda eller sina 

åtaganden att bekämpa rasism eftersom de inte visat intresse att utreda dödsfallet eller dödsfall 

som liknar detta (paragraf 4). 

 

5.1.4 Resultat Carabuela v Rumänien 
Det första målet för analysen visar främst att staten argumenterar enligt påståendet att 

diskriminering inte förekommer för romer, och romerna själva argumenterar att så är fallet. De 

uppfyller således analysschemats förutfattade mening om hur stat och romers representanter 

argumenterar. Det är dock inte staten eller romerna själva som avgör huruvida strategisk 

processföring är framgångsrikt eller inte, det ligger i Europadomstolens argumentation, deras 

ställningstagande och om nya principer blir ett resultat eller inte. 
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I det här avgörandet är inte Europadomstolen överens huruvida diskriminering under artikel 14 

bör åberopas eller ej, därför är deras ställningstagande är understruket i analysschemat ovan. 

Det är en liten majoritet som vinner röstningen mot att undersöka diskriminering, vilket innebär 

att det lika enkelt kan svänga åt det andra hållet. Det innebär att Europadomstolen i det här fallet 

inte har någon princip om diskriminering, men att målet i sig kan bli vägledande eftersom det 

råder skiljaktigheter rörande diskriminering, statens ansvar i frågan och hur rapporter från 

exempelvis FN ska förstås i det hela. Europadomstolen diskuterar rasdiskriminering och en 

domare konstaterar att rasism är grunden till romers utsatthet, vilket innebär att domaren i fråga 

resonerar att romers utsatthet i Rumänien är svår. Europadomstolen konstaterar inte att 

mänskliga rättigheter är eller bör vara universella, men menar att indirekt diskriminering ofta 

är förekommande eftersom de lyfter rapporter från FN om polisvåld i Rumänien. Det domstolen 

inte är överens om är således den hårda och den mjuka diskrimineringen där den hårda 

diskrimineringen innefattar polisvåld och menar att ifall om polisvåld ska alltid hatbrott och 

diskriminering utredas i första hand. Europadomstolen ter sig oense om det i detta mål och går 

därmed inte enligt den verklighet de vanligen tenderar att se och åberopa. Fallet används som 

grund i senare mål, bland annat i ett avgörande från 2014 (HUDOC, 2014, paragraf 131) vilket 

behandlade ett samlat fall, i det avgörandet dog ett tjugotal rumänska medborgare till följd av 

polisvåld, att de var Hiv-positiva och/eller avsaknad av adekvat sjukvård. Europadomstolen 

själva hänvisar till Carabuela-avgörandet där Europadomstolen fastställer statens positiva 

skyldigheter och att staten bär yttersta ansvar särskilt när partikulära rättigheter behandlas 

eftersom personer som lider av sjukdom, är en minoritet eller på andra sätt utsätts i samhället 

inte kan tala för sig på samma sätt som en person i majoritetsbefolkningen. Resultatet för det 

här fallet är således att strategisk processföring har gjort en skillnad för minoriteter under den 

här fyraårsperioden. 

 

5.2 Fall 11146/11, Horváth och Kiss v Ungern, domslut 2013 
Fallet behandlade två ungerska män, Horváth och Kiss, de två är inte släkt men lyfts gemensamt 

i ett samlat mål. De klagade på protokoll 2, rätten till utbildning, med hänsyn till artikel 14 i 

Konventionen, alltså diskriminering. De menar att de upplevt både direkt och indirekt 

diskriminering vad gäller rätten till utbildning (paragraf 1–3). 
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De två klaganden är födda 1992 och 1994 och blev enligt avgörandets formulering som barn 

diagnosticerade med mentalt förståndshandikapp3 och blev i samband med det inskrivna i en 

specialskola för barn med psykiska funktionsvariationer (paragraf 6–7). Tidigare forskning i 

Ungern visar att romska barn ofta blir feldiagnosticerade med psykiska funktionsvariationer för 

att kunna skilja romska barn från icke-romska i utbildning, forskningen presenteras i handlingen 

från Europadomstolen. 

 

Horváth genomgick tre IQ tester vilka gav resultat IQ 64, 81 och 67, de olika resultaten 

bemöttes aldrig (paragraf 17). Världshälsoorganisationen har IQ 70 som rekommendation för 

specialutbildning, Ungern har 86, vilket är varför Horváth blev flyttad till specialskola, 

(paragraf 18–19). En nationell domstol testade Horváth och menade att specialskolan borde 

tagit hänsyn till sociokulturella förklaringar som att romer lever i fattigdom och inte kan köpa 

pedagogiska leksaker (paragraf 24). Kiss testades 1999 hans IQ visade 73 (paragraf 25). Kiss 

testades igen vid två tillfällen i maj 2000 där han fick diagnosen lindrig psykisk 

funktionsnedsättning, IQ visade på 63 och 83 (paragraf 26). 

 

5.2.1 Regional och nationell domstol 
De klagande lämnade in ett skadeståndsyrkande till den lokala domstolen i Ungern 2006, de 

riktade sin klagan till expertpanelen om specialutbildning och specialskolan de gått på och 

menat att de diskriminerats baserat på sitt kulturella ursprung. Testerna kunde anpassas efter 

respektive barn och deras ursprung, vilket kunde ”säkerställa” att romska barn fick diagnoser 

icke-romska barn inte fick. De tog inte heller hänsyn till sociokulturella förklaringar eller 

omständigheter i sin testning (paragraf 35–37). Den regionala domstolen konstaterade att de 

sökande hade diskriminerats vad gäller lika behandling och rätt till utbildning. De jämförde ett 

fall från Tjeckien i Europadomstolen där feldiagnosticering av romer ansågs vara 

diskriminering (paragraf 46–51). 

