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Abstract: 

There are three main purposes for this thesis; the first is to distinguish the possible violations 

that can occur in time of natural disasters. The second is to analyze if there is a correlation 

between political systems and how the effected country handles the aftermath of a natural 

disaster. The third purpose is to determine the role of the global community and what 

responsibility lies with them. The issue is often that the aid becomes the main object for 

discussion and analysis, but the focus rarely shifts to the effected State. Therefore the focus in 

this essay is the political system and how they cope with the human rights violations that can 

occur in a time of natural disaster. The questions are; what human rights are at risk of being 

violated during a natural disaster?  What general impact do the different political systems 

have on how they handle the human rights violations that arises? In which ways can other 

countries assist in a natural disaster and what responsibility do the global communities have?    

To be able to discuss human rights, it is necessary to know one perspective of how they came 

to be. For this purpose, this thesis will explain human rights from the perspectives of Jack 

Donnelly and Ronald Dworkin. They speak about rights and obligations; Donnelly means to 

say that all rights are universal and Dworkin put rights in a perspective of equal respect and 

concern. Some of the rights violated in the aftermath of the natural disaster were the right to a 

family life, the right to personal security and the right to ones property. 

When analyzing the political systems and the responsibility of the world in the consequences 

of a natural disaster, I applied Ulla Erikson-Zeterqvists explanation of early institutional 

theory that implies tree conditions that make an organization successful. The first condition is 

where the administrative control lays, second the commitment of grassroots organizations and 

third, the participation of the local community. In this analysis the conclusion is that the 

political system is not the main factor in upholding human rights. The main factor is the 

stability of the State and what the State is willing to do for its citizens. The stability of the 

States determines the standard for what human rights mean and how the aid is structured. If 

the State is corrupted it makes it harder for the global community to assist. The countries 

history affects their behavior and in a time of crisis, the States true commitment is shown. 
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1. Introduktion  

Detta kapitel erbjuder en översikt över hur denna uppsats är disponerad och förklarar 

uppsatsens syfte med fokus på teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Först kommer 

en kort bakgrund presenteras till vad en naturkatastrof innebär, och därefter beskrivs 

uppsatsens syfte och problemställning. Sedermera kommer den valda metoden att presenteras 

följt av en översiktlig genomgång av de teoretiska utgångspunkterna. Efter det kommer 

kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsen.  

Nationalencyklopedin beskriver en naturkatastrof som en ”katastrof orsakad av naturliga 

händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö”
1
. De är geografiska, meterologiska 

eller hydrologiska förankrade störningar i planetens sköra ekosystem. Det finns 

naturkatastrofer som är direkt orsakade av människan såkallade ekokatastrofer, ex oljeutsläpp 

eller reaktorolyckan som skedde i Tjernobyl 1986. Sedan finns det naturolyckor som är ett 

resultat av geografiska förändringar som inte har en direkt korrelation med människan, utan är 

en reaktion från naturen.  När en naturkatastrof är ett faktum baserar man det på två faktorer, 

nämligen mänskligt lidande och att konsekvenserna är katastrofala för civilsamhället. I de fall 

som presenteras nedan så kategoriseras båda som geografiska naturkatastrofer.
 2

 

Naturkatastrofen är det som är gemensamt för de valda länderna, Haiti och Thailand. Det är 

startpunkten där statens ansvar och kapacitet ställs inför den stora utmaningen att skydda sina 

medborgare. Varken Thailand eller Haiti är obekanta när det kommer till naturens styrka då 

länderna är belägna i geologisktaktiva områden och jordbävningar är relativt vanligt 

förekommande.
3
 

När en jordbävning sker under vattnet kan detta ge upphov till en tsunami. Ett exempel på 

detta är katastrofen som skedde i, bland annat Thailand 2004. Den 26 december 2004 utlöstes 

ett skalv orsakat av spänningar mellan den indiska och burmesiska kontinentalplattan, djupt 

under den indiska oceanen. Skalvet uppmättes till 9.1 på Richerskalan och gav upphov till en 

massiv tsunami som kom att nå kuster tillhörande 14 länder, bland annat Indien, Indonesien, 

                                                 
1
Warell, Johan. Nationalencyklopedi, naturkatastrof. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturkatastrof,  
hämtad 2015-03-11 
2
Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedi, FN indelning av naturkatastrofer, 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/figur/tabell/naturkatastrofer. hämtad 2015-03-11 
3
Kosuwan, Suwith, Isao Takashima, och Charusiri Punya. Department of mineral Resources - Active Fault Zones 

in Thailand. Oktober 2006. hämtad 2015-05-11 
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Malaysia och Thailand.
4
 Tsunamin var den första i sitt slag som har skördat så många liv. 

Förutom tsunamin gav jordbävningen upphov till gasutsläpp i Myanmar och aktiverade, den 

då vilande vulkanen på Andamn Öarna.
5
     

Den 12:e januari 2010 var det den nordamerikanska och karibiska kontinentalplattan som 

utlöste ett skalv. Epicentret var under vattenytan vilket genererade en tsunami, men till 

skillnad från 2004 var det mycket närmare land, vilket resulterade i ett massivt jordskalv som 

skakade hela landet och orsakade stor skada i huvudstaden Port-au-Prince. Haiti drabbades av 

sammanlagt 58 små skalv mellan 4.5–6.0 på Richterskalan var av det första och andra skalvet 

landade på 7.0 respektive 6.0 på Richerskalan.
6
     

Det sker många olika naturkatastrofer i världen varje år och även om alla är värda att titta på 

ska denna uppsats fokusera på den humanitära katastrof som skedde i Haiti och Thailand. 

Anledningen till detta urval är att båda dessa katastrofer genererade ett stort gehör från 

omvärlden, men av olika anledningar. Det finns intressanta skillnader och vissa likheter 

mellan länderna. Båda länderna har gemensamt att de hamnade i massmedias fokus och att de 

har försökt att införa en västerländsk demokrati med olika resultat. Ländernas olika politiska 

system kan ha gjort så att de hanterade naturkatastrofen på olika sätt vilket gör det intressant 

att urskilja dessa handlingar, men att också titta på omvärldens motivering till bistånd.       

Naturkatastrofen resulterade i att landet hamnar i en krissituation där medborgarnas hälsa, 

säkerhet och överlevnad riskeras. Folket i dessa länder är utsatta och är i desperat behov av 

det nödvändigaste för att överleva, så som skydd, vatten, mat och läkarvård. Riskgrupperna är 

barn, gravida, kvinnor, icke- medborgare, minoriteter och de som saknar medborgarskap.
7
 

Den sista nämnda gruppen är lite av ett rättighetsminfält då det kan vara personer som vistats i 

landet illegalt av egen vilja. Men de kan även vara minoriteter som inte är accepterade i landet 

vilket gör dem till en väldigt utsatt grupp.
8
  

                                                 
4
RedCross. International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies - 2004 Ocean Tsunami. Ddn 26 

December 2004. http://www.ifrcmedia.org/2004-tsunami/, hämtad 2015-03-17 
5
 USGS, US Geological Survey. Magnitude 9.1 - OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA. den 26 

December 2004. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2004/us2004slav/#summary, hämtad 
2015-03-17 
6
USGS, US Geological Survey. Magnitude 7.0 - HAITI REGION, Den 12 Januari 2010. 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2010/us2010rja6/#summary, hämtad 2015-02-11 
7
 Humanitarian Coalation, Save the children, Oxfam, Plan, Care. ”What is a Humanitarian Emergency?” 2013. 

Humanitarian Colation. http://humanitariancoalition.ca/sites/default/files/factsheet/fact_sheet-
_what_is_a_humanitarian_emergency.pdf. hämtad 2015-03-18 
8
 UNHCR. UNHCR- The UN Refugee Agency . 2001-2015.  

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c146.html, hämtad 2015-03-18 
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Haiti och Thailand blev medlemmar i FN den 24 oktober 1945 respektive den 16 december 

1946, vilket innebär att de ska följa den universella deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna. Detta inkluderar rätten till liv, frihet och personlig säkerhet, artikel 3.
9
 I enlighet 

med FN:s resolution 46/182 från 1991, har staten ett ansvar att vid en humanitär katastrof 

säkerställa och koordinera hjälpaktioner för att säkra sin befolkning och alla människor inom 

statens territorium. Det sistnämnda är en oerhört viktig punkt som inkluderar alla individer 

som befinner sig i landet oavsett nationell tillhörighet, ålder, kön, etnisk eller religiös 

tillhörighet.
10

  

Att analysera staternas agerande vid en naturlig humanitär katastrof är något som är relativt 

okänt eftersom det är oftast den internationella hjälpen och statens roll som betonas. Paul 

Harvey forskar om humanitärtbistånd och statens roll vid katastrofer. Harvey har skrivit en 

rapport där han belyser problemet i att statens kapacitet vid katastrofer förbises; samt att fokus 

läggs på internationella biståndsorganisationer och det katastrofbistånd som ges. Allt detta är 

då baserat på en internationell standard utan fokus på vad staten själva kan bidra med och de 

kulturella värderingar som finns i landet.
11

  

Syfte och problem  

Syftet för denna uppsats är att beskriva och analysera tre aspekter av vilka rättighetsproblem 

som uppstår med utgångspunkten från en naturkatastrof. För det första kommer uppsatsen att 

beröra vilka rättighetsproblem som uppstår. För det andra undersöks hur staterna hanterar 

dessa rättighetsproblem. För det tredje analyseras hur det internationella samfundet bistår. 

Uppsatsen avser att jämföra två naturkatastrofer; Thailand 2004 och Haiti 2010. I denna 

jämförelse kommer fokus vara på vilka rättighetsproblem som uppstår, hur dessa hanteras och 

hur en tredje part kan bistå.  

Det första man tänker sig vid en naturkatastrof är att få samhällets grundstenar att fungera, 

som att etablera en maktcentral, att ordna med transport och framkomlighet men också 

säkerhet, vård och mat. Den problematik som då uppstår är det som kommer efter katastrofen, 

hur det hanteras och hur staten arbetar för att tillgodose befolkningens behov. Det kan 

tillsynes handla om statens kapacitet att komma på fötter igen och därför är det intressant att 

                                                 
9
 Universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna (1948) 

10
UN. “General Assembly Resolution ”46/182, 1991 http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm, 

hämtad 2015-03-18 
11 Harvey, Paul. Towards good humanitarian government: The role of the affected state in disaster response.  

Study on State resonsibility, Humanitarian Policy Group, Overseas Development Institute: London:, 2009. s.1   
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se på ländernas olika politiska system. Det är viktigt att fastställa vilka rättigheter som hamnar 

i farozonen och som staten bör ta extra hänsyn till. Det är inte bara de levande som ska 

beskyddas utan även de döda.  

Det huvudsakliga problemet i denna uppsats gäller vilka rättigheter som står på spel vid en 

naturkatastrof och hur de drabbade länderna och omgivande länder arbetar med att bistå och 

säkra de grundläggande mänskliga rättigheterna. Därför är fokuset riktat mot det politiska, 

och till viss del det rättsliga systemet samt vilka möjligheter de har att sätta sin prägel på 

förverkligandet av de mänskliga rättigheterna under en krissituation.   

Uppsatsen söker besvara tre frågeställningar:    

1. Vilka är de mänskliga rättigheter som riskerar att kränkas vid en naturkatastrof? 

2. Vilken påverkan har de olika politiska systemen på hur man hanterar de 

rättighetsproblem som uppstår?  

3. På vilka olika sätt kan andra länder bistå vid naturkatastrofer och vilket ansvar har 

omvärlden?  

Den hypotes som skall prövas är om naturkatastrofen är en punkt i dessa länders historia där 

staten börjar ta ännu mer ansvar för att stärka de mänskliga rättigheterna inom länderna.  

I och med att stater som tidigare setts som svaga stater blir mer självständiga, så växer de i 

rollen som en suveränitet samtidigt som landet blir ekonomiskt stabilare så tenderar de att 

själva vilja skydda sin befolkning. För att sedermera använda sig av hjälporganisationer där 

staten själva anser att det behövs.   

Material 

Det material som bearbetas inför denna uppsats är uppdelat i fyra kategorier, konventioner, 

böcker, artiklar och rapporter.  

När det kommer till konventioner har fokus hamnat på fyra internationella konventioner som 

både Haiti och Thailand har ratificerat: Den Allmänna Deklarationen om de Mänskliga 

Rättigheterna (UDHR), Internationella konventionen om de Medborgerliga och Politiska 

Rättigheterna (ICCPR), Internationella konventionen om de ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheterna (ICESCR) och Barnkonventionen. Specifikt för Haiti är det 

Interamerikanska samarbetet då landet har ratificerat den amerikanska konventionen om de 

mänskliga rättigheterna som för övrigt inte skiljer sig markant från den allmänna 
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deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Däremot ligger mer fokus på det politiska och 

medborgerliga rättigheterna.
12

 Thailand har även de ett lokalt samarbete med de 

sydöstasiatiska länderna.
13

 

De böcker som har använts för att få en bild av ländernas politiska system är Demi-democracy 

och Haiti: Hope for a fragile State. Likhta Dhiravegi har sammanställt artiklar kring 

Thailands historia och den väg som ledde till den form av semi - demokrati som de är idag. 

Boken har bidragit med en historiks bakgrund kring det politiska klimatet i landet.
14

 Likvärdig 

med denna bok är samlingsverket Haiti: Hope for a Fragile State, som bidragit med en insikt 

kring Haitis politiska klimat. Denna bok visar att utifrån olika perspektiv varför Haiti är en 

svag statsstat men visar också på landets potential. En punkt att belysa är däremot att alla 

författare till denna samling av artiklar icke är haitier, vilket i sin tur ger en västerländsk 

nyans av Haiti. Haiti räknas som en svag statsstat för att under årens lopp har statens stabilitet 

inte infunnit sig. Landet är en republik som söker att praktisera demokratiska seder dock till 

en viss gräns då staten i sig saknar den översiktliga transparensen och skyddet en suveränitet 

bör erbjuda.
15

   

En annan bok som användes är samlingsverket, Governing after crisis: the politics of 

investigation, accountability and learning, som belyser de olika dimensionerna som uppstår 

vid kris, boken är baserat på olika fall där statens krishanteringsförmåga analyseras och den 

betonar framförallt det politiska ansvaret.
16

 Paul Harvey är forskare i mänskliga rättigheter 

och ”Humanitarian Outcomes”, hans senare forskning var hjälpsam då även den fokuserade 

på statens roll i kris, som inför denna uppsats ligger till grund för det perspektiv som staten 

har vid kris och varför det är så.
17

  

När det gäller artiklar med Haiti i fokus är de starkt präglade av ett västerländskt perspektiv 

speciellt när det kommer till det arbetet för de mänskliga rättigheterna både dagarna innan och 

                                                 
12

 Inter-American Commission on Human Rights. Organizations of American States (OSA) . 2011. 
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp. Hämtad 2015-03-10 
13

 ASEAN. ASEAN Member States. 2014, Indonesien . http://www.asean.org/asean/asean-member-states. 
hämtad 2015-03-10 
14

 Dhiravegin, Likhit. Demi Democracy : The evolution of the Thai political system . Times Academic Press: 
Singapore, 1992. 
15

Shamsie, Yasmine, och Thompson, Andrew S. ”Haiti: Hope for a fragile state .” i Haiti Hope for a Fragil State 
av Shamsie, Yasmine, och Thompson, Andrew S.1-150. Wilfrid Laurier University Press: Kanada , 2011. 
16

 Boin, Arjen, Allan McConnell, och Paul t´Hart. ”Governing after Crisis .” i Governing after Crisis - The Politics of 
Investigation, Accountability and Learning , av Arjen Boin, Allan McConnell och Paul t´Hart, 314. Cambridge 
University Press: Cambridge, 2008. 
17

 Harvey, Paul. Towards good humanitarian government: The role of the affected state in disaster response.  
Study on State Responsibility, Humanitarian Policy Group: Overseas Development Institute: London. 2009 
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efter katastrofen. ”Island in Distress: State Failure in Haiti” skriven av Mario Silva beskriver 

hur Haiti bygger upp sitt land och misslyckas helt med att säkra invånarnas rättigheter.
18

 

Bookey, Blaine. ”Enforcing the right to be free from sexual violence and the role of lawers in 

post-earthquake Haiti” talar också om rättigheter och då specifik kvinnors och barnsrättigheter 

och hur de drabbades i katastrofen.
19

  

Därför erbjuder följade artiklar skilda perspektiv av möjliga effekter med katastrofen och det 

humanitära biståndet. Mats Lundahl ger sitt perspektiv på vad Haiti behöver rent ekonomiskt 

och talar om de effekterna av katastrofen i ”Jordbävningskatastrofen i Haiti 2010”.
20

 Paul E. 

Weisenfelc fokuserar på det biståndet som faktiskt nådde landet och vilka som deltog och 

effekterna av deltagandet i, ”Successes and challenges of the Haiti earthquake response: the 

experience of USAID”.
21

 

De artiklar som har använts med Thailand i fokus erbjöd en varierad bild över hur arbetet 

efter tsunamin fungerade och var hjälpen kom ifrån. De behandlar hur thailändarnas historiska 

påbrå påverkar hur de hanterade och mottog det bistånd de fick. 

