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Abstract 

Today, over 50 million people are forcibly displaced worldwide. They have been forced to 

leave their homes due to armed conflicts, persecution or other human rights violations. 

Numerous people need protection in another state. However, for many of them it is difficult to 

get that kind of protection. This is true for many refugees and other people in need of 

international protection who are trying to find refuge within the EU. The union has in recent 

years strengthened the external borders which has made it increasingly difficult for third-

country nationals to get access to the EU. This is affecting people in need of protection and 

their access to asylum. 

 The purpose of this thesis is to highlight this issue from a human rights perspective and 

study how the rights of those people who need access to protection within the EU are 

safeguarded today. Parts of international law and EU law are examined to see what different 

rules mean for people’s access to protection. The existing law is then reviewed from a moral 

and critical point of view that revolves around the understanding that people in need of 

international protection have a right to have rights. This theoretical approach is partly based 

on the core principle of human rights which emphasizes the equal and inherent rights of all 

people and partly based on Hannah Arendt’s thoughts about the fact that people who are 

forcibly displaced risk being denied their rights. 

 The study shows that people in need of international protection who have arrived at the 

EU’s physical borders or who the member states encounter at sea have, under certain 

circumstances, a right to enter the union and receive protection there through parts of both 

international law and EU law. However, people in need of protection who are still in the 

country of origin risk being denied their rights. This is because of possible gaps in 

international law and certain EU rules concerning visas and carrier sanctions which can 

exclude them from the protection that they are entitled to once they have arrived to EU 

territory. Thus, many people in need of international protection are today being denied their 

right to have rights. 

 

Keywords: people in need of protection, access to protection, asylum, the principle of non-

refoulement, border control, EU law, international law, the right to have rights 
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Sammandrag 

Idag befinner sig över 50 miljoner människor på flykt runt om i världen. De har behövt lämna 

sina hem till följd av väpnade konflikter, förföljelse eller andra grova 

människorättskränkningar. Flera av dem behöver få skydd i andra länder. Dock är det svårt 

för många att få det. Inte minst gäller det de skyddsbehövande som försöker finna en fristad 

inom EU. Unionens yttre gränser har de senaste åren stärkts och blivit allt mer 

ogenomträngliga för tredjelandsmedborgare på flykt. De riskerar därmed att hindras från att få 

tillgång till skydd. 

 Syftet med denna studie är att lyfta den här frågan ur ett rättighetsperspektiv och att 

undersöka det nuvarande rättighetsskyddet för de människor som behöver få tillgång till 

skydd inom EU. Delar av gällande folkrätt och EU-rätt undersöks för att se vad dessa 

rättssystem idag innebär för skyddsbehövandes tillgång till skydd. Vidare granskas den 

gällande rätten utifrån ett moraliskt och kritiskt perspektiv som utgår ifrån principen om 

skyddsbehövandes rätt till rättigheter. Principen grundas på de mänskliga rättigheternas 

grundtanke om att alla människor har lika och inneboende rättigheter samt Hannah Arendts 

analys om att människor på flykt riskerar att hamna utan rättighetsskydd i praktiken. 

 Studien visar att skyddsbehövande som kommit till EU:s fysiska gränser eller möter 

medlemsstaterna till havs under vissa omständigheter har, i alla fall rent formellt, rätt att få 

komma in i unionen och erhålla skydd där. Detta enligt vissa bestämmelser inom både 

folkrätten och EU-rätten. Studien visar dock att skyddsbehövande som fortfarande befinner 

sig i ursprungslandet riskerar att i praktiken hamna utan skydd av sina rättigheter under 

gällande rättssystem. Folkrättens skydd når inte riktigt dit på ett tydligt sätt och EU:s 

extraterritoriella gränskontroll, i form av regler kring visum och transportöransvar, riskerar att 

stänga flera av dem ute från det skydd som de har rätt till när de väl kommit fram till unionens 

territoriella gränser. Flera skyddsbehövande blir således nekade sin rätt till rättigheter idag. 

 

Nyckelord: skyddsbehövande, tillgång till skydd, asyl, non-refoulement-principen, 

gränskontroll, EU-rätten, folkrätten, rätten till rättigheter 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

”I decided it was time to get out, and packed my bags. But where could I go?”
1
 Orden 

kommer från en palestinsk flykting från Syrien som behövde fly från våldet i sin hemort men 

samtidigt insåg att det skulle vara mycket svårt att ta sig till ett annat land för att få skydd där 

på grund av stora hinder på vägen.
2
 Frågan som den palestinska flyktingen ställer är relevant 

för många människor som idag tvingas fly från sina hemländer. Det finns ofta hinder som kan 

påverka deras möjlighet att finna en fristad i ett annat land. Inte minst är det tydligt för de som 

söker sig till länderna inom den Europeiska unionen (EU). Till viss del stärker gemensamma 

EU-regler skyddet för individer på flykt. Parallellt med detta finns dock även en stark kontroll 

av EU:s yttre gränser som i praktiken kan försvåra för skyddsbehövande från länder utanför 

unionen (tredjelandsmedborgare) att ta sig till EU och åtnjuta det skydd som de har rätt till när 

de väl kommit dit. I mitten av 1900-talet skrev Hannah Arendt om människor inom Europa 

som tvingades på flykt från sina hemländer på grund av inbördeskrig men som samtidigt, som 

hon uttrycker det, inte var välkomna någon annanstans.
3
 Än idag är situationen sådan för 

många människor utanför EU som tvingas fly från sina hemländer men som samtidigt hindras 

från att få tillgång till det skydd de behöver. De möts av flera stängda dörrar. 

 Allt fler människor tvingas idag på flykt på grund av konflikter, förföljelse och 

människorättskränkningar. Således är också behovet av skydd stort. Enligt United Nations 

High Commissioner for Refugees (UNHCR) befann sig 51,2 miljoner människor på flykt i 

världen vid 2013 års slut, inom eller utanför sina hemländer.
4
 Det är det största antalet sedan 

andra världskriget.
5
 Var tar sig då dessa människor som behövt fly från sina hem? De flesta, 

33,3 miljoner, är internflyktingar vilket innebär att de flytt från sina hem men inte har lämnat 

landet än.
6
 Av de människor som har lämnat hemlandet finner de flesta sin tillflykt i 

närområdet.
7
 Flera tar sig dock även till andra delar av världen, däribland EU. Under 2014 

beviljades ungefär 185 000 personer skydd totalt inom hela unionen genom att de fick 

flyktingstatus, så kallat subsidiärt skydd eller fick stanna av humanitära skäl. Av dessa 

kommer de flesta från Syrien (37 procent), Eritrea, Afghanistan, Irak, Iran, Somalia, Pakistan 

och Ryssland. Även statslösa är bland de största grupperna som beviljades skydd under året.
8
 

 Många skyddsbehövande kommer alltså till EU. Dessa siffror visar dock endast de som 

på något sätt lyckats ta sig till unionen och söka asyl. Generellt måste en person vara på plats 

                                                 
1
 Amnesty International, Amnesty International Report 2014/15. The State of the World’s Human Rights, 2015,  

s. 2. 
2
 Ibid. 