 

5.2.2 Staten Ungerns svar 
Staten menade att de klagande inte borde fått klaga till Europadomstolen eftersom den regionala 

domstolen beviljat skadestånd med hänsyn till diskriminering till barnen (paragraf 79). Ungern 

menade även att det är fel att ge romer ett test anpassat efter romer eftersom syftet med testet 

är att se hur barnen skulle klara av nationell skolgång. Syftet med tester av liknande slag är att 

 
3 Det är den term domslutet använder 



 

38 
 

kompensera med sociokulturell analys anpassat efter barnet, vilket innebär att romska barn med 

hög sannolikhet hade behövt specialutbildning ändå. Staten menade att romska barn är 

överrepresenterade under 2000-talet eftersom de inte hade tillgång till moderniseringens 

effekter på barns utveckling, vilket faller utanför Konventionen (paragraf 94–96). 

 

5.2.3 De klagande 
De klagande menade att den ersättning de fått inte var tillräcklig vad gäller kränkande av deras 

mänskliga rättigheter eftersom staten Ungern menade att det inte finns någon strukturell 

diskriminering mot romer i Ungern. Vidare saknade expertpanelen förståelse för sociala och 

kulturella skillnader mellan barn, vilket innebär att strukturella förändringar inte kan ske eller 

erkännas som problematiska (paragraf 80). De klagande menade att den typen av kategorisering 

bygger på partiskhet och fördomar om romer. De menade även att testningen barnen genomgått 

inte varit individanpassat eller anpassat efter romers socioekonomiska och kulturella utsatthet i 

Ungern, vilket erkänts av de nationella domstolarna (paragraf 90–93).  

 

5.2.4 Europadomstolen 
Europadomstolen ansåg att fallen kan tas upp enligt Konventionen eftersom den regionala och 

nationella domstolen endast har tagit hänsyn till Horváths och Kiss behandling och hur de 

hanterats av expertpanelen. De har inte fått något erkännande eller upprättelse med hänsyn till 

diskriminering och hur diskriminering kan samspela med expertpanelens behandling (paragraf 

85). 

 

Europadomstolen har praxis på diskriminering enligt artikel 14, det innebär att utan objektiv 

orsak behandla personer från olika grupper olika. Att särbehandla för att jämna ut skillnader 

mellan grupper är inte en kränkning av artikel 14. Europadomstolen menade att 

rasdiskriminering anses vara en farligare typ av diskriminering eftersom den bygger på rasism, 

och staten har ett ansvar att skydda medborgare från rasism och rasdiskriminering. Domstolen 

fastslog att romer har en turbulent historia och har lidit av rasdiskriminering under många år, 

vilket gör dem till en särskilt missgynnad och sårbar minoritet. Det innebär att hänsyn måste 

tas till kulturellt ursprung, socioekonomisk utsatthet och deras olika behov (paragraf 101–102). 

Domstolen konstaterade även att romer varit överrepresenterade i specialskolor för mentalt 

funktionsvarierade barn. Domstolen konstaterade genom tidigare fall att den ungerska 

regeringen bedrivit indirekt diskriminering av romer eftersom de är överrepresenterade i den 

här frågan, det är därför regeringens ansvar att bevisa att diskriminering inte har skett (paragraf 
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109–111). Domstolen menade även att romska barn riskerar att få sämre arbeten, och därmed 

kan de inte bryta sig ur den här typen av system (paragraf 115). 

 

En enig domstol konstaterade att det har skett en kränkning av tilläggsprotokoll 2 i 

Konventionen i samband med artikel 14 i Konventionen. Staten har inte kunnat garantera att 

romska barn inte utsätts för diskriminering i den här typen av testning eftersom de inte är 

anpassade efter kulturella och socioekonomiska variationer. Staten har inte heller efterlevt sina 

positiva förpliktelser vad gäller att integrera kulturellt utsatta barn i befolkningen då romska 

barn uteslutande gått vid specialskolor under en längre period (paragraf 127–128). 

 

5.2.5 Resultat Horváth och Kiss v Ungern 
I det här målet argumenterar och resonerar staten enligt universalism och menar att 

diskriminering alltid är negativt och därmed inte får förekomma inom staten. De klagande 

menar i det här avgörandet att det i och med detta förekommit diskriminering och att 

diskrimineringen är strukturell. I det här fallet argumenterar även Europadomstolen som de 

förutsätts göra enligt analysverket, alltså att de åberopar någonting som kan anses vara 

verkligheten.  
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Europadomstolen menar i det här avgörandet att mänskliga rättigheter är partikulära och 

beroende på de omständigheter de kan förverkligas i. Domstolen resonerar i linje med Namli 

och menar att det är omständigheter som skapar mänskliga rättigheter. Staten i fråga erkänner 

dock viss förståelse för de partikulära mänskliga rättigheterna. Ungern är ett EU-land och binds 

således av direktiv från EU, och EU har som tidigare konstaterats specifika direktiv för att 

säkerställa romers mänskliga rättigheter. Europadomstolen är även överens i fallet i fråga, vilket 

inte öppnar för diskussion om diskriminering kan åberopas eller inte. Europadomstolen lyfter 

dock argument som att rasism och rasdiskriminering är bland de värre typerna av 

diskriminering. Europadomstolen själva lyfter indirekt vikten av strategisk processföring och 

vad det kan innebära för grupper eftersom de ser att romer som helhet behöver behandlas enligt 

EKMR genom dessa två individer. Det kan innebära att Europadomstolen är positivt inställda 

till strategisk processföring och ser det som en effektiv metod för mänskliga rättigheter. Det 

kan även innebära att de vill lyfta en attityd eller viss argumentation för partikulära mänskliga 

rättigheter. Europadomstolen går även på en linje att indirekt diskriminering ofta förekommer 

av romer i Ungern, vilket inte går i linje med hur de förväntas resonera.  