Den första artikeln ”Re-mapping the politics of aid: the changing structures and networks of 

humanitarian assistance in post-tsunami Thailand”, fokuserar på biståndet och hur det ligger 

till grund för en ny framtid för landet när det gäller beredskap och respekten för de mänskliga 

rättigheterna.
22

 ”The ripples changed our lives” är en annan artikel som tydlig beskriver hur 

stor belastning som lades på sjukvården i Thailand och hur det påverkade rättigheterna.
23

 

Rebuilding after the Tsunami: Getting It Right”, är en artikel med fokus på det politiska 

beslutsfattandet i Thailand. Prema-Chandra Athukorala talar i hennes artikel om den 

historiska bakgrunden till varför Thailandarna agerade som de gjorde på gräsrotsnivån. Hon 

menar att det är en kulturellt baserat agerande.
24

 

                                                 
18

 Silva, Mario. ”Island in Distress: State Failure in Haiti.” Florida Journals of International Law, 49-74, 2011 
19

 Bookey, Blaine. ”Enforcing the right to be free from sexual violence and the role of lawers in post-earthquake 
Haiti .” Law Journal Library, 2011. 
20

 Lundahl, Mats. ”Jordbävningskatastrofen i Haiti.” Nationalekonomiska förbundet - Ekonomisk debatt , 5-14: 
2010 
21

Weisenfeld, Paul E. “Successes and challenges of the Haiti earthquake response: the experience of USAID” 
Emory International Law Review Volum25, 2011.   
22

 Tan-Mullis, May, Riggs, Jonathan m.fl. “Re-mapping the politics of aid: the changing structures and networks 
of humanitarian assistance in post-tsunami Thailand”  Progress in Development Studies 7, 4 (2007) pp. 327–44 
23

 Moniruzzaman, Monir “The ripples changed our lives: health in post-tsunami Thailand”, Disaster Prevention 
and management: An International Journal, Vol 19, University of Toronto: Toronto, 2010. 
24

Athukorala, Prema-Chandra. “Indian Ocean Earthquake and Tsunami: Disaster, Generosity and Recovery“ 
Asian Economic Journal, Vol 26, 2012. 
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Den första rapporten, ”The Indian Ocean tsunami: socio-economic impacts in Thailand”, 

behandlar Thailands socioekonomiska inslag i statens hjälparbete. De har tre teman i denna 

rapport; effekten av tsunamin, återhämtning och rädslan hos överlevarna. Rapporten belyser 

vissa aspekter som anses vara orsaker och effekter av händelsen men också arbetet efter.
25

  

Vidare har jag även använt rapporter från UD som berör läget för de mänskliga rättigheterna 

2010 och 2012 Haiti, och Thailand 2006.
26

 

Komparativ Metod  

Den komparativa metod som används i denna uppsats söker förståelse för kopplingen mellan 

Thailands och Haitis politiska system och deras ansvar samt skyldigheter för att upprätthålla 

mänskliga rättigheter med startpunkt i respektive naturkatastrof. Thomas Denk skriver att 

metodens syfte är ”att få förståelse för politiska system, deras uppbyggnad, orsaker och 

betydelse”
27

. Fokus kommer att ligga på de politiska systemen och socioekonomiska faktorer 

som går att urskilja utifrån det valda materialet. En historisk bakgrund ges också för att 

förklara, varför landets institutioner ser ut som de gör med den förhoppningen att kunna få 

fram orsaker och effekter.     

Den första frågeställningen är konstruerad på ett deskriptivt vis men kommer att kräva en 

analys av vilka möjliga rättigheter som risker att kränkas vid en naturkatastrof. Syftet är att 

med hjälp av tidigare forskning urskilja de rättigheter som berörs efter katastrofen för att få 

fram vilka mänskliga rättigheter som risker att kränkas vid en naturkatastrof.  För att uppnå 

detta syfte kommer jag att analysera materialet för att urskilja vilka rättigheter som berörs och 

hur de berörs samt varför de skulle kunna kränkas. Den internationella lagen om de mänskliga 

rättigheterna och den humanitära lagen kommer att bistå för att tydliggöra de rättigheter som 

bör skyddas och vem som bör erbjuda detta skydd.  

Den andra frågeställningen lyfter uppsatsen från det deskriptiva till en analytisk nivå då 

frågan söker att analysera vilka effekter de politiska systemen har vid hantering och agerande 

efter naturkatastrofen. Tillvägagångssättet för detta är att först lyfta fram det politiska klimatet 

i båda länderna för att genom den tidigare forskningen kunna analysera vilka möjliga effekter 

                                                 
25

 Riggs, Jonathan m.fl. “The Indian Ocean tsunami: socio-economic impacts in Thailand” The Geographical 
Journal, December 2005: 374-379 
26

 Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Haiti 2012. Utrikesdepartementets bedömningar, Stockholm, 
2012. Och Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Haiti 2010. Utrikesdepartementets bedömningar, 
Stockholm, 2010. Och Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter Thailand 2006. Utrikesdempartementets 
bedömningar, Stockholm, 2006. 
27

 Denk, Thomas. Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, Studentlitteratur: Lund, 2007. s.8 
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och orsaker det finns till hur staterna hanterade de konsekvenserna som uppstod efter 

naturkatastrofen. Detta kommer att kodas utifrån fem variabler 1. Politiskt system 2. Varning 

vid katastrof 3. Vart den administrativa kontrollen ligger 4. Gräsrötternas engagemang 5. 

Deltagande från lokalbefolkningen. Dessa parametrar kommer att operationaliseras allt 

eftersom analysen fortskrider. Fokus för denna fråga kommer att ligga på hur makten hanterar 

det som kommer efter katastrofen.               

Den tredje frågeställningen belyser omvärldens agerande och diskuterar lagen och statens 

ansvar att skydda de mänskliga rättigheterna. För att besvara frågan kommer jag att titta på 

det internationella deltagandet, resurser givna från lokalt- och internationellt håll. Dessa tre 

parametrar kommer att dominera denna tredje frågeställning om vilka olika sätt andra länder 

bistod vid naturkatastrofen och i samband med detta komma fram till vad för ansvar som 

ligger hos omvärlden. Återigen kommer vissa faktorer att operationaliseras då hanteringen 

skiljer sig åt mellan de valda fallen.   

Det som gör metoden till en komparativ sådan är att uppsatsen söker att svara på frågorna hur, 

på vilka olika sätt och varför de mänskliga rättigheterna påverkas av de rådande politiska 

systemen. Enligt Denk är den viktigaste komponenten för denna metod en passande teori som 

kan erbjuda en förklaring av orsaker och effekter. Metoden söker att på ett deskriptivt sätt 

härleda, och på ett deduktivt sätt förklara hanteringen av de mänskliga rättigheterna.
28

  

Teori 

Teorin står för de glasögon som materialet kommer att tolkas utifrån. För att besvara den 

första frågan ska begreppet mänskliga rättigheter utredas utifrån ett rättsfilosofiskt perspektiv. 

Först presenteras naturrätten för att diskutera uppkomsten av samhällskontraktet, för att sedan 

avgränsas till två rättighetsfilosofer, Jack Donnelly och Ronald Dworkin.    

Jack Donnelly menar att de mänskliga rättigheterna är universella, vilket har fått en del kritik 

från social- och kulturrelativister. Mänskliga rättigheter ska vara ett universellt begrepp och 

Donnelly förklarar det som ett moraliskt imperativ som vi, alla individer på jorden, delar. 

Rättigheterna finns för att skydda oss från de suveräna staterna som inte uppfyller sina 

skyldigheter.
29

  

                                                 
28

 Denk, Thomas. Komparativ metod s. 11f 
29

 Donnelly, Jack. Universal Human Rights : In Theory and Practise. Cornell Univerity Press: Cornell 2009. s. 23 
och s.27 
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Ronald Dworkin är en interprevitivist vilket innebär att han står emellan naturrätten och 

rättspositivism. Dworkin talar likt Donnelly om det moraliska imperativet men tolkar det från 

lagen som utgångspunkt, lag och moral hör ihop menar Dworkin. Lagen är inte en naturlig 

ordning utan det är vad individen gör den till.
30

 Donnelly, däremot, menar att moralen grundar 

sig i människans natur. Dworkin har en grundprincip som han baserar på John Rawls 

rättviseteori, det är principen om jämlik respekt och hänsyn, vilket är utgångspunkten för 

mänskliga rättigheter. Staten ska behandla alla medborgare med lika respekt och hänsyn, 

vilket vi kommer att återvända till under kapitel 2. Med hänsyn menar Dworkin att det 

politiska ska ta hänsyn till alla medborgares förmågor och med respekten menas att 

regeringen måste ge alla individer värdigheten
31

 att kunna fatta sina egna beslut. Staten bör 

hålla en balans mellan dessa två värdegrunder, då de ska erbjuda en jämlik hänsyn och respekt 

för dess medborgare.
32

   

Efter denna teoretiska inblick i vad mänskliga rättigheter är, ska fokus skifta till den tolkning 

som Ulla Eriksson–Zetterqvist har av institutionell teori som söker att vägleda i jämförelsen 

mellan Thailand och Haiti och hur de valt att organisera sig på statlig nivå. Institutionell teori 

går ut på att en institution, som staten i detta fall, representerar en social ordning som ska 

hålla en viss standard. För att förstå hur en institution konstrueras behövs en förståelse för den 

historiska processen var av institutionen uppkom ifrån.
33

 Teorin är ett ramverk där man kan 

följa en utveckling. Zetterqvist använder en liknelse till där klippor är en konstant som 

ständigt påverkas av omgivningen; sol, vatten, vind och formas av denna påvekran.
34

 Därför 

ska detta ramverk användas för att se om staten formas av naturkatastrofen till det bättre eller 

inte. Denna teori utvecklas vidare under kapitel 2. 

Disposition   

Uppsatsen är strukturerad på så sätt att kapitel 1 ger en bild av vad uppsatsens fokus är och 

varför. Här ges en kort inledning av syfte, problem, material, metod och teori. Kapitel 2 ger en 

mer ingående inblick i det teoretiska ramverket med syftet att lägga grund för hur materialet 

kommer att analyseras. Först kommer kapitlet att utreda begreppet mänskliga rättigheter och 

dess innebörd. Därefter kommer institutionell teori att presenteras i hopp om att utreda hur 

Haiti och Thailand stater skiljer sig åt, alternativt liknar varandra. Kapitel 3-5 fokuserar på de 

                                                 
30

 Dworkin, Ronald. Taking rights seriously. Duchworth: London, 2005 s.162ff 
31

 Det Dworkin kallar för: Dignity 
32

 Dworkin, Ronald. Taking rights seriously s.181-190 
33

 Eriksson- Zetterqvist Ulla Institutionell teori – idéer, moden, förändring Liber: Stockholm 2009. s. 16-20  
34

 Eriksson- Zetterqvist Ulla Institutionell teori s. 24 
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tre frågeställningarna och är strukturerad så att Haiti presenteras först, därefter Thailand för 

att sedan avsluta med en jämförelse och diskussion med fokus på den ställda frågan. Kapitel 3 

behandlar främst den första frågan som söker att svara på vilka mänskliga rättigheter som 

riskerar att kränkas vid en naturkatastrof. Kapitel 4 koncentrerar sig på fråga två, som 

undersöker och söker svar på vilken påverkan de politiska systemen har, och hur man hanterar 

de rättighetsproblem som uppstår. Kapitel 5 söker analysera materialet för att svara på fråga 

tre, som gäller på vilka olika sätt andra länder bistår vid naturkatastrofer och vilket ansvar 

omvärlden har. Det sista och avslutande kapitel 6 erbjuder ett resonemang och diskussion 

kring de svar som framkommit i föregående kapitel och återkopplar till den ställda hypotesen.  
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2. Teoretiskt ramverk   

Det teoretiska perspektivet är uppdelat i tre delar. Den första delen resonerar kring 

uppkomsten till vad mänskliga rättigheter innebär och vem som är erhållare av dessa 

rättigheter. Fokus kommer ligga på naturrätten och kontraktsteorier. I den andra delen 

presenteras Jack Donnelly och Ronald Dworkin som är två rättighetsteoretiker med 

utgångspunkt i naturrätten men med skilda åsikter. Den tredje delen kommer på ett 

systematiskt sätt beröra den institutionella teorin för att på så vis kategorisera organisationers 

medverkan och påverkan efter en naturkatastrof.   

Naturrätt och kontraktsteori 

Naturrätten är en filosofisk teori om världen, människan och samhället som utvecklades under 

antiken. Teorin binder samman moralen och lagen, och fastställer att med skyldigheter 

kommer plikter och med lydnad finns även olydnad. På samma sätt finns även vetskapen att 

om det existerar skuld och förtjänst finns också belöning och straff. Många olika tänkare har 

dragit varierande slutsatser om vad naturrätten egentligen innebär. Cicero 106-45 f.kr menar 

att naturen ger en ordning av lagar för hur människan bör agera, och även hur rättvisa ska 

åstadkommas. Ordningen i samhället är det goda livet menar han. Naturrätten är en viktig 

komponent till att se och förstå utvecklingen av vad en rättighet kom att betyda. Thomas av 

Aquino (1225-1274) menar att naturrätten bygger på föreställningen att alla människor har en 

del av Guds förnuft, en förmåga att resonera och förstå. Den eviga lagen ligger till grund för 

den naturliga lagen och det är en avspegling av människans natur. Cicero och Aquino har 

båda en naturrättslig syn men de drar olika slutsatser om hur den bäst uttrycker sig. Cicero 

menar på att den är universalistisk och har en naturlig uppfattning av människans kompetens. 

Aquino däremot menar att naturrätten är en avspegling av Guds förnuft, eftersom naturrätten 

uppkom av den eviga lagen.
35

  

Rättigheter är inte ett nytt begrepp i vår tid men begreppet har utvecklats från den tid då de 

först uppkom. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna bygger de allmänna 

rättigheterna på en naturrättslig övertygelse.  Den första artikeln i de universella rättigheterna 

lyder:  

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”
36

  

                                                 
35

 Bring, Ove. De mänskliga rättigeternas väg - genom historien och litteraturen . Atlas: Malmö, 2011. s.158f 
och 98-103  
36

 Universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna (1948) 
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Under upplysningstiden utvecklades olika s.k. samhällskontrakt, av filosofer som Hobbes, 

Kant, Locke och Rousseau. De har alla en sak gemensamt och det är strävan efter en rättslig 

ordning och politisk legitimitet, även om tillvägagångssättet och vem som ingår i 

samhällskontraktet skiljer sig åt. Genom att vara en del av ett samhällskontrakt ger man även 

upp en del av sin individuella frihet. Ett exempel är makten som tillkommer för en kung, 

kejsare eller en politiker som har rätten att agera domare och därför kan styra över en annan 

persons öde och liv. Däremot är det viktigt att påpeka att med makt tillkommer också ansvar 

och skyldigheter. 

Thomas Hobbes (1588-1679) har en pessimistisk syn på mänskligheten och utgår från att alla 

individer är onda. Han menar att det finns en viss aggressivitet inom varje människa och att 

det är samhällets uppgift att tygla dessa djuriska drifter, genom ett härskarfördrag. Hobbes 

skrev det kända litterära verket Leviathan
37

 där han såg att individerna måste underkasta sig 

en högre makt för att kunna existera under rimliga förhållanden. I människans naturtillstånd är 

individen grym och rädd och därför finns en rationell vilja att skapa ett samhälle för att 

maximera överlevnaden. Det lilla förnuft som människan har gör att hon vill gå in i ett 

samhällskontrakt där någon sitter på den överväldiga makten i samhället. Den personen som 

har all makt ska skydda och bringa fred i samhället. Makten är den dömande, verkställande 

och lagstiftande kraften i samhället och denna makt kan absolut inte delas, detta är i 

människans intresse.
38

 Därmed menar Hobbes att den med makten har skyldigheter att skydda 

sina underståtar och i gengälld ska folket alltid lyda den med makten.  

John Locke (1632-1704) är däremot är inte lika pessimistisk som Hobbes. Naturtillståndet är 

ett trevligt tillstånd där människan värderar moraliska normer och det råder respekt för 

varandras egendom, frihet och personligheter. Samhällskontraktet innebär en maktdelning där 

ingen har för mycket makt, men alla har en respekt för varandra. Naturtillståndet är ett 

lyckligt ställe och kan många gånger vara något att eftersträva då en del statsbildningar 

snarare inkräktar på människans rättigheter.
39

 Locke är liberalismens fader där egendomen är 

vad som förverkligar människan. ”Hon har rätt till sitt liv, sin person, sin själv, sin integritet 

och sin arbetsinsats”
40

 och hävdar att så länge en individs frihet inte inkräktar på någon 

                                                 
37

 Hobbes, Thomas. Leviathan. Oxford Paperbacks: London, 2008. 
38

 Nergelius, Joakim. Rättsfilosofi – Samhälle och moral genom tiderna . Studentlitteratur: Lund, 2005.s. 28ff 
39

 Nergelius, Joakim. Rättsfilosofi – Samhälle och moral genom tiderna .s. 39f 
40

 Bring, Ove. De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen Atlantis: Stockholms. 2011 s. 
176 
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annans frihet är ekonomisk vinst och rätten att nyttja sin egendom obegränsad.
41

 Anledningen 

till att man ska ingå i ett samhällskontrakt även när naturtillståndet är så lyckligt, är för att 

egendomen inte kan garanteras utan ett samhällskontrakt. Folket är de som ska ha den 

överväldigande makten menar Locke. Folket, det vill säga majoriteten är de som ska styra och 

vara oberoende från den verkställande och dömande makten för att kunna säkra sin egendom. 

Människan har ett ansvar oavsett om denne är passiv eller aktiv i samhället. Detta innebär att 

samhällskontraktet styrs av majoritetsprincipen. Rule of Law erbjuder legitimitet och likställer 

alla individer inför lagen. Det är Rule of Law som legitimerar de mänskliga rättigheterna och 

ger legitimitet till den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna.
42

 Locke 

förespråkade bland annat barnsrättigheter som en del av en utvecklingsrättighet, och han ser 

tolerans som ett ledord i barns utveckling och uppfostran.
43

   

Skillnaden mellan Hobbes och Locke är stor då deras utgångspunkter om människans 

egenskaper skiljer sig åt markant. Hobbes menar att naturtillståndet är fruktansvärt osäkert 

och fyllt av fruktan medan Locke menar att det är ett tillstånd av lycka grundat på människans 

inre moraliska värderingar och repsekt gentemot varandra. Hobbes vill ha en centrerad makt 

där människan underkastar sig en envåldshärskare. Locke menar att makten skall delas och 

förespråkar folkstyre. Båda menar att vi ska ingå i ett samhällskontrakt på olika premisser 

men med målet att de som styr ska erbjuda skydd och säkerhet.  

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) menar i likhet med Loke att naturtillståndet är en plats av 

idyllisk lycka. Individen är fri och föds med en enorm kapacitet att utvecklas, civilisationen 

gör individen till en fånge där friheten offras. I kontrast till Locke, menar Rousseau att 

äganderätten och privategendom är roten till allt ont och tar fram det värsta hos individen. 

Samhällkontraktet är ett måste för att bevara människans frihet och folkets självständighet. 