3
 Arendt, Hannah, The origins of totalitarianism, Harcourt, New York, 1973, s. 267. 

4
 UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), UNHCR Global Trends 2013. War’s Human 

Cost, 2014, s. 2. 
5
 UNHCR, ”World Refugee Day: Global forced displacement tops 50 million for first time in post-World War II 

era”, News Stories 2014-06-20, http://www.unhcr.org/53a155bc6.html, besökt 2015-05-12. 
6
 UNHCR, UNHCR Global Trends 2013. War’s Human Cost, s. 2 och 33. 

7
 FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), ”Legal entry channels to the EU for persons in need 

of international protection: a toolbox”, FRA Focus, 02/2015, s. 2. 
8
 Eurostat Press Office, ”EU Member States granted protection to more than 185 000 asylum seekers in 2014”, 

News Release 2015-05-12, (revised 2015-05-21), http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6827382/3-

12052015-AP-EN.pdf/6733f080-c072-4bf5-91fc-f591abf28176, besökt 2015-05-23. 

http://www.unhcr.org/53a155bc6.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6827382/3-12052015-AP-EN.pdf/6733f080-c072-4bf5-91fc-f591abf28176
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6827382/3-12052015-AP-EN.pdf/6733f080-c072-4bf5-91fc-f591abf28176
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inom EU för att kunna ansöka om skydd.
9
 Samtidigt finns det många skyddsbehövande som 

hindras från att ens ta sig dit då de generellt har en liten möjlighet att resa till EU genom 

reguljära vägar. Enligt uppskattningar så kommer 90 procent av alla asylsökande in i EU 

irreguljärt.
10

 De lagliga alternativen för skyddsbehövande att ta sig till unionen är mycket 

begränsade och därför tvingas många av dem idag ta illegala, farliga och dyra vägar för att nå 

dit. Exempelvis kan de behöva vända sig till flyktingsmugglare, vilket både är kostsamt och 

försätter dem i en mycket utsatt situation.
11

 

  Till följd av den starka gränskontrollen och bristen på lagliga vägar till EU kan alltså 

skyddsbehövandes sökande efter skydd bli mycket riskfyllt. Det kan till och med bli 

livsfarligt. Många migranter, däribland skyddsbehövande, dör exempelvis i Medelhavet varje 

år när de försöker ta sig till Europa.
12

 Att detta är en akut fråga bekräftades inte minst under 

april 2015 då flertalet stora tragedier ägde rum på Medelhavet och hundratals migranter, flera 

av dem skyddsbehövande, förlorade livet när de korsade havet på väg för att försöka finna en 

fristad inom EU. EU:s hårda yttre gränskontroll medverkar till att många människor på flykt 

tvingas ta sådana riskfyllda vägar när de försöker få tillgång till skydd inom unionen.
13

 

 

1.2 Problemformulering 

Fler människor än på mycket länge är idag i behov av skydd men de riskerar att i praktiken 

hindras från att få tillgång till det inom EU. Om de inte hindras helt så blir deras sökande efter 

skydd ofta mycket svårare och farligare på grund av bristen på lagliga vägar till unionen. 

 EU:s regelverk kopplat till skydd för skyddsbehövande präglas av en stor paradox. Å ena 

sidan ger EU-rätten de tredjelandsmedborgare som är i behov av skydd, och som kommit till 

unionen, en rätt att få det. Flera regelverk har utvecklats för att stärka individens rätt till 

skydd. Å andra sidan har delar av EU-rätten alltmer kommit att bli ett omfattande system av 

yttre gränskontroll som hindrar tredjelandsmedborgare på flykt från att på laglig väg ta sig till 

EU och som kan försvåra för dem att nå unionens medlemsstater. Det är två parallella delar av 

EU-rätten som riskerar att verka i motsatt riktning. Viss lagstiftning ger skyddsbehövande ett 

starkt rättighetsskydd och annan lagstiftning hindrar samma människor från att nå detta skydd. 

 De rättigheter kring asyl som skyddsbehövande kan ta del av när de väl befinner sig inom 

EU betyder ingenting för de skyddsbehövande som hindras från att ta sig dit, då de inte kan 

åtnjuta dessa rättigheter. Som European Council of Refugees and Exiles (ECRE) uttrycker 

det: ”The right to seek asylum is meaningless if people in need of international protection are 

denied access to EU territory.”
14

 Tillgången till skydd för skyddsbehövande är avgörande. 

                                                 
9
 Vestin, Sanna, Flyktingfällan, Ordfront, Stockholm, 2006, s. 32. 

10
 Jensen, Ulla Iben, ”Humanitarian Visas: Option or Obligation?”, CEPS Liberty and Security in Europe, No. 

68, October 2014, s. 3. 
11

 FRA, s. 2-3 
12

 UNHCR, ”Central Mediterranean Sea Initiative (CMSI). Action Plan”, March 2015, 

http://www.unhcr.org/531990199.pdf, besökt 2015-05-18, s. 1. 
13

 ECRE (European Council of Refugees and Exiles), ”EU’s response to situation in Mediterranean fails refugees 

and migrants, says NGOs”, 2014-04-24, http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-

articles/1040-eus-response-to-situation-in-mediterranean-fails-refugees-and-migrants-say-ngos.html, besökt 

2015-05-15. 
14

 ECRE, ”Access to Europe”, http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/access-to-europe.html, besökt  

2015-05-22. 

http://www.unhcr.org/531990199.pdf
http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1040-eus-response-to-situation-in-mediterranean-fails-refugees-and-migrants-say-ngos.html
http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1040-eus-response-to-situation-in-mediterranean-fails-refugees-and-migrants-say-ngos.html
http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/access-to-europe.html
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Tillgången till EU, där skyddet kan åtnjutas, är av central betydelse. Ändå kan det ifrågasättas 

hur denna tillgång ser ut för skyddsbehövande idag. Tillgången till EU, och därmed tillgången 

till skydd, förefaller vara bristfällig. 