 

Målet i fråga används i en juridisk bok om hur romska barn segregerats i skolor i Europa. I 

antologin konstateras att Europadomstolen aktivt börjat arbeta för romers mänskliga rättigheter 

och att romers förtryck är historiskt långt och komplext. Antologin ställer sig positiv till fallet 

eftersom det varit en del av att definiera vad partikulära rättigheter är och att barns rättigheter 

är lika komplexa som andra partikulära rättigheter. Vidare konstateras i antologin att romers 

förtryck ofta börjar i skolan och på grund av skoldiskriminering fortlöper diskriminering i 

vuxen ålder, vilket i sin tur håller romer kvar inom diskriminering (Nyitray, 2017, ss.230–231). 

Fallet används även i en juridisk analys om rätt till utbildning och vilken roll domen spelar för 

barn från minoriteter. Studien konstaterade att domslutet markerat början på slutet av 

diskriminering av barn i skolväsendet eftersom en dom från Europadomstolen är juridiskt 

bindande och har en verklig effekt för de som kommer efteråt. Studien konstaterade att romska 

barn varit socialt utsatta men att detta domslut varit effektivt i att stoppa segregering i 

kommunala skolor (Akoglu, 2014).  

 

5.3 Fall 655/16, Lakatoŝová och Lakatoŝ v Slovakien, domslut 2018 
Fallet behandlade två slovakiska medborgare, de klagade på artikel 2 (rätten till liv) i EKMR i 

samband med artikel 14, diskriminering. De klagade även på artikel 2 i samband med artikel 
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13 (rättvist deltagande i rättegång) (paragraf 1–2). En polis körde till ett bostadsområde i 

Slovakien där ett tusental romer är bosatta. Polismannen körde in på de klagandes gård och sköt 

tills ammunitionen var slut. Tre familjemedlemmar dog, de klagande blev svårt skadade men 

överlevde. Polismannen körde sedan i väg men greps senare samma dag (paragraf 6–8). 

Polismannen åtalades för mord, innehavande av skjutvapen, och intrång i annans bostad. 

Polismannen i fråga sa sig visa ånger, men att han på morgonen hade vaknat och ”ville göra 

någonting åt romerna” (paragraf 11). I senare förhör menade polisen att han inte mindes 

händelseförloppet. Det enda polisen specifikt kunde säga var att ”det alltid varit problem med 

romer” (paragraf 12). I ett tredje förhör med polismannen menade han att romer stört den 

allmänna ordningen, och att han som polis inte kunde göra någonting åt situationen (paragraf 

13). En psykiatrisk undersökning av polisen visade att han inte mindes någonting av 

händelseförloppet, och att han led av en tillfällig störning som förhindrade polisens 

impulskontroll, störningen grundades i en stark rädsla för romer och eskalering av romers 

aggressiva beteende (paragraf 20–21). Slutligen konstaterades att polisen led av utbrändhet 

kopplat till det svåra polisiära arbetet vilket orsakats av romer (paragraf 22–23). Experten 

sammanfattade sin utredning med att polisen inte haft rasistiskt motiv vad gällde morden och 

mordförsöken (paragraf 24). 

 

5.3.1 Staten Slovakiens svar 
Staten Slovakien menade att alla motiv är undersökta och att utredningen innehåller relevant 

fakta i fallet. Staten menade att det rasistiska motivet är undersökt och analyserat. De menade 

att eftersom ett rasistiskt motiv inte kunde bevisas kan de inte heller konstatera att motivet var 

rasistiskt, och därför kan det inte vara ett hatbrott. (paragraf 69–71). 

 

5.3.2 De klagande 
De två klaganden överklagade den nationella domen då de ansåg att första instansen ”underlåtit 

sig överväga rasistiska motiv”, fallet nekades i Slovakiens högsta domstol (paragraf 34–35). 

 

De sökande menade att attackerna endast skedde på grund av att de är romer och att 

myndigheterna i Slovakien medvetet låtit bli att följa Europakonventionens bestämmelser. De 

ifrågasatte främst expertrapporterna och den psykiatriska undersökningen av polisen som 

tydligt visade ett rasistiskt motiv till morden. Vidare menade de klagande att den lokala 

domstolen inte kunnat motivera fastslagen dom och medvetet valt att ignorera tecken som tyder 

på hatbrott, de klagande menade att det var det mest effektiva sättet att dölja rasistiska motiv. 
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De sökande upplevde även att romer i Slovakien upplever institutionell rasism och 

diskriminering, specifikt av polisväsendet, och att klimatet i Slovakien är anti-romer (paragraf 

67–68). 

 

5.3.3 Europadomstolen 
Domstolen hänvisade till artikel 2 i EKMR och förklarar hur artikel 2 ska förstås i förhållande 

till artikel 1 (universalismen inom EKMR). De menade att eftersom EKMR gäller alla individer 

inom statens område är det underförstått att en effektiv utredning gäller alla personer, även när 

en polis begår ett mord mot en romsk person (paragraf 72–73). Domstolen hänvisade även till 

rättspraxis om hatbrott där Europadomstolen fastställt att staten har en skyldighet att skydda 

individer från hatbrott grundade på rasism, men att de i praktiken är svåra att avslöja. Det är 

därför statens ansvar att utreda allting som kan anses vara rimligt att utreda varje gång en person 

påstår att brottet i fråga är ett hatbrott (paragraf 75–77). Europadomstolen refererade även till 

tidigare dom gällande hatbrott där standard för hatbrott sattes. I vägledande dom konstaterades 

att ”antizeganism” är en specifik form av rasism vilket grundar sig i historisk diskriminering 

där bland annat avhumanisering och institutionell rasism ingår (paragraf 59–60). 