Genom att överföra alla rättigheter på det kollektiva är vi inga individer, utan istället är vi alla 

människor beroende av den allmänna viljan som styrs av majoriteten. Rousseau tar inte 

hänsyn till minoriteter, barn eller kvinnor. Han menar att alla är människor och därför i lika 

hög grad ska beskyddas av lagen. Det kan dock diskuteras hur Rousseaus tanke skulle fungera 

i verkligheten. Speciellt med tanke på att den låg till grund för den franska revolutionen och 

att allas rättigheter faktiskt inte blev tillgodosedda efter upproret.
44
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Immanuel Kant (1724-1804) levde ca 100 år efter Hobbes och Locke. Kant menar att en rätt 

handling inte behöver medföra goda konsekvenser utan den är baserat på den plikt individen 

har. Människan är ändamålet och inte vara medlet. Mycket likt Locke och Rousseau menar 

Kant att människor får acceptera vissa inskränkningar av sina rättigheter för att ta hänsyn till 

allas rättigheter inom samhället i enlighet med de kraven som ställs på moralen och den 

allmänna samhällsordningen.
45

 ”En handling är rätt om den faller under en maxim som man 

motsägelsefritt upphöjer till allmän lag”.
46

 

Jack Donnelly 

Donnelly forsätter på det naturrättsliga spåret och menar att naturlagarna är grunden till 

universalism och att ett resultat av detta är samhällskontraktet. Han konstatera att mänskliga 

rättigheter är ett mänskligt påhitt som människan har utvecklat till sedvana. Människor har 

mänskliga rättigheter pågrund av dem är just människor oavsett var i samhället de må befinna 

sig, de är ålagda ett visst ansvar och har vissa skyldigheter.
47

 Faktum är att den universella 

deklarationen om de mänskliga rättigheterna bygger på en internationell laglig och politisk 

konsensus, medan det filosofiska på sätt och vis är tolkningsbart när vi talar om en 

internationell konsensus. Det filosofiska kan ha en ontologis grund som bygger på läran om 

hur saker och ting är konstruerade i jämförelse med det epistemologi, läran om vad vi faktiskt 

vet om hur saker och ting är konstruerade.
48

  

Donnelly tar upp två principer som han menar inte kan existera utan den andra. Hans fokus 

ligger på förhållandet mellan erhållaren av rättigheter (right-bearer) och erhållaren av 

skyldigheter (duty-bearer). Att ha en rättighet innebär att man måste respektera och ta ansvar 

så att man som individ inte kränker någon annans rättigheter. Donnelly använder sig av 

begreppet Righteousness och förklarar innebörden av att göra rätt vilket innebär att göra det 

rätta i en viss situation och där tyngden ligger hos den som har skyldigheter (the duty-

bearer´s obligation) att göra det rätta. Mänskliga rättigheter är de rättigheter som används av 

de som anser sig vara kränkta av den struktur eller praxis som sker på den nationella arenan. 

Donnelly menar att mänskliga rättigheter är universella rättigheter som bör gälla alla men att 

den första instansen som bör respektera dessa rättigheter är staterna. När staterna misslyckas 

är det de mänskliga rättigheterna som kränks. Om en lag eller en praxis inte är anpassad till de 
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mänskliga rättigheterna så bör staten ändra den rådande praxisen och/eller den politiska 

strukturen. Det som Donnelly menar är att egentligen så är de mänskliga rättigheterna upp till 

staten att uppfylla. Det är ett system som erbjuder en nationell implementering av de 

mänskliga rättigheterna. Nationer har ingen skyldighet enligt de mänskliga rättigheterna att 

intervenera på en annan nations territorium, staten har bara en skyldighet för ens egen 

befolkning inom sitt territorium.
49

 Detta utmanas av det internationella samfundet när det 

kommer till the responsibility to protect. Hela konceptet av de mänskliga rättigheterna från 

1948 är att staten är suverän och att ingen makt går över den suveräniteten. Däremot är traktat 

mellan stater bindande. Till exempel om stat A går i krig och stat B har ingått i en allians med 

stat A så innebär det att även stat B måste gå i krig. Förhållandet mellan stater är av ett ordnat 

kaos med traktat och deklarationer som konstruerade regler av ett generellt uppförande som 

har nått universell konsensus.
50

 Detta förhållande är dock ett spänt sådant då olikheterna i 

ländernas värderingar ibland kommer i konflikt med vad som har företräde. Detta bidrar även 

till viss kritik emot Donnellys teori om universaliteten hos mänskliga rättigheter.   

Kulturrelativisterna kritiserar Donnelly genom att trycka på att länder har olika versioner av 

vad rättigheter innebär. Men Donnelly menar att rättigheter inte är baserat på filosofiska 

teorier som till exempel buddism, kristendom eller judendom. Rättigheterna är universella för 

alla har gått med på dem oavsett historia och religiös koppling för att de fungerar för alla.
51

 

Kulturrelativisterna ser olikheter snarare än likheter med grund i att kulturer är något som är 

konstant och oföränderligt samt att det finns olika tolkningar och varianter av rättigheter. De 

menar att kulturen ger validitet hos moraliteten som samhället bygger på. Donnelly menar att 

kultur bara spelar en ytterst liten roll när det kommer till rättigheterna men han erkänner att 

det finns en viss spänning mellan de båda. Mänskliga rättigheter är i sig relativa då 

människans natur är relativ. Kulturrelativisten beskriver det som ett socialt projekt som 

kopplar ihop moralen och kulturen men detta är misstolkat menar Donnelly. Moralen är 

kopplat till människans natur och därför är mänskliga rättigheter universella. 

Kulturrelativisten säger att en universell konsensus om morlaren inte är relevant, eftersom 

detta legitimerar vissa internationella handlingar som inte stämmer in på landets moraliska 

och kulturella värderingar.
52

  Det finns en viss sanning i det kulturrelativister säger, genom att 

kulturer har en stark influens till hur människor agerar. Ur ett asiatiskt perspektiv är det oftast 
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normalt att barn arbetar från en tidig ålder då det är väsentligt för familjens överlevnad. 

Barnen har en skyldighet gentemot sina föräldrar medan Barnkonventionen menar att de inte 

ska arbeta och att barnen saknar en viss förståelse som utvecklas med tiden och med rätt 

vägledning.
53

 Det som står i konstrast mot varandra när vi talar om barnsrättigheter är att 

barnen i vissa kulturer ses som en egendom snarare än en individ med rättigheter. Detta gör 

att all tradition kanske inte är moraliskt försvarbart. Vissa gamla traditioner kan betraktas som 

barbariska i dagens samhällen som till exempel könsstympning eller barnäktenskap. 

Donnelly tar upp Ronald Dworkins teori om lika hänsyn och respekt för att försvara de 

mänskliga rättigheterna. Individen är en autonom agent som bor i en stat som ser till att 

människor behandlas med lika hänsyn och respekt och i gengäld följer individen de regler 

som staten sätter upp. Friheten att alla ska få följa sin vilja så länge det inte tar ifrån någon 

annan individs deras frihet. I den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna ser 

vi att den är byggd på förhållandet mellan lika hänsyn och respekt. Artikel 6 fastställer att en 

person har rätt att bli betraktad som en person och artikel 2 trycker särskilt på rättigheter som 

ser till att alla individer behandlas med lika respekt oavsett religion, ras, etnicitet kön, eller 

ursprung det vill säga att alla är lika inför lagen.
54

            

Det finns alltid den tolkningen att de mänskliga rättigheterna är till viss del universella då alla 

suveräna stater har skrivit under den universella deklarationen. Däremot finns det två punkter 

som bör uppmärksammas. För det första kan rättigheter tolkas på olika sätt i olika situationer 

samtidigt som det inte finns något bättre alternativ till de mänskliga rättigheterna. För det 

andra finns ingen världspolis som har en universell makt att gå in i länder som inte uppfyller 

de mänskliga rättigheterna. Världen har enats om en universell politisk konsensus om att 

mänskiga rättigheter bör skyddas.
55

 Däremot finns det som jag nämnt tidigare ingen universell 

filosofisk konsensus om vad som ligger till grund för mänskliga rättigheter. Det handlar om 

värderingar om människans natur och värdighet.  

För att sammanfatta hur Donnelly ser på de mänskliga rättigheterna så är de universella 

baserat på tre påståenden. Det första är det biologiska villkoret, rättigheter omfattar alla 

människor just för att de är människor. I den allmänna deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna lyder det första stycket i ingressen:  
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 ”Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör 

 människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för 

 frihet, rättvisa och fred i världen.”
56

 

Detta fastställer det som Donnelly menar med det biologiska villkoret. Det andra påståendet 

är det existentiella villkoret. Rättigheter äger en moralisk universalitet vilket innebär att 

rättigheter är baserade på moraliska värderingar som att ha rätten till det man själv är och vill 

vara – den ägande rätten. Ägande rätten är hämtad från John Lockes filosofi om vikten av att 

ha tillång till det man själv införskaffat sig. Det sista villkoret är den politiska konsensus som 

fastställer att nästan alla överallt har erkänt vikten av de mänskliga rättigheterna och därför är 

de universella.
57

 Staten har det ansvaret att skydda individen samtidigt som individen har 

vissa skyldigheter att inte beröva någon annan på deras rättigheter. Rättigheterna existerar 

med syftet att skydda individer på premissen av lika hänsyn och respekt samtidigt som 

rättigheternas konstruktion visar på en moralisk antagande om människans natur.  

Ronald Dworkin 

Ronald Dworkin är, som tidigare nämnt en interprevitist, lagen och moralen har en stark 

koppling och bör gå hand i hand. Dworkin bygger sin teori på en del av John Rawls 

rättviseteori och är i likhet med Rawls influerad av Kants moralfilosofi.  

Rawls menar att ett rationellt val av rättighetsprinciper tas i ett naturtillstånd. Män och 

kvinnor med olika trosövertygelser, ambitioner och mål i livet tar samma rationella val. Dessa 

individer är rationella och agerar endast i sitt eget intresse när de ställs inför valet om hur ett 

samhälle bör vara.
58

 Dworkin förklarar denna position med ett exempel, en man anländer 

medvetslös och i behov av en blodtransfusion till sjukhuset. Läkaren som tar emot mannen tar 

beslutet att ge patienten blod. När mannen vaknar visar det sig att han har en religiös 

övertygelse där en blodtransfusion inte är tillåtet. Handlingen räddade manens liv men går 

emot hans religion. Argumentet är då att läkaren inte visste detta innan och kan inte hållas 

ansvar för något som denne inte hade kunskap om. Däremot ändrar inte det, den kränkning 

som patienten känner även om det då var i hans bästa intresse. Frågan som Dworkin 

diskuterar är premisserna för rättvisa och rättigheter.
59

  Rawls teori är endast ett hypotetiskt 

scenario av ett socialt kontrakt men det gäller inte mindre för det, det är en moralisk grund 
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som finns i bakgrunden för alla situationer som människan kan hamna i. Teorin är rättvis 

förutsatt att varje individ inte vet något om sin position och sociala förutsättningar.  

Dworkin delar upp sin teori om rättvisa och rättigheter baserat på Rawls teori om rättvisa, i tre 

delar: jämlikhet, det sociala kontraktet, och den ursprungliga positionen.
60

 Däremot håller han 

inte riktigt med Rawls på vissa punkter. När vi talar om jämlikhet fastställer han att den 

naturliga modellen som Rawls utgår ifrån är baserat på moralen som en fast princip. Men det 

är att dra falska slutsatser då en vetenskapsman inte anpassar verkligheten efter ett antagande 

om vår uppfattning av verkligheten, utan en vetenskapsman tar till de bevis han har fått och 

justerar verkligheten. Dworkin menar istället att rättvisa är en praxis som är ständigt under 

utveckling och anpassar sig efter samhällets struktur. Han menar inte att moralen är flyktig, 

och inte heller att moralen är en fast princip utan att den ständigt är tolkningsbar.
61

 När det 

kommer till det sociala kontraktet tycker Dworkin att den inte är tillräcklig, det existerar olika 

delar av kontraktsteorin som kan tolkas som primär och sekundär. Det finns en: målbaserad–, 

rättighetsbaserad– och en skyldighetsbaserad utgångspunkt som alla medför en unik insikt i 

vad och hur en rättighet bör tolkas. Den målbaserade utgångspunkten är mer anpassad för vad 

som är bäst för alla utifrån ett utilitaristiskt perspektiv. De utgångspunkterna som är av värde 

för oss är de rättighets– och skyldighetsbaserade utgångspunkterna. Den rättighetsbaserade 

ingången menar att rättigheter är för att skapa självständighet med grund i att regler och 

uppförande är instrumentet för att uppnå denna självständighet. Den skyldighetsbaserade 

utgångspunkten är anpassad efter det Kant menar med det kategoriska imperativet, som 

innebär att moralen sätter standard för vad som är rätt och fel. Till exempel är det fel att ljuga, 

oavsett konsekvenserna just för att det är en omoralisk handling.
62

 Den ursprungliga 

positionen i sig är även den problematisk då man inte riktigt vet vad man ska utgå ifrån 

baserat på det perspektiv man har. Dworkin menar dock att det handlar om ett tillstånd av lika 

respekt och hänsyn.
63

 

För att summera så är rättigheter det som är det viktigaste vi har när vi väl behöver dem och 

det är därför de finns. Världens samhällen är idag oerhört politiskt orienterade och det krävs 

att vi har rättigheter som staten uppfyller utan att ta ifrån rättigheter från individen. Lagen är 

däremot alltid riktig men lagen är också vad rättskiparen gör den till menar Dworkin. Moralen 

ligger bakom besluten som tas om vad en rättighet innebär och baserat på den praxis som förs 
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ligger moralen även till grund för vad rättigheten innebär. I den demokrati som de flesta av 

världens befolkning lever i finns en viss moralisk skyldighet från individen att följa lagen. 

Samtidigt har individen en skyldighet att se till att hennes skyldigheter och förpliktelser både 

inför Gud och det egna samvetet efterföljs. Däremot om individens skyldigheter mot sin Gud 

och sitt samvete skiljer sig från den lag som staten följer får denna individ ta de konsekvenser 

som staten ger. Innebörden av denna tes hos Dworkin tyder på att staten alltid är det primära 

och skriver de lagar som ska följas men att de alltid är upp till tolkning.
64

 När det kommer till 

begreppet lika hänsyn och respekt menar Dworkin att vi inte kan döma en individ som inte vet 

vad denna gör men är personen fullt medveten om dennes handlingar är det lika för alla. 

Något som Dworkin inte riktigt belyser med detta antagande är det faktum att politiska och 

moraliska värderingar finns hos varje individ och att det kan påverka den väg som individen 

tar. Dessa moraliska värderingar kanske inte överensstämmer med den av staten eller av 

majoriteten av samhället vilket kan bli oerhört kontroversiellt då, min moral inte behöver vara 

samma som din.  Individen är i centrum för Dworkin eftersom individen är moralisk kapabel 

till att ta rätt beslut baserat på en del av Kants moralfilosofi eftersom individen är en ytterst 

rationell varelse. I enlighet med Kants filosofi menar Dworkin att vi ska behandla människan 

inte bara som ett medel utan alltid också som ett ändamål.
65

  

Institutionell teori – det politiska  

Det intressanta med denna teori är att den är så omfattande och kan användas ur olika 

perspektiv. En institution kan tolkas utifrån olika nivåer så som individens medvetande på en 

abstrakt nivå, social förankring eller historisk och kulturell ordning. Det intressanta är att en 

institution är konstruerad av människan och är baserat på människans sociala verklighet 

oavsett med vilket perspektiv man utgår ifrån.
 66

 Målet med teorin är att utveckla en förståelse 

för de fenomen och situationer där organisationer, som i detta fall staten, hanterar och agerar 

rationellt. Men också få en inblick i hur förändringar, idéer och moden sprids och påverkas av 

samarbetet mellan organisationer (mellan stater eller inom stater).
67

   

Zetterqvist har behandlar tre inriktningar av den institutionella teorin, tidig institutionell teori, 

nyinstitutionell teori, skandinavisk institutionell teori. Den inriktning som uppsatsen kommer 

att fokusera på är den tidiga institutionella teorin: vilket även är den teori som lägger grunden 

för de andra inriktningarna som växte fram slutet av 1800-talet till tidigt 1900-tal. 

                                                 
64

 Dworkin, Ronald. Taking rights seriously.s.190ff 
65

 Dworkin, Ronald. Taking rights seriously .s. 266-278 
66

 Eriksson- Zetterqvist, Ulla Institutionell teori. s.7 
67

 Eriksson- Zetterqvist, Ulla Institutionell teori. s. 25f 



20 
 

Statsvetenskapen och nationalekonomin dominerade den era som utmärker den tidiga 

institutionella teorin. Den statsvetenskapliga utgångspunken fokuserar på politiska systemet 

med tyngd på regler, rättigheter och proceduren och hur dessa formar det politiska systemet. 

Sedermera utvecklades denna syn till att se politiska system som evigt pågående och fokus 

riktades då mot den informella fördelningen av värderingar, politiskt beteende och makten.
68

 

Polanyi använder denna teori på så sätt att han kategoriserar det ekonomiska systemet som en 

institution. Detta är oerhört intressant då det innebär att marknaden blir en egen agent från att 

tidigare existeras i samband med den sociala– och politiska strukturen. Med utvecklingen av 

det ekonomiska samhället och den ökade konsumtionen så menar Polanyi att det ger samhället 

en högre status och ökat välstånd som i sin tur utvecklar ett välfärdssamhälle. 

Välfärdssamhället växte fram i samband med det ekonomiska då det senare inte gynnar den 

arbetande människan mer än vad den gynnar den förmögne, då den förmögne konsumerar mer 

och dyrare. Detta visar på att människan i grunden varken är nyttomaximerande eller rationell 

därför utvecklades sociala rättigheter som ett försvar mot ägandet.
69

  

För att analysera Haitis och Thailands agerande och hantering av katastroferna så ska 

analysen följa det tillvägagångssättet som Philip Selznick använde till sin studie Tennessee 

Valley Authority (TVA). Denna studie har återanvänts och applicerats på olika scenarier allt 

från antropologiska studier till studier om institutioners strukturer och ekonomiska 

förutsättningar. TVA – studien gick ut på hur man med statliga åtgärder skulle återbygga en 

regions ekonomiska nedgång. Detta såg sig vara problematiskt då regionen sköttes av statliga 

medel som inte lyfte regionen ur denna ekonomiska nedgång. Därför genom att decentralisera 

makten genom att knyta samman styrelseskick, ekonomi och samhället kunde man anpassa 

TVA till samhällets värderingar och folkets engagemang. Selznick visade att en organisation 

kunde utvecklas från att vara en målorienterad, rationell och effektivitetsbevakande process 

till att anpassa sig till omgivningen och nutida förändringar. Han fokuserade på tre nivåer: 

Den första är regional autonomi, vilket innebär att den administrativa kontrollen sköttes 

regionalt och inte nationellt. Den andra nivån var att engagera ”gräsrötterna” i samhället med 

det menas de lokala organisationerna. Den tredje nivån var att låta lokalbefolkningen ta del av 

utvecklingen. Detta innebar att alla i samhället tog del av tillväxten och hjälptes åt att bygga 

upp regionen. I grunden handlade TVA om att decentralisera institutionen så att den 
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effektiviseras och blir mer demokratiskt, rättvis och anpassad till det lokala livet.
70

 Denna 

studie har anpassats till ett flertal andra studier om diverse organisationer där en 

institutionalisering av vissa värden har kommit att utmanas, då en omstrukturering har visat 

sig vara svaret för institutionens tillväxt och vidare framgång. Det den tidiga institutionella 

teorin och TVA studien visar på är hur organisationer förändras i relation till den ständigt 

förändrade omgivningen.
71

 Med dessa tre nivåer ska den katastrofhjälp som erbjöds att 

analyseras. Samtidigt söker denna teori att hjälpa förklara orsaker och effekter av vissa 

handlingar.  
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3. Mänskliga rättigheter i en naturkatastrof 

Det föregående kapitlet presenterade relevanta rättighetsteorier som kommer att appliceras på 

värderingen av rättigheter i detta kapitel. Syftet med detta kapitel är att svara på uppsatsens 

första frågeställning, vilka mänskliga rättigheter som risker att kränkas vid en naturkatastrof. 