 Att människor som har tvingats på flykt för att deras mänskliga rättigheter (MR) inte 

respekterats i hemlandet sedan riskerar att hindras från att få tillgång till det skydd de behöver 

är mycket problematiskt ur ett rättighetsperspektiv. Ändå ser det ut så för många 

skyddsbehövande idag.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Skyddsbehövande riskerar att stängas ute från EU idag och därmed också från det skydd de 

behöver. Att den bristande tillgången till skydd kan få stora konsekvenser för 

skyddsbehövande är tydligt. Frågan är hur denna utmaning ska kunna bemötas. Ett möjligt 

sätt att lyfta problematiken i att människor på flykt hindras tillgång till skydd och en viktig del 

i att försöka komma åt grundproblemet med skyddsbehövandes utsatta situation är att betrakta 

denna fråga ur ett rättighetsperspektiv, både utifrån MR:s juridiska och moraliska dimension. 

Att bidra med ett sådant perspektiv är avsikten med denna studie. 

 En central fråga är hur väl skyddsbehövandes rättigheter angående tillgång till skydd 

säkras genom EU-rätten idag. Om EU-rätten brister i detta så kan folkrätten, som är MR:s 

juridiska dimension, måhända komma åt denna problematik genom att vissa EU-regler kring 

exempelvis gränskontroll kan förklaras strida mot folkrätten. Om inte det går så kan MR som 

moralisk norm möjligtvis bidra med viktiga perspektiv när den nuvarande rätten betraktas. 

Dessa frågor behandlas i denna studie. Antagandet som studien baseras på är att de EU-regler 

som idag verkar försvåra för människor på flykt från att få tillgång till skydd inom unionen 

inte är fullt förenliga med MR. Frågan är om det går att fastställa rent juridiskt eller på en 

moralisk nivå. Huruvida det är möjligt eller inte undersöks i denna studie. 

 Det övergripande syftet med studien är att undersöka vilket rättighetsskydd 

skyddsbehövande har idag, genom nuvarande rättssystem, angående tillgång till skydd inom 

EU och att undersöka om detta rättighetsskydd är tillräckligt utifrån ett moraliskt perspektiv. 

 Som en del i det övergripande syftet så är avsikten att undersöka delar av gällande 

rättssystem för att se om skyddsbehövande ges några rättigheter, rent formellt, rörande 

tillgång till skydd. Det handlar dels om vilket rättighetsskydd de kan sägas ha genom gällande 

EU-rätt kopplat till detta. Det handlar även om vilket rättighetsskydd som skyddsbehövande 

har genom gällande folkrätt och om folkrätten kan medföra krav på EU att ändra nuvarande 

regler som eventuellt försvårar deras tillgång till skydd. 

 Det andra delsyftet med studien är att diskutera möjliga brister i gällande rättssystem 

angående skyddsbehövandes tillgång till skydd utifrån ett moraliskt och kritiskt perspektiv. 

Detta perspektiv utgår ifrån grundtanken bakom MR om alla människors lika och inneboende 

rättigheter samt Hannah Arendts analys om hur människor på flykt i praktiken kan hamna 

utan rättighetsskydd för att det rådande systemet som ska säkra rättigheterna inte lyckas med 

det. Denna studies teoretiska utgångspunkt är att skyddsbehövande, precis som alla 

människor, moraliskt sett har rätt att få tillgång till sina rättigheter. De har med andra ord ”rätt 
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till rättigheter”, för att låna Arendts uttryck.
15

 Utifrån det perspektivet ämnar denna studie att 

undersöka hur gällande rättssystem lyckas med, eller brister i, att uppfylla denna 

grundläggande rättighet för de människor som behöver få tillgång till skydd inom EU idag. 

Det handlar dels om hur EU-rätten går i linje med skyddsbehövandes rätt till rättigheter. En 

viktig fråga är även om folkrätten helt kan säkra denna moraliska rättighet.  

 De frågeställningar som studien utgår ifrån är följande: 

 

- Vad säger folkrätten om skyddsbehövandes tillgång till skydd i en annan stat? 

- Vad innebär EU:s regler kring asyl och gränskontroll för skyddsbehövandes tillgång till 

skydd inom unionen? 

- I vilken utsträckning överensstämmer EU:s regler med folkrättens bestämmelser 

angående skyddsbehövandes tillgång till skydd? 

- Hur bör den gällande folkrätten och EU-rätten betraktas utifrån den moraliska princip 

som innebär att alla skyddsbehövande har rätt till rättigheter? 

 

1.4 Tidigare forskning och lokalisering av studien 

En stor mängd forskning har gjorts om skyddsbehövandes rättigheter och tillgång till skydd på 

olika sätt. Specifikt har EU:s yttre gränskontroll studerats en hel del den senaste tiden. Bland 

annat har EU-reglernas förenlighet med folkrätten studerats, vilket en del av denna studie 

också berör.  

 En inflytelserik forskare som har studerat detta är Gregor Noll. I sin avhandling 

Negotiating Asylum. The EU Acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of 

Deflection från år 2000 tar han upp EU:s regelverk kring asyl och migrationskontroll samt 

undersöker dess förenlighet med folkrätten. Noll undersöker bland annat om vissa 

folkrättsliga bestämmelser ger skyddsbehövande någon rätt att få tillgång till en annan stat för 

att få skydd. Han kommer fram till att flera MR-konventioner ger staten en del skyldigheter 

genom den så kallade non-refoulement-principen gentemot de som befinner sig både inom, 

och vid, dess territoriella gränser. Genom principen ges människor på flykt en rätt att få 

tillgång till en annan stat under vissa omständigheter. Särskilt långtgående skyldigheter 

konstaterar Noll att European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms (ECHR) kan ge staten då han menar att ECHR skulle kunna ge 

skyddsbehövande en implicit rätt att få tillgång till en stats territorium även medan de 

fortfarande befinner sig i ett annat land. Hindrande av tillgång till en stats territorium skulle 

kunna falla inom ECHR:s tillämpningsområde.
16

 

 Noll framhåller att ECHR kan ge staten positiva förpliktelser även extraterritoriellt. Om 

en person exempelvis riskerar tortyr i ursprungslandet och ett nekande av visum till denna 

person skulle få en direkt följd att personen utsätts för en sådan risk så skulle staten, som 

personen ansöker om visum hos, kunna sägas vara tvungen att bevilja det för att inte bryta 

mot ECHR.
17

 Detta är dock än så länge bara i teorin. Noll konstaterar att en eventuell rätt för 

                                                 
15

 Arendt, s. 296. 
16

 Noll, Gregor, Negotiating Asylum. The EU Acquis, Extraterritorial Protection and The Common Market of 

Deflection, Martinus Nijhoff, Haag, 2000, s. 390-391 och 444-446. 
17

 Ibid., s. 443-444 och 596. 
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skyddsbehövande att få tillgång till en stat när de fortfarande befinner sig långt borta från den 

ännu inte visat sig i praxis från European Court of Human Rights (ECtHR). Om ECHR 

kommer att kunna ge staten skyldigheter exempelvis kopplat till visumansökningar återstår att 

se. Noll påpekar att mycket ligger i händerna på ECtHR då domstolen har stort inflytande när 

det gäller vilken räckvidd ECHR kan komma att få.
18

 