 

Europadomstolen ansåg att det finns grund att undersöka huruvida morden var rasistiskt 

grundade eller inte. Domstolen noterade att polismannen i tidiga förhör erkände rasistiska motiv 

(paragraf 84). När det gäller rasistiska motiv och rasistisk partiskhet måste alla aspekter utredas 

och kontrolleras innan det kan avfärdas (paragraf 86). Domstolen menade att de klagande i 

fallet har rätt gällande rasistiska motiv; de har inte utretts och experten har inte kunnat 

säkerställa att det inte rörde sig om ett rasistiskt motiv (paragraf 89). Domstolen konstaterade 

att ”rasistiskt våld är en särskild kränkning av den mänskliga värdigheten”, de menade att det 

är statens skyldighet att förebygga och utreda alla möjligheter till rasistiska motiv för att ”värna 

om och säkerställa demokratins vision om ett samhälle” (paragraf 93–94). Domstolen var därför 

enig i att artikel 14 har kränkts i samband med artikel 2. 

 

5.3.4 Resultat Lakatoŝová och Lakatoŝ v Slovakien 
Europadomstolen för en diskussion om rasism och statens rätt till självbestämmelse. Att peka 

på demokrati och demokratins utveckling i staten är inte neutralt, utan kan förstås som ett starkt 

påpekande och ligger i samklang med de teoretiska komponenter som diskriminering. Staten 

och de klagande i fallet är tämligen lätta att kategorisera. Staten har själva ansett att de utrett 

rasistiska motiv och har ignorerat det faktum att polismannen ändrat sitt påstående om romer. 
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Det visar den strukturella diskrimineringen i Slovakien och att det är en inneboende del av 

systemet. Det är dock inte typiska tecken på universalism och att mänskliga rättigheter är lika 

för alla, men det faktum att rasism inte utreds visar att staten antingen ignorerar strukturell 

diskriminering helt, eller är av uppfattningen att det inte kan förekomma mot exempelvis romer.  
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Europadomstolen resonerar i fallet som de klagande och ligger i det här fallet närmare de 

klagande än staten. De menar att mänskliga rättigheter bör vara universella, och ligger därför 

nära Donnellys förståelse för universalism. De menar att EKMR är giltig för alla medlemmar 

av Konventionen, vilket innefattar alla europeiska medborgare. Det är ett normativt påstående 

om hur idén om världen borde vara. Det är den typen av universalism Namli finner enkel att 

kritisera eftersom det är en abstrakt idé, men är samtidigt den värld vi kanske önskar vi levde i. 

De är dock av uppfattningen att diskriminering förekommer och att det är kontextuellt. De lyfter 

även den strukturella diskrimineringen som domstolen anser förekommer i Slovakien och att 

det är ett problem för den demokratiska utvecklingen i staten. Även det är ett starkt uttryck som 

inte går i linje med hur Europadomstolen förväntas agera eller uttrycka sig. Det visar dock 

återigen på tyngden EKMR har, alltså att en dom är bindande för staten. Europadomstolen lyfter 

även historisk kontext och vikten av att förstå romers historia. Domstolen menar även att 

antizeganism är en stark form av rasism som tillsammans med påståendet om hur ett 

demokratiskt samhälle bör fungera och värdera visar delvis på att mänskliga rättigheter bör vara 

universella. Det visar även att domstolen ibland inte håller med om den kritik som finns mot 
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universalism att det skulle vara en ny form av kolonialism och en västerländsk värdering som 

påtvingas andra stater.  

 

Målet används i ett kompendium författat av EQUINET, ett nätverk som arbetar mot 

diskriminering på nationell nivå (Equinet, 2019). Kompendiet analyserar mål från 

Europadomstolen där diskriminering behandlas, och fallet används när nätverket diskuterar hur 

staters positiva skyldigheter ska förstås. Nätverket tolkar Europadomstolen som att positiva 

skyldigheter även innefattar att staten aktivt måste motarbeta diskriminering och att hårdare 

krav kommer att kunna ställas på stater eftersom diskriminering är svårbedömda fall för 

Europadomstolen.  

 

5.4 Fall 3289/10, Burlya och andra v Ukraina, domslut 2019 
Fallet behandlade 19 individer från Ukraina, de klagande menade att de fick sina hem förstörda 

för att de är romer. De menade att staten varit delvis delaktig i detta, och att myndigheterna inte 

undersökt attackerna tillräckligt noga och att det boende de fick till följd av detta bröt mot 

artiklar 3 (förbud mot tortyr eller förnedrande inhuman behandling), artikel 8 (rätt till skydd av 

privat och familjeliv), artikel 13 (rätt till effektivt rättsmedel) och artikel 14 (förbud mot 

diskriminering (paragraf 2–3). En ukrainsk man blev ihjälslagen på en bar till följd av ett bråk, 

resultatet blev att byborna ville utvisa romerna från byn. Borgmästaren i byn försökte lugna ner 

samhället och ville låta rättvisan ha sin gång, bygderådet å andra sidan krävde att alla av romsk 

härkomst skulle bannlysas från området. Senare samma dag ombads de klagande att lämna byn 

av borgmästare och lokal polis eftersom lokalbefolkningen var på väg (paragraf 6–12). 

 

5.4.1 Staten Ukrainas svar 
Polisen medgav att de var närvarande vid attackerna, och att deras enda uppgift var att förhindra 

kroppsskador (paragraf 19). Polisutredningen konstaterade att det under många år funnits 

spänningar mellan byborna och romerna, det mesta hänvisas till romernas påstådda kriminalitet 

(paragraf 31–37). 

 

Staten Ukraina menade att fall om pöbelvåld är omöjliga att utreda då det i en mobb inte går att 

fastställa vem gör som vad eller vem som är drivande. Staten menade därför att det enda rättvisa 

de kunde göra var att betala skadestånd till de klagande (paragraf 95). Staten menade att artikel 

3 inte har kränkts eftersom de klagande inte uppfyller krav från tidigare fall där de antingen ska 

bli överraskade av attacken, eller personligen bevittna den. De menade även att det inte fanns 
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några bevis att de lokala myndigheterna bär ansvar för vad som skett eller anstiftat attackerna, 

borgmästaren varnade personerna om attackerna och uppmanade dem att fly (paragraf 116–

117). 