Först erbjuds en kort översikt till vad som kännetecknar en stat i kris därefter följer en 

översiktlig presentation av respektive lands rättighetsklimat följt av den internationella 

folkrätten. Sedermera presenteras fyra relevanta konventioner följt av naturkatastrofens 

konsekvenser i respektive land. Avslutningsvis sker en jämförelse av den 

jordbävningsdrabbade staten Haiti och tsunamidrabbade turistparadiset Thailand.  

Vad kännetecknar en stat i kris?    

En stat kan under sin livstid uppleva många kriser. Det kan vara en naturkatastrof, fiender 

inom eller utanför landet, det kan ske terroristattentat eller olyckor. Oavsett hur krisen uppstår 

är det statens ansvar att hantera händelsen på så sätt att medborgarna känner förtroende för 

landets institutioner och regering. Det folket förväntar sig av sin stat är att bli skyddade mot 

kränkningar.
72

 Individen bör agera på så sätt att förnuftet och samvetet hålls intakt, detta 

baserat på det filosofiska perspektivet om människans natur som Donnelly presenterar. 

Däremot är det inte alltid människans bästa som kommer fram i kris. Konsekvenserna med de 

valda naturkatastroferna resulterade i en enorm materiell skada där bland annat infrastruktur 

förstördes vilket i sin tur försvårade räddningsarbetet och återbyggnadsarbetet. Beroende på 

hur staten reagerar och vad de har för resurser så sätter det sin prägel på vad som händer efter 

katastrofen. Detta kommer att diskuteras vidare i kapitel 4.  

Det absolut bästa försvarssystemet vid en naturkatastrof är information och hur befolkningen 

får tillgång till denna information. Röda Korset upplyser i sin World Disaster Report från 

2005 att informationen på gräsrotsnivå är otroligt viktigt och att det kan rädda många liv. I 

Haitis grannland Kuba ingår en strategi i barnens utbildningsplan för att hantera händelsen av 

en naturkatastrof då de i större utsträckning löper en större risk för en sådan katastrof. 

Däremot saknar Haiti detta helt och för Thailands del saknades tillräckligt med kunskap kring 

tsunamis.
73
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Haiti – Mänskliga Rättigheter  

Haiti har varit en diktatur i flera omgångar, men efter resolutionen 1986 tog landet det första 

steget mot att bli en demokrati. General Henric Namphy tog över makten från den regerande 

Duvalism diktaturen och etablerade National Governing Council för att främst säkra de 

politiska rättigheterna, rätten till val och rätten att delta i val. Däremot var det en turbulent tid 

då makten växlades mellan militära och civila ledare, i omgångar.
74

 Vi talar om en tid som är 

djupt präglad av bristande mänskliga rättigheter till att ha ett flertal rättigheter men inte veta 

hur man ska säkra dem. Demokratiseringsprocessen är en lång sådan och inget som sker över 

en natt. Donnelly menar som sagt att rättigheter är universella men om man inte vet vad man 

har för rättigheter så vet man inte heller vad man har för skyldigheter. När man inte vet sina 

rättigheter kan man inte kämpa för att få dem.  

I ett försök att förbättra haitiernas rättigheter har Nordamerika och FN genomför ekonomiska 

interventioner för att förbättra situationen. 1994 och 1999 skickade FN fredsbevarande styrkor 

för att hjälpa till att återställa och frambringa freden för att skapa en bättre livssituation för 

haitierna. Däremot menar Robert Maguire att detta har visat sig att det snarare försämrade 

folkets rättigheter, mer än att förbättra dem. Det kan vara svårt att skapa fred eller erbjuda 

rättigheter på demokratiska grunder när landet saknar en fungerande politisk och institutionell 

struktur.
75

 FN styrkan MINUSTAH (Missiondes Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti) 

har varit närvarande sedan 2004 och håller i det mesta av den säkerhet som staten skall 

erbjuda sina medborgare. Medlemmar i FN-styrkan har blivit utpekade som korrupta och det 

finns anklagelser om sexuella övergrepp.
76

    

Det fanns, som tidigare nämnt när vi talar om Haiti, inte mycket skydd för de mänskliga 

rättigheterna innan katastrofen och det gjorde det inte lättare efter katastrofen för folket på 

Haiti. Familjer förlorade allt i katastrofen, deras hus föll ihop, tillgång till rent vatten och mat 

blev en kamp att få tag på varje dag, trots de massiva summorna som strömmade in i landet. I 

de temporära tältlägren, som etablerades efter katastrofen levde ungefär 1,3 miljoner 

människor, och enligt beräkningar från 2012 lever runt 300 000 människor till stor del kvar i 

de temporära tältlägren. Kvinnor och barn missgynnas och brottsliga gäng utnyttjar och 
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utsätter dem för sexuella övergrepp. En stor majoritet av barnen går inte till skolan och mer än 

en fjärdedel av alla barn under fem år är undernärda. Barnen tvingas in i arbete och i värsta 

fall prostitution. Hälso– och sjukvården håller ingen hög standard, det finns rapporter om 

onödiga amputationer. Då sjukvården inte räckte till det var enklare att ta bort den skadade 

lemmen.
77

 Det finns en hög närvaro av sjukdomar som HIV/AIDS och 2010 rapporterades 

många fall av kolera som landet hade svårt att hantera. Staten har försökt att öka säkerheten 

med hjälp av fler kvinnliga poliser och bättre belysning men försöken har visat sig vara 

verkningslösa. Korruptionen inom de statliga institutionerna har visat att det rättsliga systemet 

är ineffektivt och det existerar ingen opartisk dömande och verkställande makt.
78

 Folk i 

förtroendepositioner har torterat och begått brott mot civilbefolkningen. Homosexuella, 

transpersoner är ofta utsatta för våld och trakasserier från poliskåren och deras sexuella 

läggning är ett brott mot lagen, ”offentlig skandal”.
79

 Det finns rapporter som visar att 

människorna har tagit lagen i egna händer. För alla brott, från stöld till mord finns risken att 

du blir hängd av medborgargardet.
80

  

När det gäller kvinnors rättigheter så står det klart och tydligt i alla relevanta konventioner att 

kvinnor har lika rättigheter som vem som helst annars i samhället. På Haiti har kvinnor en 

speciellt utsatt situation då de inte får delta i det politiska livet på samma villkor som män, när 

de jobbar är det inte erhållare av lika lön med en man som gör samma jobb. Kvinnor och 

främst fattiga kvinnor har en tendens att uteslutas från att delta i sociala men även politiska 

event.
81

   

Thailand – Mänskliga Rättigheter 

Thailand är en semidemokrati, med en stark monarki men även en folkvald regering samt 

premiärminister. År 1932 introducerades demokrati som praxis i landet, dock hade den svårt 

att passa ihop med den thailändska kulturen, vilket resulterade i våldsamheter och slutade i 

långvarigt militärtstyre. Det var först 1973 som folket slog tillbaka och fann att den bästa 

kompromissen vore en sammanslagning av thailändsk kultur och demokrati. Likhit 
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Dhiravegin, menar att detta bara är en del av landets demokratiseringsprocess och att en 

semidemokrati inte är det slutgiltiga politiska systemet för landet.
82

  

Enligt UD:s rapport om mänskliga rättigheter från 2006, lever mer än 1 miljon människor i 

norra delen av Thailand utan samma rättigheter som thailändare med pass. Detta trots att 

dessa människor bott där i generationer men har inte skaffat sig ett thailändskt medborgarskap 

och saknar därmed ID-handlingar. Detta gör dessa människor till illegala invandrare i sitt eget 

land, vilket UNHCR kallar för internally displaced individuals. Enligt beräkningarna gjorda 

från 2006, så hyser Thailand runt 150 000 flyktingar från Burma som vistas i landet utan 

någon väg att gå, då de är statslösa.
83

 Enligt UNHCR så hyser Thailand idag 654 400 

individer som klassas som statslösa, asylsökande och flyktingar.
84

 Det är individer som den 

thailändska regeringen har erkänt att de existerar men har av olika skäl inte tagit steget och 

gett dem thailändskt medborgarskap.  

Under 10 år före tsunamin 2004 har landet haft en snabb ekonomisk uppgång som har 

förbättrat de mänskliga rättigheterna drastiskt. Med en bättre ekonomi har nya satsningar 

gjorts för sjukvården och utbildningsväsendet, och på så vis förbättrat de mänskliga 

rättigheterna för bland annat barn. Detta är en av de poängerna som Polanyi gjorde genom att 

använda den tidiga institutionella teorin. Polanyi menade att bättre ekonomiska 

förutsättningar leder till ett stabilare samhälle. Däremot är människohandeln och sexindustrin 

fortfarande ett omfattande problem och det är ofta barn som hamnar i dessa härvor.
85

    

När det kommer till vilka möjliga rättighetskränkningar som skedde i Thailand i samband 

med tsunamin 2004 är det främst barn, kvinnor och de äldre som kategoriseras som 

riskgrupperna. Thailand har ett av de absolut bästa systemen för att registrera födslar i landet. 

UNICEF rapporterar att det är upp till 99% av alla nyfödda som registreras. Detta bidrog till 

att sökandet av offer efter katastrofen skedde effektivt vilket i sin tur skyddade barn från att 

helt enkelt försvinna därifrån.86 Däremot visade sig att användningen av detta system var svårt 
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då många barn helt enkelt försvann. Det är en stor möjlighet att de togs ut av vågen och att de 

hamnade någon annanstans eller att de föll offer för den utbredda människohandeln i området.   

Thailand led av ett annat problem än Haiti. Då saltvattnet kontaminerade mat och vattenkällor 

så gav det folket en rad med hälsoproblem som sjukvården inte var kapabel att hantera. Enligt 

en undersökning som gjordes 2010 på vården som erbjöds i sambands med tsunamin så 

stödjer det rapporterna om att de var otillräckliga. Läkarna skickade hem folk med symptom 

på saltvattenförgiftning med rekommendationer att dricka mycket vatten och frakturer blev 

inte korrekt behandlande. Rent vatten var inte lätt att få tag på och vissa slutade helt enkelt att 

gå till sjukhuset då de inte fick hjälp, eller så kunde de inte ta sig till sjukhusen på grund av 

dåliga transportmöjligheter på grund av de skadorna på infrastrukturen.
87

 Sjukhusen gick ner i 

arbetstid redan 4 dagar efter katastrofen då många av de överlevande turisterna hade flugits 

till andra sjukhus. Något som ansågs vara effektivt var att behandla alla döda lika men detta 

var inte alltid i enlighet med den dödas religioner.
88

   

En markant effekt av tsunami var den att det var mestadels längs kustlinjen som vågen 

förstörde hem och tog liv. Öar som Phi Phi och byar längs med kustlinjen som Koh Lanta 

drabbades påtagligare av vågen än vad städer belägna lite längre in gjorde. Städer som Krabi 

Town tog en annan smäll, de fick i stället ta emot de skadade och traumatiserade samt alla de 

döda. De döda transporterades direkt till templet, The Krabi Chinese Temple som agerade 

bårhus. Sjukhuset i området var överfullt och inte kapabla att hantera en katastrof av denna 

magnitud. Phi Phi och Koh Lanta var även turistdestinationer och nästan omedelbart efter 

tsunamin var Krabi överfullt med både thailändare, semesterarbetare och turister.
89

   

Innan tsunamin var fiskar staden Ban Laem Pom i konflikt med lokala företag som ville äga 

stranden där fiskarna hade sin verksamhet. Syftet var att starta hotell och etablera en 

turistverksamhet. Innan tsunamin har dessa företag satt press på och skrämt invånarna till att 

sälja sina hus och andelar till allmänningen. I slutändan segrade byborna och nai thun 

(kapitalisterna) slutade att pusha. Men i och med tsunamin öppnades en dörr för nai thun. Ban 

Laem Pom drabbades hårt när vågen slog till, främst barn, kvinnor och äldre var bland de 

döda. När alla byborna hade flytt området rörde sig dessa nai thun in på området och satte upp 

stängsel runt hela byn och anställde väpnade vakter att skydda området. Detta agerande är 
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något som skulle kunna tolkas som ”land grabbing” Överlevarna fick inte komma in på 

området för att hitta sina döda, de fick vänta tills denna historia exploderade i thai media 

innan de fick tillåtelse att gå in på området igen. I staden Ban Hua Laem, som till större del är 

ett muslimskt område fick assistans av ett antal olika NGO:s som bidrog till upprensningen 

efter katastrofen, vilket var uppskattat. Däremot klädde sig volontärerna i bikinis och shorts 

vilket ansågs av den muslimska kulturen, vara otroligt kränkande. Dessa historier är inte den 

enda där företag eller i vissa fall volontärer agerade utan hänsyn till befolkningen, ”land 

grabbing” och intrång i thailändarnas kultur kränkte folkets rättigheter till deras land och 

traditioner.
90

        

Internationell folkrätten – Vilka rättigheter har vi?  

Folkrätten består av principer och lagar som stärker skyddet av de mänskliga rättigheterna, 

samtidigt som den betonar det ansvar och skyldigheter stater och individer har gentemot 

varandra. Donnelly och Dworkin är av samma uppfattning när det gäller de internationella 

konventionerna; att det handlar om en allmän konsensus där tyngdpunkten ligger på lika 

respekt och hänsyn. Folkrätten är den rättsordning som stater och internationella 

organisationer skall följa. Denna rättsordning är förpliktelser om hur stater och internationella 

organisationer ska förhålla sig till varandra. Folkrätten är en allmän uppfattning om vilka 

mänskliga rättigheter som enligt praxis ska följas. Dessa är uppdelade i sedvanerätten och 

traktater. Sedvanerätten är den allmänna praxis gäller för hur stater bör hantera de mänskliga 

rättigheterna. Donnelly lägger stor tonvikt på att de är universella och ska gälla för alla. 

Traktater är tilläggen som gör folkrätten juridisk, traktat är bindande regler baserat på 

sedvanerätten. Dworkin ser traktaten som den lag som bör gälla men han tar samtidigt hänsyn 

till att mänskliga rättigheter är i en ständig process. Lagen är vad rättskiparna gör den till.
91

 

FN-stadgan är ett traktat som har uppnått en global konsensus som i sin tur blivit ett uttryck 

för den allmänna folkrätten. Sedvanerätten är en så kallad dispositiv rätt, vilket innebär att 

vissa regler kan avtalas bort men enligt de sedvanerättsliga normerna erhåller vissa rättigheter 

en status av jus cogens – rättigheter som är indispositiva och dessa kan absolut inte avtalas 

bort.
92
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I en nödsituation finns vissa restriktioner till vilka inskränkningar som får göras, men de 

gäller inte artiklarna 6, 7, 8.1, 8.2, 11, 15, 16 och 18, i den internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter. Extra hänsyn måste tas för att se till att ingen 

diskriminering uppkommer baserat på ras, kön, religion, härkomst eller hudfärg.
93

  Artikel 6, 

7 och 8.1 gäller rätten till liv, skydd mot tortyr och inhuman behandling samt att det inte är 

tillåtet att handla med slavar eller att ha slavar. Artiklarna 11, 15, 16 talar om rätten att inte 

fängslas för att inte ha fullföljt ett kontrakt och att inte dömas för brott retoraktivt och att 

erkännas som en person i lagens mening. Artikel 18 erkänner rätten till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet och ger individen rätt att följa sin tro både praktiskt och i 

undervisnings syfte så länge det inte skadar någon annan.
94

  

Den Internationella konventionen om de mänskliga rättigheterna är klart förankrad i en 

naturrättslig filosofisk anda, då den första artikeln lyder:  

 ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter har utrustats med förnuft 

 och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”
95

 

Denna mening säger det mesta när det kommer till vad en rättighet innebär. Vidare bygger 

konventionen på artiklarna 3-5 som uttryckligen skyddar individers rättigheter till sitt liv och 

att inte utsättas för tortyr eller annan inhuman handling samt att individens skyddas mot ett liv 

i slaveri.
96

 Om vi ska ta hänsyn till Dworkins teori om lika hänsyn och respekt när vi ser på 

människors rättigheter så kan det bara stämma så länge ingen individs rättighet inkräktar på 

någon annans rättighet. Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna har fyra 

ord som man kan ha i tanken när man läser första artikel till och med artikel 27, det är 

jämlikhet, frihet, värdighet, och broderskap
97

, därefter handlar artiklarna 28, 29 och 30 om 

individens rättigheter inom de stater de lever i.
98

  

I Thailand skedde en form av indirekt diskriminering baserat på klass och geografisk 

tillhörighet. Tydligt står det att i konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheterna att var och en rätt till: Artikel 2. 
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 ”Alla folk får för sina egna syften fritt förfoga över sina egna naturrikedomar och 

 naturtillgångar, men det får inte ske till men för förpliktelser som härrör från det 

 internationella ekonomiska samarbetet som vilar på principen om det gemensamma 

 intresset och den internationella rätten. Ett folk får inte i något fall berövas sina 

 möjligheter till försörjning.”
99

 

Detta skedde dock inte i staden Ban Laem Pom i Thailand, fiskarna togs ifrån deras leverbröd 

samt att landets naturresurs beslagtogs, som annars är till allmänt förfogande. Artikel 6.1 i 

ICESCR menar att staten har en skyldighet att se till att alla individer får rätt till arbete och att 

kunna förvärva en inkomst genom fritt val av arbete.
100

  

Barnkonventionen har fyra grundprinciper som knyter samman hela konventionen då den är 

skriven på ett holistiskt vis. Dessa fyra grundprinciper ska man ha i åtanke när man läser varje 

artikel i konventionen. Artikel 2, fasställer att alla barn är av lika värde, ingen får 

diskrimineras och det ska gälla alla oavsett kön, ras eller ursprung. Artikel 3, i barnets bästa 

intresse skall alltid följas, denna artikel må vara kontroversiell då den kan hamna i konflikt 

med föräldrarnas rätt till privatliv,
101

 eller artikel 14.2 i barnkonventionen som säger att staten 

bör respektera förälderns eller förmyndarens rättigheter och skyldigheter. Föräldern eller 

förmyndaren har en uppgift att leda barnet på rätt väg och se till att barnets rättigheter till 

tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, uppnås.
102

  