 En annan forskare som berört detta ämnesområde på senare tid är Thomas Gammeltoft-

Hansen. I Access to Asylum. International Refugee Law and the Offshoring and Outsourcing 

of Migration Control fokuserar han på olika former av migrationskontroll som sker långt 

borta från de länder som kontrollen härrör ifrån. Han konstaterar att idag möter 

skyddsbehövande inte bara det potentiella mottagarlandet när de kommit fram till landets 

fysiska gränser utan de möter ofta staten direkt eller indirekt långt innan ankomsten. Det kan 

exempelvis vara när de ansöker om visum på ett konsulat, när de försöker resa från 

flygplatsen i ursprungslandet där staten har placerat ut representanter eller när de försöker 

korsa Medelhavet och deras båt stoppas innan den når Europa.
19

 Gammeltoft-Hansen 

framhåller att migrationskontroll de senaste åren har förlagts allt längre bort från 

destinationsländernas territorium och kontrollen utförs i allt större utsträckning av andra 

aktörer än staterna själva. Ett huvudsyfte med hans studie är att se om folkrätten har kunnat 

följa med i denna utveckling.  

 En central slutsats som Gammeltoft-Hansen drar är att stater inte kan undkomma 

folkrättsligt ansvar för att deras gränskontroll sker långt borta från deras territorium och flera 

delar av den migrationskontroll som han kallar offshore och outsourced sker på ett sätt som 

kan ifrågasättas utifrån centrala folkrättsliga bestämmelser. Dock påpekar Gammeltoft-

Hansen även att statens ansvar samtidigt blir mycket svårare att fastställa i denna 

extraterritoriella kontext. Utifrån gällande praxis är det osäkert under exakt vilka 

omständigheter staten kan ställas till svars folkrättsligt även om kontrollen medverkar till att 

försätta skyddsbehövande i en situation där deras rättigheter kränks. Trots denna otydlighet i 

gällande folkrätt så lyfter Gammeltoft-Hansen ändå fram folkrättens potential då folkrätten, 

dynamisk som den är, kan utvecklas i riktningen att tydligare täcka delar av de relativt nya 

formerna av extraterritoriell gränskontroll som finns idag.
20

 

 Även Maarten den Heijer har nyligen forskat kring extraterritoriell migrationskontroll 

och gjort det specifikt kopplat till EU. I Europe and Extraterritorial Asylum undersöker han 

flera olika former av migrationskontroll som EU:s medlemsstater inrättat, såsom visumregler, 

regler kring transportöransvar, medlemsstaters utplacering av representanter i andra länder 

och hindrande av migranter till havs. Han studerar hur EU-rätten ser ut kring detta och hur 

gränskontrollen ska betraktas utifrån folkrättens bestämmelser. Den Heijer menar att staterna 

är, som en generell princip, ansvariga under folkrätten för de konsekvenser som 

kontrollåtgärder kan ha även extraterritoriellt. Dock lyfter han även fram att detta ansvar 

under gällande folkrätt för närvarande är begränsat och att skyldigheternas omfattning inte är 

helt tydlig idag. Den Heijer pekar på att upplevda glapp i folkrättens räckvidd utnyttjas av 

stater för att undkomma sina folkrättsliga skyldigheter och distansera sig från ansvar för 

                                                 
18

 Noll, Negotiating Asylum, s. 444 och 473-474. 
19

 Gammeltoft-Hansen, Thomas, Access to Asylum. International Refugee Law and The Globalisation of 

Migration Control, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, s.1. 
20

 Ibid., s. 231-234. 
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migranter. Stater har, enligt honom, tenderat att avsäga sig ansvaret för deras extraterritoriella 

migrationskontroll för att den sker långt borta och utförs av andra aktörer än staterna själva.
21

 

 Genomgående för den tidigare forskning som undersökts är att folkrätten skulle kunna 

täcka flera situationer som rör extraterritoriell gränskontroll. Forskarna verkar vara positiva 

till folkrättens potential. Men det verkar ändå vara en bit kvar innan detta syns också i praxis. 

Det är detta till synes oklara skydd från folkrätten som denna studie tar fasta på i den del av 

studien som rör folkrättens möjlighet att komma åt EU:s regler kring gränskontroll. Så länge 

folkrättens möjliga tillämplighet rörande vissa typer av gränskontroll inte tydligt avspeglas 

och bekräftas i praxis så är rättighetsskyddet här och nu inte starkt. Därför ligger fokus i 

denna studie inte enbart på eventuella luckor i EU-rättens rättighetsskydd utan även på 

eventuella luckor i folkrättens möjlighet att komma åt detta. 

 Denna studie tar avstamp i den förståelse av gällande folkrätt och EU-rätt som bland 

annat ovanstående forskare har bidragit med. Därtill, med tanke på att gällande rätt verkar 

kunna vara bristfällig, behövs det även ett perspektiv som går bortom den gällande rätten och 

som belyser svagheterna i det faktiska rättighetsskyddet. Därför läggs även stor vikt vid MR:s 

moraliska dimension i denna studie. Studien ämnar till att synliggöra det nuvarande 

rättighetsskyddets brister. Förhoppningen är att studien ska kunna tillföra något till analysen 

av EU:s gränskontroll genom att belysa frågan ur ett brett rättighetsperspektiv. 

 

1.5 Avgränsningar och centrala begrepp 

Skyddsbehövandes tillgång till skydd innefattar flera aspekter och handlar om alltifrån 

möjligheten för dem att fysiskt ta sig till det land där de kan få skydd till hur rättssäker 

asylprocessen är när de väl kommit fram. Denna studie fokuserar på den första delen. Med 

”tillgång till skydd” menas således skyddsbehövandes tillgång till en annan stats territorium 

för att få skydd. Bestämmelser inom folkrätten och EU-rätten som rör människors rätt att söka 

och beviljas skydd när de väl kommit till EU:s medlemsstater behandlas i tämligen stor 

utsträckning i studien. Dessa bestämmelser är dock inte fokus i sig utan undersöks för att de är 

viktiga att ha som grund för att sedan kunna diskutera tillgången till det skyddet inom EU. 

 Situationen för skyddsbehövande efter att de väl kommit in i EU, hur ansvaret för dem 

fördelas mellan EU-länderna, hur själva asylprövningen går till i praktiken och eventuella 

konsekvenser av avslag på asylansökan ligger utanför denna studies fokusområde. 

Exempelvis ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna är av stor vikt för en fungerande 

mottagning av skyddsbehövande. Detta berörs dock inte, utan istället undersöks vad 

nuvarande regler innebär för själva möjligheten att ta sig till EU som helhet. 