 

5.4.2 De klagande 
Till följd av stormningen av hemmen tvingades flera av de klagande att sälja sina hem till lägre 

pris än marknadsvärdet. De sökande fick som resultat flytta till en annan by där de anser sig 

leva under otillräckliga förhållanden (paragraf 21). De klagande som inte ansågs som offer av 

staten menade att det inte är den formella undersökningen av huset som är av vikt, utan den 

undermåliga polisutredningen (paragraf 80). De menade att staten varit delaktig eftersom de 

inte förhindrat förstörelsen av de klagandes hem. Slutligen menade de klagande att artikel 3 

måste förstås tillsammans med artikel 14 i EKMR då de ansåg att behandlingen berodde på 

deras romska ursprung (paragraf 92). De menade även att byrådet uppviglat till våld, och 

byrådet i fallet är en förlängning av den lokala borgmästarens jurisdiktion. De menade att även 

om de inte fruktade för sina liv när de återkom till sina hem ansåg de att det var ett tillräckligt 

stort hot att endast förlita sig på en varning om att fly (paragraf 114–115). 

 

5.4.3 Europadomstolen 
Domstolen hänvisade till dokument från EU-kommissionen om Ukraina och dess rapport om 

antirasism i Europa från 2001 där kommissionen konstaterat att romer är en särskilt utsatt grupp 

i Europa (paragraf 59–60).  

 

Europadomstolen delar upp de klagande i två grupper. Grupp I är den grupp som befann sig i 

byn under attacken och som tvingades lämna sina hem under hot. Grupp II är den grupp som 

enligt egen utsago inte befann sig i byn under attacken, och därför endast hörde talas om vad 

som skett (paragraf 94). 

 

Europadomstolen menade att en stat som är medlem av Europakonventionen alltid kommer att 

bära ansvar för vad statens representanter och institutioner gör, även om de inte följer 

instruktioner från staten eller agerar på eget bevåg (paragraf 119). Domstolen menade att 

normalt utläses artikel 3 i EKMR som kränkt när en person misshandlas och till följd av detta 

får långvariga fysiska eller psykiska skador. Andra aspekter kan dock förstås som en kränkning 

av artikel 3 om syftet är att bryta ned eller förnedra en person (paragraf 120). I tidigare fall har 

domstolen även konstaterat att artikel 3 kan förstås på olika sätt beroende på vem som klagar, 
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etniskt ursprung har en inverkan på hur artikel 3 ska förstås eftersom etniska nationella 

minoriteter oftare erfar hot, hot om våld och liknande (paragraf 121). Domstolen menade även 

att stater har en skyldighet att effektivt utreda alla rasistiska motiv bakom en aktion och bevisa 

huruvida det spelat en roll eller inte i varje fall. Myndigheterna måste själva avgöra hur mycket 

information som är av vikt att undersöka eftersom det kommer att bero från fall till fall, men 

hänvisar till rättspraxis där det konstaterats att helt utesluta rasistiska motiv är att blunda för 

vad som påverkar ”människors rätt till de fundamentala rättigheterna” (paragraf 128). 

 

Domstolen konstaterade att rasistiska motiv aldrig undersökts, och att staten misslyckades med 

skyldigheten att skydda eftersom de hade tillräckligt med tid att varna romerna att fly från byn 

under attacken, men gjorde ingenting för att avstyra den (paragraf 130–131). Domstolens 

slutsats är att det inte är förvånande att romerna tolkade polisens varning som ett tecken på att 

de inte kunde räkna med polisens skydd, och att attackerna berodde på deras romska ursprung. 

Domstolen menar även att den rädsla romerna måste känt när de inte kunde räkna med polisens 

stöd i attacken kan kategoriseras som djup inhuman behandling eftersom händelsen ämnade att 

skrämma, förflytta på personer, och satte djupa psykologiska spår hos de klagande (paragraf 

134). Domstolen fastslog även att attackerna ägde rum baserat på anti-romska känslor och att 

polisens passivitet kan tolkas som ett indirekt godkännande till attacken (paragraf 136). Artikel 

3 har således kränkt i samband med artikel 14 för grupp I. Grupp II var inte närvarande under 

attackerna och därför är artikel 3 inte applicerbar på grupp II (paragraf 150). 

 

5.4.4 Resultat Burlya och andra v Ukraina 
De rapporter domstolen hänvisar till visar på en förståelse av diskriminering som ligger närmare 

romers egen uppfattning än universalism eller ett neutralt påstående om diskriminering 

eftersom Europadomstolen anser att attacken och polisens agerande skett baserat på det faktum 

att romerna är just romer. Det lyfter gruppförståelsen och gruppupplevelsen av problemet som 

inte finns i tidigare uttalanden från Europadomstolen. 
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Domstolen ifrågasätter även staters suveränitet och rätt till självbestämmelse i och med deras 

påstående att nationella definitioner om vem som är ett offer inte är godtagbara, vilket på ett 

sätt tar diskussionen till universalism och vad mänskliga rättigheter innebär för individer och 

grupper. Det lyfter även en statsvetenskaplig fråga om samarbetet i Europa och vad det kan 

innebära för stater på längre sikt, exempelvis om Europa skulle bli en federation. Skyldigheten 

att skydda mot strukturell rasism ligger även närmare ett påstående om diskriminering som är 

närmre den variant som romer själva hävdar, än att universalism eliminerar all form av 

diskriminering. Europadomstolen lyfter även gruppens känsla och hur minoriteter kan uppleva 

en situation, som staten i det här fallet antingen ignorerar eller inte inser. Det lägger 