Artikel 6 och 12 är också de sista två grundprinciperna som bör läsa tillsammans med 

samtliga artiklar i barnkonventionen. Artikel 6 fastställer barnets rätt till att leva och att 

utvecklas både fysiskt, andligt och psykiskt. Artikel 12 är en intressant sådan då den ger 

barnet rätt att bli hörd, att fritt bilda och uttrycka åsikter i alla ärenden som rör barnet men 

enbart i förhållande till barnets ålder och mognad.
103

  

När det kommer till barnen som erhållare av rättigheter kan vi resonera kring hur stor 

bestämmanderätt ett barn bör och kan ha. Barn likt vuxna, i enlighet med lika respekt och 

hänsyn, har rättigheter men ibland finns en bra anledning eller ”good reson” som Dworkin 

säger, att behandla individer olika. Skyldigheter går hand i hand med rättigheter och då barn 
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har lika många rättigheter, men inte lika många skyldigheter så förloras en del av Dworkins 

resonemang. Dworkin har en bra utgångspunkt när han talar om skyldigheter men han tar inte 

i beräkning när han baserar sin teori på Rawls, att barn inte ingår i periferin när vuxna tar 

beslut åt barnen för att det är den vuxnes rätt. Barn saknar till stor del den där 

självbestämmande rätten att själva ta del av beslut som de påverkas av. Dworkin utvecklar 

inte begreppet tillräcklig då en vuxen människa har större rätt att bestämma över sitt liv, än 

vad ett barn har. Donnelly har en större förståelse för vikten av autonomi och hur det goda 

leder till frihet då han belyser vikten av lika hänsyn och respekt i samband med jämlikhet och 

autonomi.
104

 Däremot menar han att rättigheter har alla men i egenskap av att vara barn eller 

kvinna så gäller inte vissa mänskliga rättigheter, men du får i stället ytterligare rättigheter.
105

 

Donnelly diskuterar vidare hur vi kan ha grupprättigheter, då han menar att det snarare är en 

social grupp som man tillhör. Det är individer som är erhållare av rättigheter inte gruppen i 

sig. Familjen skyddas av ett antal olika rättigheter, men den skyddas eftersom det är en social 

konstruktion i sig. Det är individer i en familj som har rättigheter. Mänsklig värdighet är att 

tillhöra en social grupp, likt det som Hobbes säger att civilsamhällen är till för att människans 

natur inte är gjord för att vara själv. Civilsamhället skapar en socialkontext som ger individer 

rättigheter som tillhörande av enskilda grupper.
106

   

Om vi ni ser till hur barnens rättigheter tillgodoses i dessa naturkatastrofer, så har de generellt 

lite att säga till om. I Haiti har det rapporterats att efter katastrofen så försvann många barn 

från landet och de flesta togs från landet av ”rikare” stater med motivationen i barnets bästa 

intresse – artikel 3 i barnkonventionen med syfte att förbättra barnens hälsa och allmänna 

situation.
107

 På grund av hur Barnkonventionen är skriven så kan man inte bryta mot en artikel 

utan att bryta mot en annan. I dessa ”bortrövningar” har i barnets bästa intresse, artikel 3, och 

värdet av barnets rätt att bli hörd, artikel 12, inte tagits hänsyn till. Adoptionsprocesserena av 

dessa barn påskyndades samtidigt som Haiti inte kom med några protester.
108

 Värdet av vad 

barnen egentligen behöver som en mänsklig rättighet försvinner i detta agerade då det bästa i 

de vuxnas åsikt appliceras på barnen i den utsatta situation de befinner sig i.  
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Vilka mänskliga rättigheter riskerar att kränkas vid en naturkatastrof? 

För att nu återgå till frågeställningen om vilka mänskliga rättigheter riskerar att kränkas vid en 

naturkatastrof. I dessa två länder påverkade katastroferna befolkningen på olika sätt och det är 

en stor möjlighet att det är på grund av ländernas olika försättningar. För Haiti handlande det 

om att det inte fanns ett system för att upprätthålla diverse rättigheter innan katastrofen 

inträffade. För den delen fanns inte heller något varningssystem och även om det hade funnits 

ett system så fanns ingen plan att följa. Eftersom haitierna redan var så utsatta i bristen på 

någon typ av säkerhet gjorde katastrofen det bara värre och lämnade de mest utsatta ännu mer 

utsatta. I Thailand var situationen annorlunda, de hade ett till synes fungerade 

säkerhetsinstans och de hade ett varningssystem. Problemet här var att varningssystemet inte 

fungerade och att kunskapen om vad en tsunami egentligen är saknades. Förödelsen var inte 

heller värst i Thailand morgonen den 26 december 2004. Indonesien och Indien drabbades 

också som resulterade i förlust av liv. UNICEF har gått ut i deras två års rapport och utryckt 

att tack vare katastrofen, har nu de flesta barnen erbjudits basala rättigheter som tidigare inte 

funnits tillgängliga på grund av olika faktorer, så som klass, kön och etnicitet. Med den 

hjälpen som UNICEF erbjöd ser framtiden ljusare ut för de barn som drabbades av tsunamin i 

Thailand. Skadade kliniker och skolor samt återbyggnaden av basala faciliteter i de drabbade 

områdena har börjat repareras. Två år efter katastrofen har UNICEF bidragit till att 36 nya 

permanenta skolor och 145 semi-permanenta skolor har byggts.
 109

  

I Thailand låg även stort fokus på turistorterna och den södra kustlinjen från media, staten och 

den internationella hjälpens håll, men detta hjälpte inte städer som Krabi, som tidigare nämnts 

i texten. Krabi blev överfullt av traumatiskt drabbade människor, det etablerades sedermera 

även ett flyktingläger i staden men lite resurser fanns att hjälpa alla dessa människor som 

förlorat sitt levebröd, hem och familj.  Krabi tillhör den samling av städer som lider av 

sekundär traumatisering från händelsen. Staten har många skyldigheter i en katastrof situation 

både när det gäller de positiva och negativa rättigheterna, men katastrofen gav tillfälle för 

vissa att utnyttja den sårbarhet som människorna upplevde till följd av tsunamin. Detta är inte 

något som exklusivt som bara gällde i Thailand, utan det underlättade också att göra intrång i 

haitiernas tillvaro genom att tex. adoptera bort haitiska barn i tron om att det är i barnets bästa 

intresse.   

                                                 
109

 UNICEF. 2-year report in the aftermath of tsunami in Asia. 2-års rapport om barnens rättigheter efter 
tsunami 2004,UNICEF, 2007. s. 2f och 12ff  



32 
 

Under en krissituation gäller speciella regler som syftar på att skapa ordning, men som allt 

annat handlar det om resurser och vad staten har möjlighet att uppnå. Det är inte möjligt att 

alla länder följer regler som har en moralisk och filosofisk värdegrund i västerländskt 

tänkande, som Donnelly förespråkar, eftersom resurser och möjlighet att betala notan är det 

som begränsar folkets tillgång till rättigheter. Korruption är även det en möjlig variabel till att 

folkets rättigheter inte tillgodoses. Det finns ett index som mäter en skala på 1-10 där 10 

betyder ingen korruption alls. På detta index låg Haiti, 2010, på plats 146 med 2,2 poäng av 

10. 2004 låg thailand på plats 64 med 3,6 poäng av 10. Båda länderna är relativt korrupta 

dock verkar Thailands katastrofhjälp fungerat en aning bättre då Thailand hade rätt så stor 

kunskap om sina rättigheter samtidigt som det finns en stark gemenskap i landet. Haiti 

däremot, saknar generella kunskaper om deras mänskliga rättigheter och även om 

MINUSTAH finns närvarande så saknar landet generella förhållningssätt till de mänskliga 

rättigheterna.  
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4. Stater i kris – hantering av rättighetsproblem  

Detta kaptitel söker att finna svar på uppsatsens andra frågeställning, om den politiska 

strukturen har en inverkan på hur katastroferna hanteras och varför katastrofen hanterades 

som den gjordes. Detta kapitel söker att med den tidiga institutionella teorin urskilja orsaker 

och effekter till hur väl länderna hanterar naturkatastroferna och om det finns en koppling till 

deras val av politiskt system som påverkar de rättighetsproblem som uppstår.  

Statens ansvar, skyldigheter och ”svaga stater”  

När vi talar om en svag stat är det viktigt att förstå i vilket sammanhang ordet används. När vi 

talar om en svag stat innebär inte det att den är hopplös och att det råder anarki i landet. En 

svag stat i detta sammanhang innebär en ostabil suverän stat, där det råder en viss 

dysfunktionalitet mellan statens institutioner och deras mål. När det talas om misslyckade 

stater eller en stat av fjärde världen så talar vi om en stat som totalt misslyckats med att 

skydda sina medborgare och sina skyldigheter som en suveränitet. För att skilja på en svag 

stat och en misslyckad stat finns tre indikationer som samspelar: ekonomisk stagnation, ett 

auktoritärt system och en extrem höger eller vänster politik. Mer specifika sociala indikationer 

är en snabbt växande befolkning men en saknad av en gedigen medelklass, hög nivåer av 

våld, brottslighet, sjukdom och utöver detta talar vi om en bristande förmåga av staten att 

erbjuda utbildning, skydd och sjukvård till sina medborgare.
110

  

Resolution 46/148,Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance 

of the United Nations, från 1991, fastställer statens skyldigheter i kris.  Paragraf 4 lyder;  

“Each State has the responsibility first and foremost to take care of the victims of 

natural disasters and other emergencies occurring on its territory. Hence, the affected 

State has the primary role in the initiation, organization, coordination, and 

implementation of humanitarian assistance within its territory.”
111

 

Efter katastrofen i Thailand sammanställde FN dokumentet, Hyogo Framework for Action, 

vars uppgift är att främja en systematisk och metodisk handlingsplan för att se till individers 

bästa intresse, och minska människans sårbarhet i kris. Hyogo Framework for Action skall på 

ett strategiskt sätt minska riskerna vid katastrofer, och genom ett internationellt samarbete 

bygga ett nationellt och globalt försvarssystem med syfte att minska lidandet vid 
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katastrofer.
112

 Detta oavsett om det gäller katastrofer som är naturligt förankrade eller skapat 

av mänskliga krafter.
113

   

I den uppdaterade resolutionen 65/264 International cooperation on humanitarian assistance 

in the field of natural disasters, from relief to development, från 2011 som bygger vidare på 

resolution 46/182 från 1991. Är Hyogo Framework for Action ett ofta citerat dokument. 

Paragraf 3 lyder: 

“Calls upon States to fully implement the Hyogo Declaration and the Hyogo Framework 

for Action 2005–2015: Building the Resilience of Nations and Communities to 

Disasters”
114

 

Med detta sagt så har staten enligt internationella riktlinjer skyldigheter att se till att i 

humanitära katastrofer hjälper sin befolkning utan diskriminering och skulle de sakna resurser 

så ligger det på staten att kalla in internationell hjälp.
115

 

I tid av kris bör staten lägga fokus på fem viktiga variabler som utifrån statens agerade kan 

bedömas. Först är det en fråga om vad staten har gjort för att förhindra och förbereda inför en 

möjlig naturkatastrof. Eftersom både, Haiti och Thailand, ligger i utsatta geografiska zoner så 

är detta kriteriet ytterst viktigt. För det andra, kommer alla beslut som staten tar att gång på 

gång granskas. Därför måste besluten som tas för att initiera räddningsinsatser och 

katastrofhantering vara försvarbara. Det tredje kriteriet som kommer att granskas är hur staten 

koordinerar samarbetet mellan olika instanser. Exempelvis sjukvård och räddningstjänst eller 

uppröjning och återuppbyggnadsprocessen. För det fjärde kommer det i efterhand att granska 

hur väl staten försökte kommunicera med de drabbade områden och hur de hanterade den 

problematiken samt hur staten kommunicerar med omvärlden. Det sista är hur staten 

kommunicerar med media. Dessa punkter är vad som initierade arbetet med Hyogo 

Framework for Action. Men det som är dåligt undersökt i dessa sammanhang är hur statens 

politiska system, hanteringen av den inre kommunikationen mellan institutioner och inhemska 

policys påverkar i tid av kris. Staten består av män och kvinnor vars karriärer bygger på 
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politiken och hur de styr landet, dessa individer är också människor och ibland kan det egna 

intresset överskrida det som ligger i allmänhetens bästa intresse.
116

           

Baserat på den tidiga institutionella teorin finns en fråga om hur decentraliserad statens 

agerande är. Det gäller den politiska strukturen och hur makten är fördelad. Vi delar detta 

kriterium i en verksamhetsnivå, de män och kvinnor som arbetade med sjukvården och 

räddningstjänsten och en systematisk nivå, det politiska och hur informationen nådde 

befolkningen om var de kan få hjälp. För det andra hur reagerade lokala organisationer. För 

det tredje, hur ser det sociala banden ut i landet, agerade lokala affärsverksamheter till fördel 

för de skadade, hjälper lokalbefolkningen till att stabilisera omgivningen. Det är i 

krissituationer som politiska och socialkonstruktioner avslöjar hur stabila de egentligen är.
117

  

Haitis historia och politiska system  

Haiti var från början en fransk koloni som livnärde sig på främst sockerodling. Ingen av de 

ursprungliga invånarna finns kvar i landet. I början av 1800– talet startade fyra män 

Toussaint, Dessalines, Christophe och Pétion den revolution som kom att resultera i den första 

fria slavstaten. Toussaint Louverture var deras ledare och han utnämnde sig själv till landets 

guvernör på livstid, vilket sätter tonen för det auktoritära styre som till stor del fortfarande 

råder. Man kan säga att han fortsatte styra en fri stat men i en imperialistisk anda som lett till 

den instabilitet som kan ses fram till nutid i landet. Louverture ville likna en monark, sitta på 

all makt i land men med relativt fria medborgare. Det konceptet är någorlunda motsägelsefullt 

då folket tillsammans reste sig mot den franska kolonialmakten. Det kan ha varit bristen på 

kunskap om hur man styr ett land eller bristen på en rättvis arbetsfördelning som ledde till 

misslyckandet. Det kan också varit så att makten var allt för ljuv för att dela med sig av.    

Landet är helt beroende på transport av livsmedel för att generera en inkomst och detta var det 

första hindret i denna nya stat. Detta eftersom om alla är fria att själva producera sitt leverbröd 

så vill folket vara sin, egna, herre dock kräver odlingarna och material utvinningen arbete 

dygnet runt vilket skulle hämma denna nya frihet genom införning av hårda arbetslagar. Detta 

utvecklade ett snarlikt auktoritärt styrt samhälle med en socialt utvecklad hierarki där 

militären var högst upp i rankingen och det har sedan dessa präglat landet. Militären blev de 

nya plantageägarna och de som skyddande landet mot den västerländska imperialismen. Den 
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etniska frågan om ras och etniskt ursprung var då men också nu till viss utsträckning en 

laddad fråga. Under den koloniala tiden så var vita i toppen av hierarkin, mulatter på andra 

plats och svarta män och kvinnor på botten. När de vita försvann var det de svarta som ledde 

landet och de vita eller de blandade, mulatterna, var längst ner på den hierarkiska skalan.   

För att få en förståelse för Haitis politiska historia ger jag nu en historisk överblick. François 

”Papa Doc” Duvalier kom till makten 1957, han styrde landet genom att hålla tillbaka 

militären och levde efter ideologin negritud – svart makt. De svarta i samhället eliten och de 

styrde över landets blandade etniciteter och alla fattiga.  Papa Doc hade stora planer för sitt 

land men det faktum att landet helt saknade fungerade infrastruktur och att hans ideologi 

exkluderade många i samhället gjorde att hans försök till att bygga en fungerad stat 

misslyckades. Duvalier Sr satt som diktator fram till sin död 1971 då han son tog över Jean-

Claude ”Baby Doc”. Jean-Claude ”Baby Doc” Duvalier startade sin ideologi, Jean-Claudeism 

där han återinförde militärens status och initierade en viss tillväxt i landet genom att fokusera 

på industrin och landets naturresurser. Han bjöd in många amerikanska företag samtidigt som 

han erbjöd låga skatter för dem och dåliga villkor för arbetarna.
118

 Det var först när folket 

började kräva politiska, sociala och ekonomiska rättigheter som landet efter en tids 

socioekonomisk ”frihet” återigen föll in i gamla spår av våldsaktioner. Man skulle kunna 

hävda att landets historia återupprepar sig själv gång på gång då den politiska strukturen 

aldrig får tid att etablera sig stark. Duvalismens era föll 1986 för att återinföras 1988 men 

byttes därefter ut mot ett militärt styre med ledarskap under general Henrec Namphy som tog 

det första steget från en diktatur till att etablera National Governing Council för att införa 

demokratiska val i Haiti. Som tidigare nämnts var detta en av starpunkterna för landet att 

utvecklas från en diktatur till demokrati.
119

     

I början av 90-talet tog Jean-Bertrand Aristide makten genom folkval, men han använde sig 

av folket för att skapa makt enbart till sig själv. För att skydda sig själv mot militära kupper 

bad han om internationell assistans vilket togs emot med stor skepticism från folket då man 

fortfarande inte ville falla offer för USA:s imperialism eller utomstående maktövertag.  

Förhållandet mellan USA och Haiti har alltid varit ett frostigt sådant. Faktum är att Haiti 

ligger enbart 1.5 timme från USA:s kust och delstaten Miami vilket i USA uppfattas som en 
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säkerhetsrisk. Instabiliteten på Haiti anses vara ett möjligt hot för den amerikanska säkerheten 

då det ökar risken för människohandel, smuggling av droger och en möjlig väg för terrorister 

att färdas men också olaglig invandring.
120

   

I Aristides försök att skapa stabilitet decentraliserade han armén och etablerade en polisstyrka 

för att garantera medborgarnas säkerhet. Men polisstyrkan var redan korrupt och utnyttjade 

den givna makten, samtidigt som FN:s fredsbevarande styrka drog sig tillbaka försämrades 

moralen och försöket att skapa säkerhet slog tillbaka.
121

 Militären återtog snabbt makten och 

Aristide flydde till ”vänliga” USA för att söka hjälp och skydd vilket skapade motsättningar i 

landet. Återigen visar historiska händelser att gamla strukturer lätt kan ta fäste i ett land som 

värderar politisk makt över allt annat. Efter Aristides mandatperiod tog hans andre man 

makten, men René Préval fugerade enbart som en front person där Aristide hade den egentliga 

makten. Riggade val och korruption lämnade omvärlden i ett visst obehag och Aristide fick 

längre inte någon backup. 2000 talet dominerades av det gamla Greoliska talestättet 

”konstitisyon se papye, bayonet se fe”
122

 som betyder att en konstitution är gjord av papper 

men bajonetter är gjorda av stål.
123

  

Haiti är en republik och har sedan landets frigörelse har de haft 44 presidenter varav 7 har 

suttit hela tiden ut som president. Detta bidrar uppenbarligen till landets politiska instabilitet. 