 Studien rör endast skyddsbehövande från tredjeland och inte andra kategorier av 

migranter även om de också kan påverkas av EU:s gränskontroll. Med skyddsbehövande 

menas i denna studie både de som är flyktingar, vilket innebär att de uppfyller 

flyktingdefinitionen i Convention relating to the Status of Refugees (CRSR, även kallad 

”Geneva Convention”), och de som är berättigade till subsidiärt skydd enligt EU:s 

skyddsgrundsdirektiv.
22

  

                                                 
21

 Den Heijer, Maarten, Europe and Extraterritorial Asylum, Hart, Oxford, s. 286-289 
22

 Se avsnitt 3.1.2 respektive 4.1.2. 
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Ordet skydd används i denna studie för olika typer av skydd. Dels åsyftas den typ av skydd 

som innebär att en människa på flykt erbjuds en fristad i ett annat land, alltså asyl. Ordet 

används dock även mycket kopplat till rättighetsskydd, som syftar på att en persons rättigheter 

är skyddade genom den gällande rätten. Begreppet asyl syftar i denna studie generellt på 

skydd av alla skyddsbehövande om inte annat anges. Undantaget är när asyl diskuteras 

kopplat till specifika folkrättsliga regler då begreppet kan ha en snävare innebörd. 

 I denna studie används till viss del begreppen irreguljära vägar, illegala vägar och 

illegal immigration. Dessa begrepp används för att beskriva samma sak: att människor reser 

till EU på sätt som inte är i enlighet med EU:s nuvarande regler. Exempelvis kan det handla 

om att de inte har giltiga resedokument. Människor i behov av skydd kan behöva resa illegalt 

på grund av att det finns begränsade legala alternativ för dem enligt nuvarande EU-rätt. 

 I studien undersöks gällande EU-rätt och folkrätt kopplat till skyddsbehövandes tillgång 

till skydd. Det är gemensamma regler på EU-nivå som undersöks. När det gäller ansvaret för 

MR ligger dock fokus på staten. Då det är stater som utgör EU så är statens folkrättsliga 

ansvar relevant också kopplat till gemensamma regler inom EU-systemet. Det är unionens 

gemensamma regelverk som utvärderas, men utifrån analysen om medlemsstaternas ansvar. 

 Undersökningen av rättssystemen sker vidare på en teoretisk nivå. Hur bestämmelserna 

implementeras i praktiken faller utanför denna studies fokusområde. EU-regler kan rent 

formellt respektera MR men reglerna kanske inte följs i praktiken. Folkrättsliga bestämmelser 

följs inte heller nödvändigtvis i praktiken. Denna studie behandlar dock inte detta då syftet är 

att undersöka själva bestämmelserna i sig och vilket rättighetsskydd som rent formellt kan 

sägas finnas genom den gällande rätten. 

 Med gällande rätt menas i förhållande till EU-rätten främst vad vissa regeltexter i sig ger 

uttryck för. I förhållande till folkrätten syftar gällande rätt på vad folkrättsliga bestämmelser 

innebär utifrån deras ordalydelse och den praxis som hittas. Folkrättens eventuella potential 

att nå längre än idag berörs till viss del i studien, men när skyddsbehövandes nuvarande 

rättighetsskydd diskuteras är det utifrån tolkningen av den nu gällande folkrätten, utifrån vad 

som förefaller ha bekräftats i praxis.  

 Det är inte möjligt att, inom ramen för denna studie, beröra alla relevanta delar inom 

folkrätten och EU-rätten som rör skyddsbehövandes tillgång till skydd. För att göra studien 

genomförbar begränsas undersökningen därför till vissa bestämmelser inom de båda 

rättssystemen. När folkrätten respektive EU-rätten nämns så syftar begreppen således på 

några utvalda delar av rättssystemen. När det gäller folkrätten så berörs asylrätten till viss del 

och därefter ligger fokus på non-refoulement-principen. Även om andra bestämmelser inom 

folkrätten kan vara relevanta, såsom rätten att lämna sitt land, så avgränsas denna studie till 

främst non-refoulement-principen då den förefaller ge bredast och starkast skydd. Rörande 

EU:s yttre gränskontroll så ligger fokus på vissa regler kring kontroll vid gränspassagen på 

land, gemensamma insatser till havs, visum och transportöransvar. Dessa delar har valts för 

att de lyfter olika aspekter av den gränskontroll som finns idag vilket ger studien en viss 

bredd. Utifrån dessa former av gränskontroll avgränsas studien till en undersökning om vilket 

rättighetsskydd som finns för skyddsbehövande i tre specifika situationer: de som kommit till 

EU:s fysiska landsgränser, de som möter medlemsstaterna till havs under insatser samt de 

som befinner sig i ursprungslandet och därifrån försöker ta sig till EU. 
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Då det enbart är vissa bestämmelser och situationer som berörs i studien kan dess resultat 

måhända inte betraktas som heltäckande. Resultatet kan likväl ses som ett bidrag till en 

teoretisk diskussion kring hur EU:s system för asyl och gränskontroll kan betraktas ur ett MR-

perspektiv. Även om studien inte berör alla möjliga aspekter i frågan om skyddsbehövandes 

tillgång till skydd så kan den ha betydelse för synen på nuvarande rättssystem. 

 Frågan om flyktingmottagande och gränskontroll är komplex. Det finns många aspekter 

som påverkar vilka åtgärder som är genomförbara i praktiken för att öka möjligheten för 

skyddsbehövande att ta sig till EU, såsom politisk vilja, resurser, samhällets beredskap och 

säkerhetsfrågor. Målet med denna studie är dock inte att ha med alla dessa perspektiv utan att 

belysa frågan om skyddsbehövandes tillgång till skydd utifrån ett perspektiv: MR-

perspektivet. Individens skyddsbehov och rättigheter är i fokus och inte exempelvis enskilda 

staters eventuellt begränsade beredskap att ta emot människor på flykt. 

 

1.6 Metodreflektion 

Denna studie är tvärvetenskaplig. Den innefattar en rättsvetenskaplig metod och ett moraliskt 

perspektiv. En del av studien handlar om att undersöka nuvarande folkrättsliga och EU-

rättsliga regler rörande tillgången till skydd för skyddsbehövande och sedan ligger fokus på 

att utvärdera gällande rättssystem utifrån ett moraliskt och kritiskt perspektiv. 