Europadomstolen närmare det kontextuella och en definition av diskriminering som Donnellys 

kritiker trycker på när det kommer just till mänskliga rättigheters universalism. Donnelly ligger 

närmare en juridisk och relativt snäv definition; Europadomstolen lyfter i stället frågan till en 

inneboende känsla som är svårare att definiera. Fallet i fråga är även med i samma kompendium 

som fallet ovan, även här är det statens positiva skyldigheter som diskuteras under liknande 

premisser. Målet är även med i ett kompendium utgivet av Europadomstolen år 2020 där 

definitioner och diskussioner om artikel 8 (rätt till privatliv) fastställs. I kompendiet fastslår 

Europadomstolen även hur artikel 8 ska läsas med hänsyn till artikel 14 eftersom de ofta går 

hand i hand. I kompendiet menar Europadomstolen att partikulära mänskliga rättigheter som 

kvinnors rättigheter och romers mänskliga rättigheter väger tungt när artikel 8 tolkas med 

hänsyn till artikel 14 eftersom individer som hävdar partikulära rättigheter ofta är utsatta för 

förföljelse och/eller diskriminering i sitt hemland (Refworld, 2020). 
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6. Avslutning 
Detta avslutande kapitel kommer att inledas med en diskussion kring resultatet av respektive 

fallstudie, och sedan mynna ut i en diskussion om resultatet som helhet med svar på 

forskningsfrågorna. Diskussionen kommer även att diskutera mina fynd i förhållande till 

tidigare forskning och förslag på fortsatta studier inom detta område. Kapitlet kommer att 

avslutas med de slutsatser som kan dras från studien och definitiva svar på forskningsfrågorna. 

 

6.1 Diskussion 
Det de fyra fallen har gemensamt är att de behandlar den typ av diskriminering Reskin 

identifierat, alltså hård diskriminering som uttrycker sig genom strukturell diskriminering och 

rasdiskriminering av polisväsende, inom skolan, samt rätt till sjukvård och boende. Syftet med 

detta examensarbete har varit att studera hur civilsamhället och Europadomstolen balanserar 

spänningen mellan universalism och partikularism när civilsamhället använder strategisk 

processföring, och om strategisk processföring kan ha en effekt för mänskliga rättigheter för 

romer i Europa. Civilsamhället som agerar romers ombud argumenterar i linje med Reskin och 

menar att diskriminering är ett klimat romer lever i, och att det uteslutande förekommer 

diskriminering av romer. De har en syn på mänskliga rättigheter som inte överensstämmer med 

Donnellys syn på universalism och hur grupprättigheter kan förstås eftersom Donnelly menar 

att en grupp inte kan tillskrivas mänskliga rättigheter. Donnelly har rätt i att grupprättigheter 

och att tillhöra en grupp inte ryms i en snäv tolkning av universalism eftersom den allmänna 

förklaringen tillskriver varje person mänskliga rättigheter. Det innebär dock inte att en hel grupp 

kan diskrimineras eller uppleva att mänskliga rättigheter kränks. ERRC i det här fallet resonerar 

därmed i linje med Namli och menar att en snäv tolkning av universalism är att diskriminera 

vad universalitet är. Detta är visserligen inte en studie i psykologi, men psykologer tenderar att 

poängtera att människan önskar tillhöra ett kollektiv och vill passa in i gruppen för sin 

överlevnad. Med det i åtanke kan argumentation om gruppers rättigheter och diskriminering av 

grupprättigheter ske, eftersom individer i mer eller mindre utsträckning är del av kollektiv och 

grupper. Den afrikanska kontexten har även tillskrivit människor och folket rättigheter, vilket 

innebär att mänskliga rättigheter även kan vara grupprättigheter. Det är dock inte ERRC eller 

individer som avgör huruvida strategisk processföring fungerar eller ej, det är i det här fallet 

Europadomstolen som avgör. 

 

I det första fallet var inte Europadomstolen överens om huruvida Carabuela utsatts för 

diskriminering eller inte. Diskussionen Europadomstolen förde är troligtvis varför målet blivit 
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vägledande dom och förekommer för diskussion. Som konstaterat i analysen av Carabuelafallet 

använder Europadomstolen i en senare dom och har där ny praxis att polisvåld alltid ska vara 

en förutfattad mening grundade i diskriminering, vilket inte var fallet 2010 när domslut 

angående Carabuela inkom. I det första fallet är de som konstaterat inte överens angående 

diskriminering, men domarna som menade att det förekommit diskriminering enligt Artikel 14 

ansåg att romer är offer för rasdiskriminering, alltså den hårda diskrimineringen som går i linje 

med Reskin. Europadomstolen konstaterade även att staten bär det yttersta ansvaret att skydda 

de partikulära rättigheterna. Det ter sig även som om Europadomstolen i målet från 2014 där de 

refererar till Carabuelafallet tillskriver romer specifika rättigheter att åtnjuta som minoriteter, 

vilket inte ingår i Donnellys snäva förståelse av universalism. 