Rädslan av att åter hamna under en mäktigare stats makt ligger som en av orsakerna till den 

strukturella ostabiliteten som samtidigt påverkas av den propagandan som förs i landet. 

Styrelseskicket kan räknas som ett despotiskt sådant även om det normalt används för att 

definiera en monarki. Med synsättet att ”bajonetten löser mer än det skrivna ordet”, saknar 

landet nästan alla form av social solidaritet då landet beskrivs som otroligt polariserat och 

exkluderade. Samhället är uppdelat baserat på klass, etnicitet, ras och beroende på vart i 

landet du bor. Bönderna, arbetarna och de fattiga talar kreyól och är i regel lite mörkare i 

hyn.
124

 Huvudstaden Portau-Prince rymmer den största andelen människor då landsbygdens 

befolkning anses vara av en lägre klass än de som bor i städerna. Detta kan anses vara 
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underligt då bönderna är de som bidrar till landets tillväxt och resursrikedom, 75 % av 

befolkningen lever i akut fattigdom medan eliten uppgår till ungefär 1% av befolkningen.
125

 

Eliten i samhället är fransktalande, lite ljusare i hyn, katoliker och förmögna.
126

 Detta säger 

mycket om den sociala kontext som finns i landet, sociala, ekonomiska och kulturella 

rättigheter är inte än etablerat och landet saknar en gedigen medelklass, den uppdelningen 

som finns nu är ojämn.  

När katastrofen inträffade den 12 januari 2010, innebar det för Haiti inte bara en humanitär 

katastrof utan också politisk. Skalvet resulterade i en nästan totalt avsaknad av regering och 

all form av administration. Infrastrukturen och byggnaderna var redan från början nedgångna 

och det bodde många människor på en liten yta. Landet har en yta på ca 27 000 km² nästan 

lika stort som Småland, med över 10 miljoner invånare, folket lever i genomsnitt på mindre än 

2 dollar om dagen, det är ca 17 kr/ dagen. Det finns sammanlagt ca 900 000 människor som 

har emigrerat från Haiti, och det beräknas att de pengar som dessa män och kvinnor skickar 

hem motsvarar det drygt 30 % av landets total BNP.
127

 Landet saknar helt någon förenande 

social kontext där folk från olika skikt i samhället möts. Folket har inget förtroende för varken 

staten, den dömande eller den verkställande makten. Haiti har en statsskuld på 1,25 miljarder 

dollar som de inte är i närheten av att betala av. Medlemmarna i G-7, världens mest 

ekonomist stabila länder, kommer ta bort deras del av Haitis skuld, samma väg har 

Världsbanken och den Inter-amerikanska banken planer på att göra. Det som bevisar att landet 

är korrupt är att alla dessa miljarder inte har bidragit till något i samhället, det har trillat ner i 

fickorna av de korrupta.
128

    

Sammanfattningsvis är Haiti ett fattigt land med stora skulder. De har ett svagt civilt 

samhälle, de har regelbundna val men pågrund av stor korruption finns inget förtroende för 

makthavarna. FN har haft en styrka där sedan 2004, dock har den inte bidragit med markanta 

förändringar eller förbättringar. 

Thailands historia och politiska system   

När det kommer till Thailands historia och politiska system så har det varit en lång process till 

den semi– demokratin de har idag.  Thailand har, likt Haiti, en lång och plågsam väg till 

någon form av demokrati. Redan på mitten av1800 talet med kung Chulalongkorn vid makten 
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initierades en modern reform av det rådande systemet. Detta med influenser från 

västländernas maktstruktur och efter Kinas fall ville även Thailands kung säkra sina 

provinser. Vid kungens död 1910 gick tronen till hans son, kung Vachiravudh som inte tyckte 

att landet var redo för någon form av ett folkstyre, de saknade kunskap och förståelse för 

demokratiseringsprocessen. Den nya kungen ansåg även att en fullständig implementering av 

demokrati inte var möjlig för landet då, ett rent socialistiskt eller rent republikanskt system 

inte gynnar Thailändska kulturen. Den nya kungen följde däremot sin fars spår och 

implementerade lag som gjorde skola obligatoriskt för att utbilda sin befolkning, utöver det 

införde han familjenamn och sådde frö om en nationalstat. Kungen var smart, han testade 

landets kapacitet att bli en demokrati genom att testa idén på en hypotetisk stad och gav denna 

stad alla faciliteter som kan behövas. Det var 250 personer som deltog i experimentet som 

kungen kallade prachathipatai – folk/demo suveränitet. Efter detta tillträde en ny kung och 

oppositioner började formas.
129

 

Juni 1932 kom revolutionen som gällande folkets krav på demokrati, våldsamheter bröt ut och 

landet växlade mellan olika politiska system från 1932 till 1975. Mycket hände i världen 

under denna tid, det var världskrig i Europa som gjorde att västmakterna sakta men säkert 

lämnade Asien. I Asien blommade Japans makt upp och de invaderade Korea och Kina. Vissa 

i Thailand ville gå med Japan andra ville kämpa på andra sidan. I kulmen av efterkrigstiden 

gick västmakterna hårt ut med de flesta Asiatiska länderna. Oavsett så reste sig Thailands folk 

och en Thailändsk demokrati återinfördes för att i slutet av 1950 talet, falla tillbaka till ett 

odemokratiskt styrelseskick.
130

  

Det som gick ständigt fel i landet var att efter varje demokratiskt val var det omöjligt för den 

vinnande parten att styra. Detta ledde till en kupp som resulterade i militärt styre, de skrev en 

förbättrad konstitution, återinförde fria val, valen gjordes och resultatet slutade med en till 

kupp. Landet hade hamnat i en ond cirkel där ingen kunde vara nöjd med utgången av val.  

Detta för historien till hur landet styrs idag. Det är en ytterst komplicerad process som nu 

kommer förklaras så enkelt som möjligt. Det finns två hus, senaten (Wuthi Sapha) och House 

of Representative, (Sapha Poothaen Rassadorn). Varje hus är folkvalt. Det sitter 500 folkvalda 

personer i Sapha Poothaen Rassadorn och de sitter på all legislativ makt samt att de även 

väljer premiärministern. Du behöver inte vara medlem i ett parti för att sitta i Sapha Poothaen 
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Rassadorn men du kan inte väljas om du inte har en akademisk utbildning eller motsvarande. 

Detta innebär att de som kan sitta i Sapha Poothaen Rassadorn är ca 5 % av hela 

befolkningen. Det valet som genomfördes 2001 blev ett historiskt sådant då Thakisn 

Shinwatra vann med sitt parti Thai Rak Thai. Han är den första premiärministern som har 

suttit hela sin mandatperiod med livet i behåll. Thakisn Shiwatra stod anklagad för korruption 

och att ha tagit beslut som gynnar honom själv. Han prisades för sitt agerande efter tsunamin 

2004 och behöll makten till 2006 då han utsattes för en militärkupp och gick i frivillig exil.
131

    

Thailand är inte obekant för internationellt samarbete och redan 1967 satte sig fyra 

sydöstasiatiska länder sig ner och signerade en deklaration som främjar relationerna i 

Sydöstasien. Thailand tillsammans med Indonesien, Malaysia och Singapore är grundarna till 

the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). 1976 etablerades kommittén för 

katastrofhantering, det första som kom ut var ASEAN Declaration on Mutual Assistance on Natural 

Disasters Manila Artikel. 1.a) lyder: 

 “The Member Countries shall, within their respective capabilities, cooperate in 

 the:  

 a). improvement of communication channels among themselves as regards  disaster 

 warnings”
132

 

2003 etablerades ASEAN en kommitté för hanteringen av katastrofer, The ASEAN Regional 

Programme on Disaster Management för att tillsammans med the Pacific Disaster Centre, the 

United Nations Office for Coordination of Humaniarian Affairs (OCHA), UN High 

Commissioner for Refugees (UNHCR), UNICEF, IFRC, Asian Disaster Preparedness Centre 

(ADPC), att sig ner för att arbeta för medborgarnas rättigheter.
133

Användningen av ordet 

medborgare och inte människa är ett medvetet val då samtliga länder har problem med 

statslösa och flyktingar främst från andra delar av Asien.
134
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11 dagar efter katastrofen den 26:e december träffades samtliga överhuvuden för 

medlemmarna i ASEAN tillsammans med speciella sändebud, regionala ledare och 

internationell organisationer för att komma överens vad man nu skulle göra.  

De inleder mötet den 6 januari 2005 med att:   

 “Expressed solemnly our profound sorrow and our solidarity to overcome the 

 unprecedented catastrophe befalling the Indian Ocean rim countries on 26  December 

 2004”
135

 

En suverän stat har rätt till något som kallas för det humanitära imperativet, som innebär att 

de själva har rätt att antingen be om hjälp eller inte.
136

 Syftet med mötet den 6:e januari var 

först att fokusera på de som behöver akut hjälp och att alla resurser ska fokusera på omedelbar 

humanitärt bistånd. Sedermera kom de överens om att FN skulle bidra med en ”standby” 

humanitär avlastning för att hjälpa länderna med skador, röjning och återbyggnad.  

De bad om donationer från världens biståndsländer, Världsbanken, the Asian Development 

Bank, the Islamic Development Bank, European Investment Bank. Återbyggnadsprogram och 

samtal kring ett regionalt placerat varningscenter initierades.
137

 Den Thailändska staten bad 

om hjälp och deltog aktivt i förebyggande syfte och i akut humanitär hjälp. Dock skedde detta 

efter 11 dagar och den akuta humanitära skadan var tyvärr redan skedd, som diskuterat under 

kapitel 3.  

I Thailand finns en hel del erfarenhet av naturkatastrofer och det har registrerat otaliga gånger 

i landets historia. Idag har landet till och med utvecklat ett tvärvetenskapligt synsätt till 

naturkatastrofer. Det första perspektivet är djupt rotat i den Thailändska kulturen kallat, karn-

bantao-sataranapai som innebär offentlig befrielse. Det finns en tro på att naturkatastrofer är 

en handling av Gudarna vilket även är djupt rotat i Thailands officiella religion Buddism. I 

Buddism finns en handling som kallas tam-bun som menar på att det är en merit att hjälpa 

offer för en katastrof det är att ge tillbaka till samhället. Det är en gammal tradition som idag 
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har modifierats, däremot finns handling kvar och uttryckte sig genom ett samarbeta för att 

erbjuda de skadade mat och vatten.
138

 Med detta i grunden har sedan Thai samhället utvecklat 

vad Pattamaporn Busapathumrong menar är motståndskraft. Baserat på kultur så söker 

samhället att bygga upp denna motståndskraft genom gemenskap. Ur ett asiatiskt perspektiv 

innebär denna gemenskap kulturbaserade förhållanden, släktskap eller vänskapsförhållanden. 

Några av de kriterier som Busapathumrong menar skapar ett motståndskraftigt förhållande är 

att acceptera hjälpen som ges till dig, att spendera tid med folk som har liknande intressen, att 

spendera tid med din familj och att se varje förändring som en ny start.
139

 I samband med att 

hitta denna motståndskraft har ett antal special inriktade gräsrotsorganisationer vuxit sig 

starka. Rent allmänt skriver Busapathumrong att män har fler fördelar än kvinnor när det 

kommer till överlevnadsfärdigheter, hur man får tag på information, ekonomiskt ställt och att 

män är mer priviligerade. Det är socialt konstruerat hur män tar en större plats på 

arbetsmarknaden generellt. Men när det kommer till färdigheter i katastrof har det sedan 2004 

växt fram en form av jämlikhet mellan könen menar han, just på grund av delaktighet i 

samhället som leder till motståndskraftiga förhållanden i samhället. Kvinnors förkunskap om 

deras samhällen de bor i kombinerar färdigheter som de flesta män saknar. Kvinnor, män och 

köns-ospecifika har nu enats vilket skapar en större gemenskap i samhällena.
140

   

I många år har Röda Korset varit tillgängligt i Thailand och har med tiden etablerat starka 

band i civilsamhället, vilket återigen stärker landets motståndskraft för katastrofer. De har 

spelat en stor del i det förebyggande arbetet men också återbyggnadsarbetet i olika former av 

kriser som har drabbat landet då de alltid står beredda 24/7. Röda Korset samarbetar med 

statliga institutioner som, Relief and Community Health Bureau, tillsammans har de på 

nationell, regional och internationell nivå arbetat med planering, utförande och förbättrat 

praxisen när det kommer till katastrof undsättning. Thai Röda Korset har en stor krets av 

volontärer och medarbetar som regelbundet erbjuder första hjälpen utbildning och 

katastrofförberedelse.
141

 Förödelsen som orsakades av tsunamin 2004, orsakades till stor del 

pågrund av ett icke-fungerade varningssystem och då jordbävningar är regelbundna i landet 

var tsunamin något det troligen inte fanns mycket uppdaterad utbildning inom.   
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Sammanfattningsvis är Thailand ett relativ stabilt land med goda kopplingar till civilsamhället 

och har goda kontakter med internationella organisationer. De har under en längre tid varit en 

instabil demokrati även om makt decentraliseringen i samhället verkar fungera bra. Vid 

katastrofen 2004 gjordes vissa stora misstag men ändå hanterade Thailand det bättre än tex. 

Sverige. Det tog de skandinaviska länderna (Sverige, Norge, Finland) 24 timmar att ens 

reagera på att katastrofen inträffat och ytterligare ett par dagar att organisera hjälp och 

transporter. 30 000 svenskar var i katastrof området, den första veckan var fortfarande 2000 

personer saknades och efter den tredje veckan tog thailändska polisen över registreringen och 

ett par dagar senare var över hälften av svenskarna lokaliserade.
142

   

Haiti vs Thailand – Betydelsen av det politiska systemet?  

Vi återvänder nu till frågan som kapitlet söker att svara på, har det politiska systemen någon 

påverkan på hur länderna hanterade de rättighetsproblem som uppstod efter de humanitära 

katastroferna?  

Det är alltid lätt att vara efterklok när det kommer till hur vi ser dessa katastrofer och hur det 

faktiskt var i verkligheten, den sekund det hände. Om vi börjar med att vända oss till de fem 

variabler som ligger till grund för denna jämförelse, politiskt system, varning vid katastrof, 

administrativa kontrollen, gräsrötternas engagemang och deltagande från lokalbefolkningen. 

När det kommer till det politiska systemet i Thailand kan det mycket möjligt vara så att kung 

Vachiravudh tog rätt beslut i början av 1900 talet. Thailand var inte redo för en demokrati, de 

förstod processen men kunde inte konsten att styra. Detta även om de direkt efter katastrofen 

har visat på att de vill göra stora förändringar i samhället för att samma misstag ska 

återkomma. Någon borde kanske satt ner foten för folket och den styrande eliten på Haiti och 

sagt att vi inte kan styra landet med våld utan att det skrivna ordet är mycket mäktigare. Men 

för Haiti handlar det om en attityds förändringar och ett aktivt deltagande för att ändra den 

spiral som landet har fastnat i.  

Thailands befolkning har ett otroligt starkt socialt och kulturellt band till varandra, avsett om 

landets regering fungerar eller inte så är det folket som bygger landet. Folket assisterade 

varandra direkt efter katastrofen, samhällena gick ihop och etablerade samlingsplatser och 

templen tog emot de döda för identifiering. Det är däremot svårt att jämföra två länders 
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villighet på lokal nivå att assistera då Haiti drabbades av en jordbävning som skakade 

huvudstaten där majoriteten av landets befolkning bodde. I Thailand drabbades mestadels 

kustlinjen och de hjälpinsatser som sattes in fokuserade på dessa däremot lämnades de 

sekundära områdena att klara sig, själva. Detta har nu i efterhand rört upp en del kritik av den 

thailändska regeringen agerande, att det snarare var utåt de vill häva sig och fokuserade inte 

på folket i landet. Regeringen engagerade sig snabbt på den internationella arenan och vände 

sig till de globala kontakterna som tex, ASEAN och bad om akut hjälp och ekonomisk 

assistans.  

De lokala gräsrotsorganisationerna i Thailand stärktes av det samarbete som pågick. Det 

fundamentala i thailändska kulturen och betydelsen av att ha starka sociala band med varandra 

för att hjälpa både fysiskt och psykiskt bidrog och än idag bidrar till en stark folkrörelse. Med 

detta sagt, är det inte meningen att påstå att haitierna har svaga band till varandra eftersom 

landet i princip bygger på att familjemedlemmar skickar hem pengar till släktingar så att de 

kan överleva. Det finns många välutbildade haitier utomlands, däremot försvagas landets 

civilsamhälle av den odecentraliserade maktfördelningen i landet då ingen fusion av haitisk 

kultur med konceptet om demokrati har skett i landet.  

För att se saken ur ett politiskt perspektiv, så är det politiska ställningstagandet och 

handlandet vid katastrofen något som presenteras inför hela världen och inte bara ens egna 

medborgare. Media har en stor roll i hur vi ser på katastroferna som inträffar, bilder från 

katastrofområden säger mer än 1000 ord. Kriser i detta slag är en humanitär katastrof men för 

politiker och chanstagare är det även en chans att bättra på deras image. Det finns två vägar 

att gå, antingen blir man boven i dramat eller hjälten. När hela världen ser på vill de drabbade 

länderna visa sin bästa sida om de vet hur man hanterar pressen så att det gynnar ens egna 

politiska position.
 143

 Det sätter även ännu större press på ett ekonomist uppgående land som 

Thailand, de vill visa att de kan själva vilket de till stor del visa genom ASEAN och sitt nära 

samarbete med regional och internationella organisationer. Genom att bjuda in diverse 

organisationer och be om hjälp säkras den politiska imagen men frågan är vad dess 

internationella ingripande gör för befolkningen. Utöver detta kan den internationella hjälpen 
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underminera statens makt, vilket i det långa loppet kan orsaka problem för staten beroende på 

hur mycket eller hur lite staten deltar själv i processen att bygga upp landet.
144

  

Sammanfattningsvis, för att svara på frågan, har det politiska systemen någon påverkan på hur 

länderna hanterade de rättighetsproblem som uppstod efter de humanitära katastroferna? 