 När den gällande folkrätten undersöks så studeras främst regler i olika konventioner som 

är en av folkrättens centrala rättskällor.
23

 Fokus ligger på relevanta bestämmelser inom 

mänskliga rättigheter och internationell flyktingrätt som båda är del av folkrätten.
24

 Dessa två 

delar av folkrätten hör nära ihop kopplat till individens rättigheter kring skydd och behandlas i 

denna studie som del av samma MR-system. Rörande EU-rätten så undersöks några av de 

mest relevanta rättskällorna inom både primärrätten, såsom fördrag, och sekundärrätten, 

såsom direktiv och förordningar.
25

  

 För att öka sannolikheten att de mest relevanta reglerna inom folkrätten och EU-rätten 

hittas och behandlas i studien så sker urvalet av reglerna utifrån vilka som verkar nämnas i 

störst utsträckning i tidigare forskning, rapporter och annat material som rör ämnet. 

 Utgångspunkten i undersökningen av gällande rättssystem är de engelska 

språkversionerna av olika regelverk. Det är fördelaktigt att använda de engelska 

originalversionerna av de folkrättsliga instrumenten när bestämmelser tolkas då dessa är 

autentiska versioner till skillnad från de svenska översättningarna.
26

 Att även utgå från EU-

reglernas engelska versioner gör att det går att tydligare koppla samman dem med folkrätten. 

 Det är viktigt med medvetenhet vid tolkningen av de olika regelverkens bestämmelser, 

inte minst när det gäller folkrätten. Artiklar i MR-instrument innehåller ofta breda 

formuleringar och ett abstrakt språk. Detta möjliggör en bred tillämpning vilket kan vara 

                                                 
23

 Statute of the International Court of Justice, 1945, art. 38. 
24

 Gunner, Göran, ”Mänskliga rättigheter”, Gunner, Göran och Namli, Elena (red.), Allas värde och lika rätt: 

perspektiv på mänskliga rättigheter, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 20. 
25

 Nilsson, Mattias och Lundberg, Jenny, Europarätten. En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen, 

4 uppl., Jure, Stockholm, 2010, s. 30-31. 
26

 Se exempelvis ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), 1966, art. 53(1). 
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positivt, men det gör också att valet av tolkningssätt får betydelse.
27

 Olika sätt att tolka 

traktatregler kan ge olika resultat, exempelvis kan det bli en skillnad om en regel tolkas 

genom enbart bokstavstolkning jämfört med om tolkningen också beaktar regelns ändamål. 

Allmänna principer för tolkning av internationella traktater generellt finns i Vienna 

Convention on the Law of Treaties. Artikel 31 gör gällande att ”[a] treaty shall be interpreted 

in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in 

their context and in the light of its object and purpose.”
28

 Traktattexten bör enligt 

konventionen först och främst tolkas objektivt utifrån ordens faktiska innebörd. Vidare bör en 

kontextuell tolkning göras vilket innebär att hänsyn tas till sammanhanget. Traktatets ändamål 

och syfte bör även beaktas.
29

 En dynamisk tolkning, som går utöver en 

konventionsbestämmelses ordalydelse, kan behövas för att bestämmelsen ska kunna anpassas 

till nya omständigheter och förändringar i samhället.
30

 

 När det gäller tolkningen av folkrättsliga regler i denna studie så är avsikten att i första 

hand utgå från den faktiska texten för att sedan, vid behov, röra sig bortom en ren 

bokstavstolkning genom att ta hjälp av tolkningar som gjorts av internationella organ och 

etablerade forskare. I denna studie är praxis från olika MR-organ avgörande för att kunna 

påstå att en folkrättslig bestämmelse ger skydd i en viss situation. Relevanta delar av praxis 

identifieras till stor del utifrån vad olika forskare och organisationer lyfter fram. Det 

kompletteras med egna sökningar efter praxis. 

 Även när det gäller tolkningen av gällande EU-regler så används vägledning från forskare 

och organisationer. Reglerna undersöks genom läsning av de specifika regelverkens texter och 

genom att andras analyser av regelverkens innehåll studeras.  

 Genom att utgå från denna vägledning i regeltolkningen så blir det möjligt att inom 

ramen för denna studie finna en så rimlig tolkning som möjligt av de nuvarande 

rättssystemen. Det kan finnas flera möjliga tolkningar av både folkrätten och EU-rätten. Båda 

rättssystemen är dessutom mycket omfattande och det innebär att det finns en risk att vissa 

relevanta delar inte identifieras. Rättssystemen utvecklas ständigt och det finns exempelvis en 

risk att relevant praxis inom folkrätten inte hittas. I denna studie görs en möjlig tolkning som 

anses mest rimlig utifrån det material som undersöks. Målet är att den tolkningen ska vara så 

rimlig och heltäckande som det går utifrån vad som är möjligt inom ramen för denna 

undersökning. Målet är även att tolkningen av gällande rätt ska vara så objektiv som möjligt. 

 Objektivitet i regeltolkningen kan vara en utmaning när MR-frågor studeras. Som Fons 

Coomans, Fred Grünfeld och Menno T. Tamminga påpekar: ”Because human rights scholars 

often already know which conclusions they want to arrive at the temptation may be great to 

engage in wishful thinking. This may involve limiting sources to those that support the 

desired conclusion and ignoring literature or findings that point in the opposite direction.”
31

 

                                                 
27

 De Feyter, Koen, ”Treaty Interpretation and the Social Sciences”, Coomans, Fons, Grünfeld, Fred och 

Kamminga, Menno T. (red.), Methods of human rights research, Intersentia, Antwerp, 2009, s. 213. 
28

 Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, art. 31(1). 
29

 Svanberg, Katinka, En introduktion till traktaträtten: en lärobok i traktaträtt, 4 uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2008, s. 42. 
30

 Spaak, Torben, ”Rättspositivismen och juridisk metod”, Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 

metodlära, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 76. 
31

 Coomans, Fons, Grünfeld, Fred och Kamminga, Menno T., ”A primer”, Coomans, Fons, Grünfeld, Fred och 

Kamminga, Menno T. (red.), Methods of human rights research, Intersentia, Antwerp, 2009, s. 14. 
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Egna ståndpunkter kan leda till att material som stödjer dessa används i högre utsträckning 

medan annat material selekteras bort. På grund av att det kan finnas slutsatser som anses 

önskvärda så kan det vidare finnas en risk att nuvarande folkrättsliga regler ges ett större 

innehåll än vad som är rimligt. Målet och utmaningen i denna studie är att försöka ha ett så 

objektivt förhållningssätt som möjligt i tolkningen av gällande folkrätt. Även om det är svårt 

att helt förhindra att val av material och de egna åsikterna påverkar studiens resultat så kan en 

medvetenhet kring detta i alla fall minska den risken när den gällande rätten undersöks. 

 Undersökningen av gällande rätt kompletteras med ett moraliskt och kritiskt perspektiv 

för att kunna ta frågan om skyddsbehövandes tillgång till skydd ett steg längre och nå utanför 

den gällande rätten. I denna del av studien är syftet inte längre att ha ett neutralt 

förhållningssätt till rätten, utan snarare att betrakta rätten utifrån ett tydligt perspektiv. 