 

Europadomstolen var överens angående diskriminering i det andra fallet. Vad som är intressant 

i Horváth och Kiss avgörandet är att Europadomstolen indirekt lyfter vikten av strategisk 

processföring när de menar att avgörandet kunde tas till Europadomstolen eftersom det endast 

var Horváth och Kiss som fått upprättelse i nationell domstol. Det kan te sig som om 

Europadomstolen tror på strategisk processföring och att det är en metod som fungerar för att 

minska spänningen mellan diskriminering och partikularism. Europadomstolens resonemang 

angående diskriminering är mer i linje med Namli eftersom de menar att diskriminering är 

kontextuellt och måste förstås i sitt sammanhang. Det som inte går i linje med Namli utan mer 

som Reskin menar är att Europadomstolen konstaterar att diskriminering beror på 

rasdiskriminering, och de säger uttryckligen att det är en värre typ av diskriminering. Det kan 

dock skapa en diskussion om universalism både Donnelly och Namli skulle hålla med om 

eftersom det kan hänföras till mänsklig värdighet, vem som definierar mänsklig värdighet; och 

det kan innebära att etik och moral är en fråga inom universalism. Som konstaterat menar Namli 

att moral påverkar politiken och juridiken, och att påstå att rasdiskriminering är en grov typ av 

hård diskriminering är att diskutera moral eftersom det visar vilken typ av samhälle vi vill leva 

i och i vilken riktning människan ska gå. Det kan innebära att förebygga och motarbeta rasism 

är det som krävs för att minska spänningen mellan universalism och diskriminering av de 

partikulära rättigheterna. Horváth och Kiss avgörandet förekommer inte i annan dom från 

Europadomstolen, men används för att diskutera barns rättigheter och barns rätt till utbildning. 

Det i sig kan vara en situation där det går att hävda att strategisk processföring fungerar för att 

belysa problem med diskriminering av partikulära rättigheter, men det ryms inte inom de fyra 

situationerna som krävs för strategisk processföring. Det visar däremot på diskriminerings 
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komplexitet, och att de partikulära rättigheterna är komplicerade att studera och att konstatera 

huruvida de kränkts eller ej. Som konstaterats i analysen har domen dock ansetts vara början på 

slutet av diskriminering av skolbarn, vilket däremot talar för strategisk processföring. En dom 

från Europadomstolen är bindande både för staten som är föremål för förhandlingen och blir 

vägledande för domar som kan komma efteråt.  

 

Det tredje fallet för analys är det som tydligast markerar början på ett skifte inom 

Europadomstolens balans mellan universalism och partikularism. I det tredje fallet uttrycker 

Europadomstolen likt Reskin att diskriminering är svårt att identifiera och att det därför är 

statens skyldighet att konstatera om ett brott är grundat på diskriminering eller inte. I 

Carabuelafallet var inte domstolen överens om det var diskriminering eller inte och menade att 

det var individens ansvar att bevisa diskriminering. I det här fallet är de för det första överens. 

För det andra kan det vara ett bevis på strategisk processföring som metod eftersom det finns 

ett tydligt skifte i argumentation, och det skiftet kan vara tack vare att domarna inte var överens 

angående Carabuela. Carabuelafallet blev trots allt vägledande angående polisvåld. De 

konstaterar även att rasism förekommer mot romer, och menar att romer utsätts för en specifik 

typ av diskriminering som grundar i rasism, vilket kan tolkas vara ytterligare ett steg närmare 

Reskins förståelse för diskriminering. Det ter sig även finnas en förståelse för universalism som 

är lik Donnellys förståelse eftersom det finns en tanke om hur ett demokratiskt samhälle bör 

fungera. Det är en tanke de flesta som studerar mänskliga rättigheter troligtvis kan acceptera 

eftersom det finns en uppfattning om att mänskliga rättigheter bör gälla alla personer. Det kan 

tolkas som den gyllene regeln i kristendomen som konstaterar att allt vi vill att andra ska göras 

för oss ska vi också göra för dem. Det går dock även i samklang med att universalism är en idé 

som fungerar på teoretisk nivå, men som är svår att efterleva i praktiken eftersom det finns 

situationer när mänskliga rättigheter diskrimineras. 

 

Europadomstolen var överens angående diskriminering även i det fjärde fallet. Ett tydligt fynd 

i det fjärde fallet är att Europadomstolen verkar konstatera att de ukrainska romerna fick sina 

hem förstörda på grund av att de är romer, vilket markerar ett skifte i resonemang om 

diskriminering jämfört med Carabuelafallet. I tidigare fall har det tett sig som om 

Europadomstolen ansett att universalism kan eliminera diskriminering. Det har varit syftet med 

universalism som definierats i teorikapitlet; det innebär att varje individ tillskrivs rättigheter 

och därför kan inte partikulära rättigheter diskrimineras. I det fjärde avgörandet verkar det dock 
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som om Europadomstolen inte längre håller med om detta påstående, och det kan innebära att 

domstolen försöker konstatera praxis eller definiera hur universalism och partikularism bör 

balanseras. Det kan bero på att flertalet angelägenheter skett i omvärlden som kan ha påverkat 

Europadomstolen. Under 2010-talet förekom viss hatretorik mot romer, invandrare och 

minoriteter i Europa på grund av migration inom Europa och från andra kontinenter. Under 

analysperioden har även förståelse för diskriminering och partikulära rättigheter analyserats och 

diskuterats på djupare nivåer, exempelvis som Namlis och Reskins studier. Det innebär inte att 

Europadomstolen förkastar Donnellys idéer om universalism, men att det verkar som om 

Europadomstolen balanserar universalism och partikularism som om de partikulära 

rättigheterna alltid diskrimineras, och att universalism inte kan åberopas. 

 

Dessa fall och den europeiska kontexten kan därmed jämföras med den polska, colombianska 

och de studier Bob genomförde 2005. Polen ligger visserligen i Europa, men har studerat 

aborträtt och kvinnors rättigheter endast i Polen. Det dessa fall visar är att likt Bobs studie finns 

verktyg och omständigheter som gör strategisk processföring effektivt. Som situationen i 

Mexiko konstaterar Europadomstolen att diskriminering är ett regionalt problem, och har 

anpassats och testats i närliggande länder. Fallen kan även jämföras med de afrikanska exemplet 

där Bob konstaterar att civilsamhället organiserade sig nationellt för att skapa en ny lag. Det 

har visserligen inte skett i Europa, men Carabuelafallet kan jämföras med detta eftersom 

avgörandet resulterade i ny praxis om polisvåld och diskriminering. Dessa fall kan även till viss 

del jämföras med kvinnorörelsen i Polen och Colombia eftersom avgöranden används i 

kompendium och läroböcker, vilket kan ge spridning till fallen och hur diskriminering av 

partikulära rättigheter kan förstås. 