Rent spontant är uppfattningen så att det politiska systemet har en betydande roll på hur 

rättighetsproblem hanteras, men det är strukturen av staten som bedömer hur väl rättigheter 

upprätthålls och hur de hanteras. Statens agerande är det som lägger grunden för hur samhället 

uppfattar att de får hjälp när de känner sig kränkta. I det bästa samhället är aktivt 

medborgarskap och någon typ av solidaritet en viktig egenskap. Då är en decentraliserad makt 

när en naturkatastrof inträffar en fördel för regional återbyggnad. Med en decentraliserad 

makt kan olika delar av samhället organisera olika delar av konsekvenserna med katastrofen 

som inträffat. Sjukvården måste veta vad de ska göra och ha en plan B om inte alla får plats, 

de inbjudna hjälpinsatserna måste även de fokusera på sin del av arbetet och respektera den 

kulturen de befinner sig i. En annan viktig del är att se till att staten själv håller koll på de som 

kan tänkas utnyttja systemet. Om vi tittar tillbaka till det som hände i by Ban Leam Pom i 

Thailand där byborna förlorade rätten till sina hem, ser vi att vissa utnyttjade situationen till 

egen fördel på bekostnad av folket. I en katastrof måste alla delar av hjälpen ha en specifik 

funktion och även om Thailand har gjort framsteg inom detta fält så har de fler framsteg att 

göra. Haiti som stat är relativt svag och de behöver först och främst en fungerad topp för att 

sedan decentralisera makten och organisera en fungerad hjälpinsats.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144

 Boin, Arjen, Allan McConnell, och Paul t´Hart. ”Governing after Crisis .” i Governing after Crisis - The Politics 
of Investigation, Accountability and Learning , av Arjen Boin, Allan McConnell och Paul t´Hart, 314. Cambridge: 
Cambridge University Press , 2008. s. 4fff 



46 
 

 

5.  Bistånd och omvärldens ansvar  

I kapitlet presenteras det ansvar som omvärlden har vid humanitära katastrofer och hur 

biståndet påverkar Haiti och Thailands medborgare. Frågan som detta avsnitt söker att svara 

på är: På vilka olika sätt kan andra länder bistå vid naturkatastrofer, och vilket ansvar har 

omvärlden? 

Omvärldens ansvar  

År 1944, precis innan andra världskrigets slut, samlades de fyra stormakter USA, Kina, 

Sovjetunionen och Storbritannien i Dumbarton Oaks, Washington DC, för att diskutera 

strukturen för vad som kom att bli ett internationellt samarbete för att säkra världsfreden. 

Efter andra världskrigets slut möttes ledare från 50 länder i San Francisco, för att se till att 

världen aldrig igen upplever ett världskrig. FN-stadgan signerades den 26 juni 1945.
145

  

Stadgan är baserad på suveränitetsprincipen vilket är en oerhört viktig del när det kommer till 

hur och varför en humanitär intervention får göras. Suveränitetsprincipen får enbart brytas om 

en stat som gått med på FN-stadgan bryter mot dess riktlinjer. Artikel 1 i FN-stadgan lyder:  

“The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its 

Members.”
146

 

Artikel 2§7 i FN-stadgan säger att inget som presenteras i denna stadga ger FN rätt att 

intervenera i en annan stats affärer inom deras jurisdiktion. Men denna princip kan bortses 

från i enlighet med artiklarna 39-44. Dessa artiklar menar att om en stat går emot principerna 

om fred och säkerhet, så kan säkerhetsrådet ingripa inom landets gränser.
147

  

Den humanitära rätten innebär att människor ska lida så lite som möjligt i tid av humanitär 

katastrof. När det talas om den humanitära rätten så berör det främst civilas rättigheter vid kris 

i form av väpnade konflikter. Det talas ofta om hur den humanitära rätten är till för att skydda 

de civila i en inhemsk konflikt eller en konflikt mellan länder. Den skyddar även soldaternas 

rättigheter till vård och human behandling om de blir tillfångatagna. När det kommer till 

omvärldens ansvar är detta en hårfin linje i att intervenera i en annan stats område som FN-

stadgan skyddar. FN-stadgan är också en överenskommelse för att säkra individers rättigheter. 
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Exempelvis artikel 1§3 som belyser medlemmarnas ansvar att lösa problem genom 

internationellt samarbete för att säkra ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Artikeln 

belyser även att länderna förbinder sig till att respektera de mänskliga rättigheterna och de 

fundamentala rättigheterna utan restriktioner på ras, kön, religion eller språk.
148

 

I början av 2000 talet initierade den kanadensiska regeringen tillsammans med andra aktörer 

en internationell kommitté för intervenering i staters suveränitet (ICISS). Detta för att belysa 

de utmaningar som läggs på det internationella samfundet att skydda individers rättigheter. De 

hade folkmordet i Rwanda 1994, och Serbien 1995, i minnet då FN inte utövande sin makt att 

skydda och då agerade baserat på suveränitetsprincipen. Kommittén fokuserade då på 

konceptet om responsibility to protect. De kom fram till två saker: först att det handlar om att 

reagera på vad som händer och det andra handlar om att återuppbygga. Till en början var även 

händelsen av en naturkatastrof en anledning till att intervenera i ett land, men det var 

bortplockat år 2005, när General församlingen antog 2005 års World Summit Outcome. 

Däremot finns det indikationer till att stater inte behöver principen om, responsibility to 

protect, eftersom de tar sitt ansvar i humanitära katastrofer genererat av en naturkatastrof i 

enlighet med FN-stadgan. Framförallt asiatiska stater har en tendens att själva bjuda in 

internationell assistans om de skulle behöva.
149

 I paragraf 139 i 2005 års World Summit 

Outcome, står det en viktig mening som lämnar ett litet spelrum när det kommer till att ingripa 

vid en naturkatastrof. Den lyder: 

”we also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build 

capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and 

crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and 

conflicts break out”
150

 

Staterna förbinder sig att hjälpa andra stater som befinner sig i en stressig situation inför en 

kris. Däremot är detta såklart upp till diskussion då det uttryckligen står, folkmord, 

krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. Men en kris kan definieras 
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som en naturkatastrof och i resolution 46/182
151

 visar det på att humanitär assistans vid 

naturkatastrofer är en väsentlig del av omvärldens ansvar att skydda.    

Biståndets roll 

Biståndet uppkom genom att stater agerat orätt, och denna handling har resulterat i en 

folkrörelse för upprättelse. Röda Korset är en av den äldsta humanitära organisationen, den 

grundades 1859 av Henry Dunant som tog initiativet i slaget vid Solferino. Det var Italiens 

krig för att ena landet och Dunant hjälpte skadade på båda sidorna av kriget där oerhört 

många miste livet.
152

 Röda korset har sedan dess varit aktivt som en neutral kraft i tid av 

humanitär katastrof. Världsbanken har även de dragit sitt strå i kampen för katastrofhjälp. De 

har sedan 80-talet lånat ut runt 26 miljarder USD till hjälp vid 528 humanitära katastrofer. 

Världsbanken har till och med sitt eget Global Facility for Disaster Reduction and Recovery– 

initiativ, i hopp om att stödja nationers kapacitet att själva ta itu med de katastrofer de drabbas 

av.
153

 ASEAN har, som tidigare nämnt, även de startat ett utskott som enbart ser över 

assistans i krissituationer, ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM).
154

 Inter– 

Amerikanska samarbetet har även de en specialiserad fond för just katastrofer, Inter– 

American Plan for Distaster Prevention and Response and the Coordination of Humanitarian 

Assistance, etablerades 2009.
155

  

Det har konstaterats att biståndshjälpen, framförallt sedan 1990 talet, har ökat i omfattning. 

Den humanitära assistansen som den ser ut idag har formats efter antaganden att den drabbade 

staten är antingen för korrupt eller för svag att skydda sina egna medborgare. Olika NGO:s, 

FN–utskott men också Röda Korset har tagit ett steg in i de drabbade länderna och tagit över 

någon del av statens uppgifter som suverän stat.
156

  

På Haiti ser vi att närvaron av MINUSTAH som till viss del har försökt att ta över uppgiften 

att skydda haitierna, dock med blandat resultat. Paul Harvey menar att det finns en 
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genomgående trend idag att utvecklingsländer i större utsträckning är mer villiga att själva 

bistå sin befolkning. De drabbade länderna har börjat kräva en större kontroll över de 

organisationer som är aktiva i landet.
157

      

Det man inte kan bortse ifrån är att varje organisation, oavsett om det är Världsbanken, 

ACDM, Inter–Amerikanska samarbetet vid katastrof, Röda Korset eller annan organisation, så 

har de ett mål och en agenda med sitt bistånd. Röda Korset har tre ledord som riktlinjer vid 

humanitära katastrofer, det första är självständighet, i den utsträckningen att organisationen 

står fritt från politisk, ekonomisk, militär och religiös påverkan. För det andra spelar 

neutraliteten en stor roll i ett ingripande. Alla har rätt till hjälp och Röda Korset får inte 

ingripa i våldsamheterna eller ta någons sida oavsett var för typ av ställningstagande. För det 

tredje så måste de vara opartiska när det kommer till klass, etnicitet, ras, religion osv. De 

måste även samtidigt se till att alla får den hjälp de är i behov av utan att prioritera. Dessa 

ledord är inte utan sina nackdelar då det i vissa situationer krävs en stark röst för att se till att 

det rätta görs, oavsett vad det rätta är.
158

  

Utöver Röda Korsets position så är Världsbanken, FN, ACDM och den Inter–amerikanska 

assistansen högst politiserad. Även om de gör det för att skydda mänskliga rättigheter så kan 

vi inte bortse från det faktum att de är monetärt och politisk centrerade organisationer. Oavsett 

så är det främst tre internationella överenskommelser som binder samman alla humanitära 

interventioner. Development Co-operation Directorate (DCD-DAC) - Principles for Good 

International Engagement in Fragile States and Situations, Paris Deklarationen och Good 

Humanitarian Donorship Initiative (GHD). På senare tid har man sett en stor ökning av 

privata bistånd vid humanitära katastrofer orsakade av naturkatastrofer. Det talas om en 

demokratisering av humanitärt bistånd vilket gör det svårare att hålla koll på vad som kommer 

in och vad det går till. Organisationer som Röda Korset och FN:s utskott har en historia av 

biståndsarbete och de har klara riktlinjer. Den struktur som de har utvecklat med års av 

erfarenhet, kan inte ses lika tydligt inom den privata biståndssektorn. Detta innebär inte att 
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privata bistånd är dåliga i sig, utan att de saknar en struktur som gör att de kan ställas till 

svars.
159

   

OECD länderna signerade 2005 Paris deklarationen om riktlinjer till hur bistånd ska vara så 

effektiv som möjligt.
160

 Det finns fem ledord för att uppnå effektivitet med bistånd. För det 

första ska utvecklingsländerna skapa egna strategier för att bekämpa fattigdom och 

korruption. För det andra ska givarna anpassa deras agenda efter landet de är i och utrnytja de 

lokala systemen och inte skapa egna. För det tredje handlar det om en kommunikation mellan 

lokala gräsrotsorganisationer, biståndsgivarna och staten, för att undvika dubbelt arbete. Det 

fjärde menar på att samarbetet mellan biståndsgivarna och staten ska ge resultat inför 

framtiden, det vill säga det ska bli som innan katastrofen eller bättre. Det sista som OECD 

länderna gick med på var att det måste framgångar, problem och möjliga förbättringar bör 

rapporteras.
161

 

Haiti – Bistånd  

Haiti är ofta placerat i samma sammanhang som USA då de är grannar, men inte bara det, 

landets instabilitet innebär, enligt amerikanerna, en stor säkerhetsrisk. Förhållandena på Haiti 

är tuffa och när det gäller statens oförmåga att agera stat har det en indirekt påverkan på dess 

medborgare, men också strukturen för det internationella biståndet. Ingen suverän stat vill att 

en annan stat ska komma in och bestämma vad som ska göras.
162

 Det drabbade landet har rätt 

att neka bistånd vid en katastrof. Indien gjorde det vid tsunamin och de har i efterhand prisats 

för sin snabba respons att meddela sina medborgare om vågen.
163

 Det kan ligga något i det 

som Harvey säger om att utvecklingsländer vill bevisa sin kapacitet, även om Indien senare 

bad om hjälp med återuppbyggningsarbetet i några provinser, skötte de sig relativt bra.
164

     

Det var 129 länder involverade i hjälpaktionerna på Haiti. Det kom sändningar med mat, 

material och mediciner. 14 miljarder USD pumpades in i Haiti i from av monetärt bistånd.
165

 

US-AID har presenterat att de byggt 200 000 ”gröna” hem som nu tillåter invånarna att 

återvända till ursprungsområdena. US-AID samarbetar även med haitiska ingenjörer och 
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utbildar dem i hur man på bästa sätt bygger stabila hus, ”gröna hem”. Detta i ett försök att 

aktivera haitiernas sociala och politiska engagemang för sitt land. Medan andra NGO:s 

fokuserade på att lösa de mest akuta frågorna så som, sjukvård, mat och vatten så menar Paul 

E. Weisenfeld att US-AID:s roll i denna katastrof var att fokusera på det som händer sedan. 

De har lärt sig att alla spelar en roll i humanitära katastrofer och de fokuserar på att få 

arbetarna involverade i återuppbyggnadsprocessen.
166

    

Däremot återkommer vi till det faktum att Haiti har en svag regering och redan innan hade de 

en dålig infrastruktur, detta gjorde bara situationen värre efter jordbävningen. Weisenfeld 

menar att det var FN som tog ansvaret för att koordinera insatserna i landet. De fick däremot 

snabbt problem med att spåra vart pengarna gick och vilka uppgifter som genomfördes. 

Därmed kunde de inte se vart behovet låg. Dessa pengar kom från både internationella 

organisationer men även privata aktörer. Det var en svår situation som volontärerna ställdes 

inför och det var kreativiteten som löste många av de problem som uppstod.
167

 Det som 

sedermera kan ses som en negativ effekt av bistånd var att de internationella organisationerna 

skötte allt från topp till tå. De delade ut mat, de satte upp tält, de ordnade med vatten och 

sjukvård. Frågan är om de glömde att fokusera på vad haitierna ville och behövde.
168

  

Faktum är att all den hjälp Haiti mottagit efter katastrofen skapade mer förvirring än den 

skapade ordning. NGO:s kom från alla håll och kanter, det var religiösa och obundna grupper 

som gick samman och kom med nödvändigheter, men återigen var problemet att det inte fanns 

någon riktig struktur i det hela. Trots interventioner från FN så finns ingen snabb ”fix” på 

politisk stabilitet, det skulle kanske kräva en långsiktig intervention. Dock, har MINUSTAH 

funnits på Haiti sedan 2004 med blandade resultat.   

Den tidiga institutionella teorin krävs ett socialt engagemang som binder samman lokala 

organisationer. Det kräver också en stabil regering som gärna vill decentralisera makten. 

Problemet på Haiti var inte att folk från utlandet ville hjälpa, utan problemet var att staten inte 

hade kontroll över landet, att det saknade en stabilitet att återvända till. Ett problem som lever 

kvar än idag. Praxisen finns inte där, vilket i sin tur gör att det går ut över effektiviteten av 

biståndet.  
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Kunde staten överhuvudtaget hjälpa sin befolkning vid en katastrof? Nej, det kunde de inte. 

Detta kunde ha varit en chans för haitierna att enas för ett gemensamt mål, att begrava sina 

döda och bygga upp sin stad. I stället för att hjälporganisationer gör det åt dem. Staten var inte 

kapabel att assistera sin befolkning och skydda deras rättigheter, för de fanns inte där från 

början.   

Om vi ser till den Haitiska historien så enades de en gång mot kolonialisterna, det skulle 

kunnat finnas en stor möjlighet att de än en gång hade kunnat enas, om de fått bidra mer till 

sin egen räddning. Hjälpen som kom var inte fel, men den var till stor del västinfluerad och ett 

aktiv deltagande med medborgarna skedde inte i den utsträckningen som behövdes för att ha 

kunnat bygga på något nytt.    

Thailand – Bistånd  

Till tsunamin 2004 var den totala biståndssumman mellan 7-14 miljarder USD varav 1.69 

miljarder USD tog Thailand del av.
169

 Om vi tittar på tidigare insamlingar så har den privata 

sektorn varit en stor bidragsgivare. Eftersom bidraget till så stor del kom från den privata 

sektorn innebar det ett stort okontrollerat pengaflöde in i landet. FN:s utskott för koordination 

av bistånd OHCA
170

 startade DAD – Development Assistance Database har syftet att spåra 

alla biståndspengar och de upptäckte att det var mycket av dessa pengar som föll utanför deras 

system.
171

 En intressant aspekt är det monetära bidraget som strömmade in i landet var att 

USA förde, vad May Tai-Mullins beskriver som ett budkrig. USA ville visa att de är generösa 

och de bidrog med en stor summa pengar, Colin Powell (USA:s dåvarande utrikesminister) 

sa:   

“I think it does give to the Muslim world and the rest of the world an opportunity to see 

American generosity, American values in action’’
172

 

Om vi nu ska borste från det stora pengaflödet in i landet och istället fokusera på effekterna 

och utmaningarna av biståndet, så var det problematiskt även i Thailand att uppskatta vem 

som var störst behov av bistånd. Detta eftersom skadorna varierade mycket beroende på vart 

man befann sig i landet. I Ban Hua Laem, en liten fiskarby i närheten av Koh Lanta, som är 
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ett attraktivt turistmål, fick assistans från den kungliga familjen, munkar och lokala 

organisationer. Men på samma ö fick småhotell ägare inte ta del av det biståndet. Tai-Mullins 

menar att detta är en av flera nackdelar när privata givare tar sig an vissa specifika 

målområden. I dessa fall där staten och de mer erfarna hjälporganisationerna inte är med och 

koordinerar en rättvisfördelning av bistånd är det lätt hänt att vissa får betydligt mycket mer 

än andra. Detta kan skapa en konflikt mellan staten och medborgaren. Först och främst är det 

alltid staten som har det övergripande ansvaret att skydda sin befolkning. De konventioner 

som finns tillängliga menar på att alla oavsett, kön, ras, klass ska ha tillgång till mat, vatten 

och sjukvård. Detta ansvar gör också biståndet oerhört politiskt laddat i den meningen att 

vissa fördelar har en tendens att gå till vissa individer. För att medborgarna skulle erhålla 

kompensation för de skador som vågen orsakade var man tvungen att kunna identifiera sig 

och för t.ex. fiskarna så skulle de ha tillgång till registreringsbevis för deras fiskebåtar. Det 

mesta försvann dock i vågen. Båtägare hade 15 dagar på sig att gå till regionens fiskekontor 

(Department of Fisheries) för att kunna få ersättning. Fiskekontoret hade efter dessa 15 dagar 

120 dagar på sig att skicka in alla papper och om något gick fel kunde inte ersättning betalas 

ut. Det var många som missade denna deadline.
173

 Det var inte bara fiskarna som drabbades 

av jobbig byråkrati när de sökte kompensation, utan det var även många hemmafruar och 

småföretagare som stötte på problem.
174

           

Haiti vs Thailand – Resultatet av biståndet  

Kodorden för denna jämförelse är; det internationella deltagandet, resurser givna från lokalt 

och internationellt håll. En viktig punkt som både Haiti och till viss del Thailand har 

gemensamt är frågan om hjälpen anpassades efter deras behov och deras kulturella 

preferenser, mer än vad den anpassades efter hjälporganisationernas preferenser. Det skulle 

kunna argumenteras att hjälpen som gavs är anpassat efter vad hjälparbetarna ansåg vara bäst.  