Närmare bestämt undersöks hur den gällande folkrätten och EU-rätten lyckas tillgodose alla 

människors lika och inneboende rättigheter. För att utveckla studiens teoretiska ansats 

undersöks MR:s moraliska dimension utifrån vad som uttrycks i Universal Declaration of 

Human Rights (UDHR) och utifrån olika teoretikers förståelse av MR som begrepp och norm. 

En genomgång görs även av Arendts analys om de mänskliga rättigheternas paradox och 

rätten till rättigheter. Andras tolkningar av hennes bidrag används också i viss utsträckning. 

 Utifrån de tankar som Arendt lyfter fram samt MR:s grundprincip om allas lika och 

inneboende rättigheter utvecklas det analysverktyg som används i denna studie för att belysa 

luckor i den gällande folkrätten och EU-rätten rörande rättighetsskyddet för skyddsbehövande 

idag. Syftet är inte att använda Arendts syn på MR i sin helhet, utan att kombinera vissa 

aspekter av hennes analys om rättighetsskydd med MR:s moraliska grundtanke om att alla 

människor har rättigheter i egenskap av att de är människor. Uttrycket ”rätt till rättigheter” 

som Arendt myntat är en central del i denna studies teoretiska ansats, men begreppet ges 

möjligen en lite annan innebörd än den som Arendt verkar lyfta fram. 

 Teorin genomsyrar hela studien då den utgör de ”glasögon” genom vilka rätten betraktas. 

Även om strävan fortfarande är att själva tolkningen av gällande bestämmelser inom 

folkrätten och EU-rätten ska vara objektiv så innebär studiens teoretiska perspektiv samtidigt 

att förhållningssättet till rättssystemen som helhet inte är neutralt i den mån att det är 

eventuella brister i de nuvarande regelverkens rättighetsskydd som söks efter. Bristerna i den 

gällande rätten är fokus. Förutom att det påverkar vilka delar av den gällande rätten som lyfts 

fram i studien så används teorin sedan även mer specifikt i vissa separata delar i studien där 

analys av den gällande rätten sker utifrån studiens teoretiska ansats. Luckor kan finnas på 

flera nivåer, både inom folkrätten och inom EU-rätten. Därför diskuteras eventuella brister i 

respektive rättssystem först var för sig för att en analys sedan ska kunna göras kring bristerna 

hos båda rättssystemen tillsammans angående skyddsbehövandes tillgång till skydd. 

 

1.7 Material 

I undersökningen av gällande folkrätt så är materialet som används primärt fyra centrala 

folkrättliga konventioner som rör rättigheter för människor på flykt, tre på internationell nivå 

och en på regional nivå. Dessa är CRSR, Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) och ECHR. För att få en bild av hur asyl och gränskontroll hanteras 
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inom EU-rätten så undersöks några relevanta delar inom detta rättssystem. Materialet 

innefattar EU:s fördrag, EU:s egen rättighetsstadga samt en rad förordningar och direktiv. 

 För att få en ökad förståelse kring innebörden av de regeltexter inom folkrätten och EU-

rätten som behandlas i studien så används vidare olika typer av material där dessa regler 

behandlas. En genomgång görs av litteratur, artiklar, studier, handböcker och viss praxis på 

området. Det är material från exempelvis International Commission of Jurists (ICJ) och 

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) samt praxis från ECtHR och 

övervakningskommittéerna till CAT och ICCPR. Vidare används viss forskning som rör 

frågor som ligger nära denna studies fokusområde. Bland annat undersöks vissa delar av den 

forskning som gjorts av Gregor Noll, Thomas Gammeltoft-Hansen och Maarten Den Heijer. 

 Annat material, såsom nyhetsartiklar och icke-statliga organisationers rapporter, används 

i viss utsträckning för att få en översiktlig bild av hur situationen ser ut idag gällande 

skyddsbehövandes tillgång till EU och vilka utmaningar som finns kopplat till detta. 

 Underlag till studiens teoretiska ansats är UDHR samt olika böcker och artiklar som 

beskriver MR som begrepp och norm. En central utgångspunkt i detta perspektiv är vidare 

Arendts kapitel ”The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man” i boken 

The Origins of Totalitarianism. I detta kapitel diskuterar hon brister i de mänskliga 

rättigheternas uppbyggnad och presenterar sin tanke om rätten till rättigheter. Arendts egen 

text kompletteras med annan litteratur som tar upp de frågor hon lyfter. 

 

1.8 Disposition 

I nästkommande kapitel, kapitel 2, presenteras studiens teoretiska ansats kring 

skyddsbehövandes rätt till rättigheter som baseras på tanken om alla människors lika och 

inneboende rättigheter samt Arendts analys om de mänskliga rättigheternas paradox. I kapitel 

3 redogörs vissa delar av folkrätten som rör rättigheter kring skydd för människor på flykt, de 

befintliga rättigheternas innebörd och vad folkrätten säger om tillgång till en annan stats 

territorium för skyddsbehövande. I slutet av kapitlet analyseras den gällande folkrätten utifrån 

studiens teoretiska ansats. I kapitel 4 beskrivs delar av EU:s regelverk kring asyl och 

gränskontroll samt vad nuvarande EU-regler innebär för skyddsbehövandes tillgång till skydd 

inom unionen. Därefter analyseras den gällande EU-rätten utifrån studiens teoretiska ansats. I 

kapitel 5 förs en avslutande diskussion som bygger på de ramar som utarbetats i tidigare 

kapitel. Dels diskuteras EU-rättens förenlighet med gällande folkrätt och dels görs en 

avslutande analys kring hur gällande folkrätt och EU-rätt lever upp till principen om 

skyddsbehövandes rätt till rättigheter. I kapitel 6 presenteras studiens slutsats. Slutligen, i 

kapitel 7, nämns kortfattat några exempel på åtgärder för ökad tillgång till skydd för 

skyddsbehövande. 
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2. Teori 

De mänskliga rättigheterna kan skyddas i konventioner och lagar, genom exempelvis 

folkrätten och EU-rätten. Men MR innefattar även principer som kan gå bortom lagen. 

Förståelsen av MR som denna studie utgår ifrån är just att MR kan ha en juridisk dimension 

men att MR också har en utomrättslig och moralisk dimension som grundas på att alla 

människor har lika och inneboende rättigheter. Alla människor har på ett moraliskt plan 

rättigheter just för att de är människor, utifrån MR:s grundtanke. 

 Om dessa rättigheter sedan kan uppfyllas i praktiken är en annan sak. Om det inte finns 

exempelvis tillräckliga lagar och system för att realisera dem så kan det finnas en diskrepans 

mellan MR:s grundprincip och verklighetens MR-skydd. Exempelvis kan MR-systemets 

bundenhet till staten innebära att människor på flykt i praktiken hamnar utan rättighetsskydd. 