 

Examensarbetet ämnade besvara tre frågeställningar. Den första frågeställningen syftade till att 

identifiera hur Europadomstolen balanserar spänningen som förutsätts finnas mellan 

universalism och partikularism när civilsamhället bedriver strategisk processföring enligt 

EKMR. Svaret på den frågan, enligt analys och diskussion ovan, är att Europadomstolen har en 

fin balansgång mellan dessa två idéer om hur verkligheten bör vara. Europadomstolen nämner 

explicit att mänskliga rättigheter är universella enligt EKMR och verkar där förespråka den typ 

av universalism Donnelly uttrycker; alltså att mänskliga rättigheter är allmängiltiga för var och 

en. Men Europadomstolen uttrycker även diskriminering i linje med Reskin och Namli, vilka 

tenderar att gå emot Donnellys förståelse av universalism. Balansen från Europadomstolens 
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sida kan således tolkas som om Donnellys syn på universalism är grundtanken och idén, men 

att den även är snäv och inte inrymmer en kontextuell tolkning av lagen. Det innebär att det 

förefaller som om Europadomstolen balanserar detta med stark argumentation om 

rasdiskriminering, konstitutionell rasism och att det är ett problem för romer som grupp. 

Europadomstolens balans verkar således vara att tolka in det kontextuella och det partikulära i 

den annars snäva tolkningen av universalism för att på så sätt kanske försöka minska 

spänningen som finns mellan universalism och diskriminering av de partikulära rättigheterna. 

 

Den andra frågeställningen var hur civilsamhället använder EKMR och Europadomstolen när 

de bedriver strategisk processföring för romers mänskliga rättigheter inom spänningen 

universalism och partikularism. Svaret på den frågan är att ERRC i de presenterade fallen 

åberopar diskriminering enligt EKMR, och det är i dessa fall hård och strukturell diskriminering 

de menar romer råkar ut för. Civilsamhället åberopar diskriminering tillsammans med en annan 

artikel i EKMR och menar att den artikeln kränkts på grund av att de är romer. Syftet med 

strategisk processföring är att konstatera gällande rätt för en individ, och sedan se att detta även 

gäller andra personer i kollektivet. Civilsamhället åberopar att mänskliga rättigheter är 

partikulära, men menar även att de bör vara universella och att diskriminering inte bör 

förekomma. EKMR och Europadomstolen kan därmed ses som verktyget som realiserar och 

efterlever att mänskliga rättigheters universalism. 

 

Den tredje och sista frågeställningen vill konstatera en långsiktig konsekvens av strategisk 

processföring. Det korta svaret är att det är en för kort tidsperiod för att kunna konstatera en 

verklig långsiktig förändring för diskriminering av romers partikulära mänskliga rättigheter. 

Det långa svaret på frågan är att det ter sig som om det förekommer ett skifte i 

Europadomstolens resonemang där de tenderar att lyssna in de partikulära argumenten för 

mänskliga rättigheter. Det kan därmed utläsas som om strategisk processföring är en fungerande 

metod för civilsamhället i Europa eftersom de utvalda fallen dels förekommer i diskussioner 

om statens skyldighet att skydda, att Europadomstolen konstaterar att rasdiskriminering 

förekommer och är ett problem för romer i Europa, och att diskriminering av mänskliga 

rättigheter är av vikt för gruppen som helhet i Horváth och Kiss fallet. 
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6.2 Slutsatser 
Avslutningsvis kan följande slutsatser dras av denna studie; det förefaller sig som om 

Europadomstolen under den här perioden försöker utarbeta och definiera någon form av praxis 

gällande diskriminering av partikulära rättigheter. Det verkar som om det har förekommit ett 

skifte i Europadomstolens resonemang om universalism som idé och diskriminering av de 

partikulära rättigheterna. Det går dock inte att säga definitivt eftersom analysperioden endast 

sträcker sig över nio år. Förslagsvis kan denna studie göras igen om ytterligare tio år, och då 

konstatera om samma resultat uppnås. Det skulle visa en långsiktig effekt av strategisk 

processföring. Nästa slutsats är att den europeiska kontexten är en kontext där strategisk 

processföring kan användas, och återigen förefaller det sig som om metoden är framgångsrik 

för att minska diskriminering av partikulära rättigheter för romer i Europa. Den europeiska 

kontexten uppfyller de fyra kraven för strategisk processföring som identifierades i 

forskningsöversikten. Det finns ett juridiskt ramverk i form av EKMR, Europadomstolen 

representerar det oberoende och kunniga rättsväsendet, och ERRC representerar både 

civilsamhället som kan bedriva strategisk processföring för den utsatta gruppen och nätverk 

som kan stödja romer i Europa. Den tredje identifierade slutsatsen är att det finns en spänning 

mellan påståendet att mänskliga rättigheter är universella och de partikulära rättigheterna, och 

det innebär i den här studien att idén om mänskliga rättigheters universalism lever och återfinns 

i Europadomstolen, men verkligheten med diskriminering av partikulära mänskliga rättigheter 

fortlöper. Det ter sig som om det finns en övergripande förståelse av att diskriminering mot 

romer är konstitutionellt. Examensarbetets förutfattade mening var att Europadomstolen står 

likt Justitia emellan två parter, vilket de till viss del gör. Den identifierade trenden i dessa fyra 

fall är emellertid att det förefaller som om Europadomstolen argumenterar i linje med romers 

representanter och den förståelsen för diskriminering av partikulära mänskliga rättigheter. Det 

kan innebära att målet med strategisk processföring har en möjlighet att uppfyllas – att förändra 

för individen idag för att förbättra för gruppen i morgon.  
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