Det är inte en fråga om att helt utesluta biståndshjälp för att den inte gynnar 

lokalbefolkningens preferenser eller är anpassad efter deras kultur. Det som snarare behövs är 

att uppmärksamma hur vi ska förbättra det humanitära biståndet så att inte bara är staten som 

tar ett större ansvar utan att även folket i de drabbade områdena ges chansen att hjälpa sig 

själva. Hjälpen är inte till för att fixa allt, det är till för att bistå i de områden där staten inte 

räcker till, utan att i sin tur kränka staten. Starka civilsamhällen byggs ofta av gemensamma 
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intressen, historia och kraftansträngningar. Thailand har utifrån ett historiskt perspektiv 

utvecklat ett starkt civilsamhälle och inom vissa områden gavs lokalbefolkningen den 

möjligheten att delta i återbyggnadsprocessen. Däremot var detta oerhört lokalt eftersom 

biståndet var mer fokuserade på träffzonen, Thailands kustlinje.    

När det kommer till hur bistånd påverkar en stat talar Harvey om sju möjliga effekter där 

bistånd kan underminera statens långsiktiga kapacitet. För det första kan biståndet skapa en 

klyfta i det samhällskontrakt som medborgare gjort med staten och tvärt om. I denna situation 

tar biståndsparten den roll som staten egentligen ska erbjuda. Detta är inte helt omöjligt att det 

händer, då staten oftast ber om hjälp med saker de inte kan erbjuda sina medborgare. Thailand 

bad om internationell hjälp vid tsunamin. I och med att de gjorde det så samlande den 

dåvarande premiärministern poäng hos befolkningen för hur han hanterade katastrofen. 

Medan det i Haiti fanns en viss skepticism till ”hjälp” från fd. kolonialmakter.  

För det andra finns det en risk att biståndet ersätter den hjälp som staten kunde bidragit med. 

Men tittar vi på Haiti som både saknade resurser och har en svag odecentraliserad 

maktfördelning så var biståndshjälp en fördel. Detta kunde varit en chans för haitierna att ta i 

tur med några saker själva och bygga en starkare sammanhållning från grunden, men i detta 

fall tog biståndsgivarna hand om allt. Detta resulterar då i att staten förlorar en viss legitimitet, 

inte för att de hade det tidigare. I Thailand däremot växte sig civilsamhället starkare och tog 

tag i många delar av återuppbyggnadsprocessen och uppröjningsarbetet, så detta kriterium 

stämmer inte överens med händelserna på vissa orter i Thailand. 

Det tredje kriteriet menar att bristen på koordination av insatserna mellan stat och bistånd 

leder till att landet lider av det i längden. Det fjärde kriteriet hänger ihop med det senast 

nämnda, då internationella volontärer kan sakna förståelse eller respekt för lokala seder men 

också statliga myndigheter och tro sig veta ´bättre´. Detta är oerhört viktiga kriterier för hur 

biståndet påverkar hur folket senare ser på staten. Ett exempel från Thailand är när 

volontärerna ville bygga ett monument till offren, vid en pir belägen i Koh Phi Phi, men folket 

ville inte ha en ständig påminnelse av katastrofen. Staten kanske såg detta som ett tillfälle att 

hedra de döda och att turister sedermera skulle återvända och besöka platsen. Under 

uppröjningsarbetet kring Phi Phis kust kom volontärerna i bikini och shorts vilket tolkades 

som arrogans av den muslimska befolkningen.
175

 Oavsett vad de inblandade tänkte och kände 
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så medför biståndet ett eget perspektiv och i slutändan en egen agenda. Därför kan, om staten 

inte ser upp, bristen på koordination mellan biståndsparterna och staten, samt bristen på 

förståelse och respekt gentemot varandra, orsaka stora klyftor i relationen mellan staten och 

medborgarna. Det sista kriteriet som Harvey ser som en effekt är att det finns korruption inom 

hjälporganisationen, som t.ex. i MINUSTAH på Haiti.
176

 En katastrof av den styrka som 

tsunamin 2004 lämnar rum för lokala affärsmän att utnyttja situationen till deras fördel, 

återigen med hänvisning till Ban Leam Pom. Däremot är inte Ban Leam Pom det enda 

exemplet på när lokala affärsmän drar fördel av situationen. Två systrar Lek och Daa, ägde ett 

litet markområde vid Phi Phi, enbart 200 meter från stranden. De förlorade allt i vågen, men 

en ny möjlighet skapades för de som annars inte hade hänt. De flyttade in i en ny och 

permanent affär som innan hade kostat ca 250 USD i månaden, men betalar idag bara 75 

USD.
177

 All förändring behöver inte vara dålig. Den observation som kan ses utifrån 

biståndsarbetet i Thailand är att det var ett väldigt lokalt bistånd. Kustlinjen var i fokus och 

vissa såg sin chans och utnyttjade katastrofen. Monarken i landet gick in och hjälpte till i de 

delar av landet som genererade mest inkomst, det turisttäta områden på ön Koh Phi Phi. Där 

småhotell tidigare stod ryktades det om att vill staten ville göra ett 5-stjärnigt hotell.
178

 

Om vi har Harveys möjliga effekter av bistånd i tanken och nu istället vända oss till tillbaka 

till den tidiga institutionella teorin som sökte en indelning av tre variabler; administrativa 

kontrollen, gräsrötters engagemang och deltagandet av lokalbefolkningen.  

Thailand passar till stor del in på det den tidiga institutionella teorin syftar på och det är 

utveckling i takt med förändringar i omgivningen. Folket tog en stor del i att hjälpa sig själva 

och sitt land så ett deltagande fanns. Däremot om vi tittar på gräsrötternas engagemang och 

den delegeringen av den administrativa kontrollen finns det några tydliga problem. Däremot 

hjälpte lokala myndighetskontor till i arbetet att identifiera de döda och lokalisera de levande, 

då även för andra länders räkning, som Sverige. Lokala organisationer fokuserade och la alla 

sina donationer på enskilda områden, vilket gjorde att andra glömdes bort. Det som hände i 

Thailand och hela den drabbade kustlinjen initierade en global vilja att effektivisera bistånd så 
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att pengar som kommer in kan spåras och hjälper alla i stället för vissa, Hyogo Framework for 

Action.
179

        

Den första frågan man kan ställa när vi talar om Haiti är varför det internationella biståndet 

inte hjälper, då det är flera miljoner USD som har gått in i landet. Detta kan återigen kunna ha 

en historisk koppling till Haitis historia och rådande system idag. Haiti är ett land med en 

mäktig och blodig historia, där uppror och statskupper ofta initierats av militären, som 

sedermera har resulterat i ett politiskt instabilt land. Landet var redan delat innan katastrofen 

inträffade och de befann sig i ett politisk, ekonomist och social krisläge.
180

 Landet har dålig 

infrastruktur och beskrivs som ett överlag osäkert och våldsamt land. Utöver detta så saknas 

det lokala sociala nätverk. Haiti är en instabil suveränitet men landet är inte utan potential till 

att förbättra sig, så länge det kommer från civilbefolkningen. Biståndet på Haiti tog över stora 

delar av statens ansvar och i början fanns det inte rum att diskutera vad civilsamhället kunde 

bidragit med. Den administrativa kontrollen låg hos regeringen som inte delegerade makten, 

vilket försvårade arbetet att distribuera biståndet. Det kan tänkas att en svältande befolkning 

är mindre benägna att kämpa för rättigheter då de endast vill överleva dagen. Däremot innebär 

inte det att Haitis befolkning inte vill se förändring eller har en möjlighet till förändring. US-

AID, involverade ingenjörer till att bygga hållbara hem. Däremot var svårt att veta vart 

biståndet skulle gå så landet saknade en struktur från början.   
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6. Början på något nytt? 

Detta kapitel ska sammanfatta de föregående kapitlen och återkoppla till syftet med 

uppsatsen. Uppsatsen har med en teoretisk bakgrund i naturrätten och med fokus på den tidiga 

institutionella teorin som riktlinjer sökt svar på uppsatsens tre frågeställningar. Först tittar vi 

tillbaka på uppsatsens frågeställningar och några av de tankegångar som har uppkommit 

under uppsatsens gång. För att avsluta med en prövning av den hypotes som ställdes i första 

kapitlet: Naturkatastrofen är den utgångspunkt där staten nu tar mer ansvar för att stärka de 

mänskliga rättigheterna inom länderna. 

En snabb återblick 

Syftet med uppsatsen är att analysera tre aspekter av vilka rättighetsproblem som uppstår i 

samband med en naturkatastrof. För det första analyserades vilka rättigheter som riskerade att 

kränkas vid en naturkatastrof. Den andra analyserade hur vida Haitis och Thailands politiska 

system påverkade hur de hanterade de rättighetsproblem som uppstod. Den tredje frågan 

klargör det internationella samfundets ansvar vid naturkatastrofer och hur de kan bistå. 

Rättighetsklimatet i de båda länderna skiljer sig något men de liknar varandra en del också. 

Länderna har haft rätt så olika demokratiseringsprocesser vilket kan vara en orsak till hur 

rättigheterna har utvecklats i de enskilda länderna. Haiti var en fransk koloni och efter ett 

uppror blev det den första fria slavstaten, men det slutade i att upprorsmakarna själva tog 

makten. Det skulle kunna vara en orsak till den instabilitet landet har idag. Haiti hade redan 

innan jordbävningen ett problem med korruption och rättsäkerheten i landet och efter 

katastrofen blev det bara värre för medborgarna. Bristerna som fanns innan gjorde sig ännu 

mer påminda. Situationen för kvinnor, barn och homosexuella blev mer akut. Sjukvården hade 

inte kapacitet att vårda de sjuka och skadade, amputeringar skedde när de egentligen inte hade 

behövts och sjukdomar härjade i de provisoriska tälten som förövrigt fortfarande står kvar. 

Situationen i Thailand såg till vis del annorlunda ut; Monarken ville introducera demokrati i 

landet och han förberedde dem genom att göra skolgång obligatoriskt under tidigt 1900-tal. 

Däremot har landet en hel del korruption och en orsak till detta skulle kunna vara att det är 

ytterst få som kan bli invalda i House of Representativs. Thailand har dock många 

gräsrotsorganisationer som kämpar för olika ändamål som t.ex. kvinnors rättigheter. Som 

tidigare diskuterats anser vissa att landet har en inbakad ”motståndskraft” baserat på kultur 

och religion i hur de hanterar naturkatastrofer. Landet har en annan sammanhållning än de 

hade på Haiti. Förutom att de materiella skadorna skiljer sig åt var det en fördel för 



58 
 

thailändarna i uppröjningsarbetet och återuppbyggnadsprocessen att de hade starka kulturella 

band till varandra. 

Det demokratiska samhället i Thailand har anpassats efter deras kultur med en influens av 

västvärlden. De har ändå lyckats anpassa sina värderingar till konceptet om demokrati och 

mänskliga rättigheter. Haitis rättighetsprocess har gått långsamt och det finns generellt ingen 

struktur. Den politiska kulturen har en stark korrelation till vilka rättighetsproblem som 

uppstod eller förstärktes i katastroferna. Det ultimata ansvaret ligger alltid hos staten som ska 

se till att ordningen och rättvisan efterföljs inom deras territorium. Ländernas väg till 

demokrati är mycket relevant när vi talar om statens kapacitet att skydda sina medborgare. 

Den institutionella teorin beskriver en uppdelning i tre variabler för att en organisation ska 

vara framgångsrik och Thailands delegering i detta ärende är mer framgångsrik än Haitis. 

Rättighetsproblem uppstår när staten av olika anledningar inte uppfyller sina skyldigheter som 

stat. Staten och medborgaren har ingått i ett kontrakt som säger att en del av individens frihet 

ger hon till staten och i gengälld erbjuder staten skydd och säkerhet. När då en katastrof 

inträffar är det suveränitetens ansvar att ber om hjälp och agerar därmed i medbogarnas 

intresse för att uppfylla sina skyldigheter. Thailand fullgjorde sina skyldigheter. Haiti gjorde 

det tekniskt också då de tillät bistånd att komma in i landet. 

Nästa steg för staten är att se till att biståndet och hjälpen som kommer in i landet inte 

undertrycker statens legitimitet, utan det bör vara statens struktur som gäller. Har staten ingen 

struktur för att distribuera hjälpen uppstår problem. Biståndsgivarna bör kommunicera med 

staten och inte ta sig för stora friheter. Däremot, om staten saknar struktur och inte delegerar 

arbete till biståndsgivarna, innebär det att biståndsorganisationerna sinsemellan måste 

kommunicera för att undvika dubbelt jobb. Det internationella samfundet har identifierat 

dessa svagheter och vill effektivisera biståndsarbetet, men det är viktigt att återigen påpeka att 

statens suveränitet inte får kränkas. När det gäller en korrupt stat finns ett annat 

tillvägagångssätt; intervenering, men omvärlden kan inte gå in i en suverän stat och skapa 

stabilitet, de kan enbart bistå och som vi har sett kan även biståndet på lång sikt underminera 

statens legitimitet. När biståndshjälpen flödade in i Haiti saknades däremot strukturen och 

vägledningen för att biståndet skulle vara effektivt. 

Biståndet i Thailand hade sina nackdelar då det blev en ojämn fördelning och många 

utnyttjade situationen. Bland annat premiärministern Thaksin Shinawatra utnyttjade tsunamin 
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till sin egen fördel och tjänade pengar på expanderingen av turistindustrin. Detta kan även 

vara en förklaring till att det primärt var turistorterna längst med kustlinjen som fick ta del av 

av biståndet. Thailand hanterade krisen relativt bra, de sökte stöd hos lokala internationella 

samarbeten för skapa ett bättre varningssystem och de sökte även stöd hos globala 

biståndsorganisationer. Detta kan vara en av anledningarna till att när vi tänker på katastrofen 

2004, så tänker vi på Thailand. Det var 14 länder som drabbades när tsunamin träffade land, 

det är även mycket möjligt att turismen i landet skapade en våg av känslor över världen för att 

även de ville hjälpa sin befolkning.  

Det Haiti skulle behöva är ett starkare civilsamhälle som gemensamt kämpar för att förbättra 

villkoren för ett stabilt politiskt samhälle, samt en rättsäker verkställande och dömande makt. 

Om gräsrotsorganisationerna i landet själva hade deltagit mer i återuppbyggnadsprocessen 

kanske resultatet blivit bättre. US-AID och UNICEF var med och byggde upp skolor, hem 

och sjukhus. Men om vi tittar på det såhär; Haiti har genom åren varit en stor 

bidragsmottagare, de har tagit lån efter lån och hade en stor stadsskuld, men ingen markant 

förbättring har skett i landet. Att kasta pengar på korrupta stater är kanske inte lösningen och 

inte heller är intervention och tvång vägen till bättre rättigheter. Haitierna gjorde uppror en 

gång och kanske kan de göra det igen. Samarbete och maktdecentralisering är en väg att gå 

för att uppnå resultat och en centraliserad makt är i dessa fall inte effektivt för varken 

krisarbete eller demokratin. 

Vad har naturkatastrofen inneburit för länderna? Spelar deras politiska system och den hjälp 

de fick någon roll? 

Naturkatastroferna var en tragisk händelse som kommer att finnas kvar i de drabbades minnen 

och i deras omgivning i många år. Thailand kommer förhoppningsvis vara mer förberett än 

tidigare. Det är nästan en självklarhet att statens engagemang och det rådande systemet i 

landet påverkar hur väl hanteringen sker vid kris. Thailand har erfarenhet av naturkatastrofer 

och de kommer att förbättra sig. Haiti har även de erfarenheter från naturkatastrofer, men 

däremot är frågan vad staten gör för att skydda sin befolkning. Haiti är medlemmar i det Inter-

amerikanska samarbetet men däremot är landet relativt svagt och för korrupt för att 

genomföra en hållbar skillnad. Haiti är ett land som har stor potential och de har en stor 

befolkning med många möjligheter. Statens kapacitet lägger grunden för det mesta i samhället 

och folket legitimerar staten, om staten uppfyller sina skyldigheter. Biståndets respekt mot 

landet ger även det staten legitimitet. Men i slutändan har det politiska systemet ingen 
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egentlig betydelse då det är av större vikt hur strukturerad, stabil och engagerad staten är för 

att skydda din befolkning.   

Nya tag eller gamla spår? 

Den hypotes som gjordes var om naturkatastrofen är en punkt i dessa länders historia där 

staten börjar ta ännu mer ansvar för att stärka de mänskliga rättigheterna inom länderna. 

Huruvida naturkatastrofen är den punkt där mänskliga rättigheter blir starkare eller inte kan 

bara framtiden utvisa. Däremot är det vid en katastrof som landets verkliga potential och 

engagemang visas. Thailand visade starka indikationer på att de var villiga att göra mycket 

som krävs för att se till att samma sak inte händer igen och om det gör det ska de vara 

förberedda. Därför kan vi dra slutsatsen att de stärker de mänskliga rättigheterna genom att i 

framtiden ”göra det bättre” i tid av kris. 

Haiti kan däremot vara glada att biståndet existerar för utan det hade det kunna gå mycket 

värre. US-AID hjälpte till med återuppbyggnad och diverse organisationer som Röda Korset 

och UNICEF bistod i att se till att det fanns mat och vatten, samt byggde upp skolor och 

sjukhus. Utan dem hade Haiti drabbats ännu mer än vad de gjorde. Det går däremot inte att 

bortse från de kränkningar som assistansen också bistod med och de barnen som adopterades 

bort. Tanken var kanske god, men det är under inga omständigheter rätt att ta ett barn från sitt 

land utan att det finns en gedigen grund. De mänskliga rättigheterna stärktes för en tid även på 

Haiti och det som krävs av landet nu är att man fortsätter bygga upp sin stad och sitt land och 

står enade mot korruption. Jordbävningen blev en chans för folket att bygga upp och bygga 

bättre, kanske tog biståndet på sig en för stor roll i samhället för att på något sätt ersätta den 

icke-aktiva staten. Assistansen haitierna fick av omvärlden kunde ha varit en möjlighet att bli 

ett stabilare land.  
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