Denna problematik lyfte Arendt fram i mitten av 1900-talet i sin beskrivning av de statslösas 

situation. Enligt henne nekades de rätten till rättigheter. 

 I de kommande två avsnitten beskrivs först den förståelse av begreppet MR med dess 

juridiska och moraliska dimension som denna studie utgår ifrån samt Arendts analys av MR:s 

paradox och rätten till rättigheter. Utifrån dessa två delar så utvecklas, i avsnitt 2.3, denna 

studies teoretiska ansats om alla skyddsbehövandes rätt till rättigheter. Denna moraliska 

princip används sedan i studien för att utvärdera den gällande folkrätten och EU-rätten. 

 

2.1 Begreppet mänskliga rättigheter 

För att kunna diskutera skyddsbehövandes mänskliga rättigheter så behöver det först klargöras 

vad som menas med begreppet MR. Vad innebär först och främst ordet rättighet? Filosofen 

Alan Gewirth är en av de som har bidragit med ett möjligt sätt att beskriva en rättighets 

innehåll: ”’A has a right to X against B by virtue of Y’. In addition to the right itself, there are 

four elements here: the subject of the right, the right-holder (A); the object of the right (X); 

the respondent of the right, the person who has the correlative duty (B); and the justificatory 

basis or ground of the right (Y).”
32

  

 Om Gewirths formel tillämpas på de mänskliga rättigheterna så kan rättighetsinnehavaren 

(A) sägas vara varje människa.
33

 Detta är vad som uttrycks i UDHR som antogs av FN:s 

generalförsamling år 1948. UDHR är ett viktigt dokument som lagt grunden för förståelsen av 

vad MR är och som bestämt riktningen för det internationella arbetet med att säkra dessa 

rättigheter. I deklarationens första artikel uttrycks grundtanken bakom MR: ”All human 

beings are born free and equal in dignity and rights.”
34

 Även i ingressen så erkänns det 

inneboende värdet hos varje människa samt att alla människor har lika och oförytterliga 

rättigheter.
35

 I UDHR uttrycks alltså att alla människor är lika i värde, att varje människa har 

samma inneboende mänskliga rättigheter och att rättigheterna inte är något som en människa 

kan bli av med. Det är alltså något varje människa har just för att han eller hon är människa. 

                                                 
32

 Gewirth, Alan, ”Are There Any Absolute Rights?”, The Philosophical Quarterly, Vol. 31, No. 122, January 

1981, s. 3. 
33

 Namli, Elena, ”Mänskliga rättigheter ur ett filosofiskt perspektiv”, Gunner, Göran och Namli, Elena (red.), 

Allas värde och lika rätt: perspektiv på mänskliga rättigheter, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 98. 
34

 UDHR (Universal Declaration of Human Rights), 1948, art. 1. 
35

 Ibid., ingress. 
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Rättigheterna avgörs inte av en människas egenskaper, prestationer eller status. De avgörs inte 

heller av hur en människa behandlas. Rättigheter har man i egenskap av att man är människa 

oavsett om de tillgodoses eller inte i praktiken.
36

  

  Hur kommer det sig då att rättigheterna kan anses vara lika för alla människor? Det finns 

många olika uppfattningar om själva rättfärdigandet (Y) av MR. Jack Donnelly påpekar att 

det inte finns en ensam allmänt vedertagen filosofisk eller religiös grund till MR utan att det 

finns flera skilda uppfattningar som på olika sätt kan ge svar på frågan varför människan har 

rättigheter.
37

 Det moraliska rättfärdigandet av MR kan alltså se olika ut och det finns 

säkerligen många som inte står bakom MR som idé överhuvudtaget. Någon närmare 

fördjupning av själva rättfärdigandet av MR görs dock inte i denna studie då det inte är fokus. 

 Även om det kan finnas olika uppfattningar om huruvida alla människor kan anses ha lika 

rättigheter så kan ändå en stor del av det internationella samfundet sägas ha ställt sig bakom 

tanken om att alla människor har det, inte minst genom att det explicit uttrycks i UDHR som 

antogs som ”a common standard of achievement for all peoples and all nations”.
38

 Tanken om 

alla människors lika och inneboende rättigheter kan i och med detta anses utgöra en central 

del av MR:s moraliska dimension och används därför som utgångspunkt i denna studies teori. 

 Att alla människor på ett moraliskt plan har lika och inneboende rättigheter är dock inte 

samma sak som att dessa rättigheter tillgodoses i praktiken. Det kan behövas olika former av 

system och åtgärder för att rättigheterna ska kunna uppfyllas. Rättigheter kan skyddas genom 

exempelvis politiska beslut, nationell lagstiftning och icke-statliga organisationers arbete. En 

viktig del är även folkrätten, som kan kallas den juridiska dimensionen av MR.  

 Som Gewirths formel lyfter fram så behöver det ofta finnas en ansvarsbärare (B) som har 

ansvaret för att uppfylla rättigheter. När det gäller de mänskliga rättigheterna så är just 

folkrätten central i att avgöra vilken aktör som är ansvarsbärare. Traditionellt sett så är det 

staten som har det yttersta juridiska ansvaret för MR, även om andra typer av aktörer också 

kan ha en viktig roll i att säkra rättigheterna i praktiken. Statens centrala roll följer av att 

dagens MR-system i grunden är uppbyggt av mellanstatliga överenskommelser.
39

 MR-

systemet, den gällande folkrätten, innebär i grunden att individen har rättigheter och staten har 

motsvarande skyldigheter. 

 Genom folkrätten kan staten ha både negativa och positiva förpliktelser, vilket innebär att 

staten dels kan ha ett ansvar att avstå från att själv kränka människors rättigheter och dels ett 

ansvar att agera aktivt för att rättigheterna ska skyddas och främjas.
40

 En vanlig beskrivning 

av statens ansvar som följer av MR är att det är tredelat: staten ska respektera, skydda och 

uppfylla de mänskliga rättigheterna.
41

 Sammantaget så ställer folkrätten staten till svars för 

hur den säkrar de rättigheter som varje människa, moraliskt sett, har just för att han eller hon 

är människa. 

                                                 
36

 Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, 3 uppl., Cornell University Press, Ithaca, 

2013, s. 10. 
37

 Ibid., s. 58-59. 
38

 UDHR, ingress. 
39

 Gunner, s. 20. 
40

 Hedlund Thulin, Kristina (reviderad av Greenhill, Malin), Lika i värde och rättigheter, 3 uppl., Nordstedts 

Juridik, Stockholm, 2008, s. 81-82. 
41

 ICJ (International Commission of Jurists), Migration and International Human Rights Law. A Practioner’s 

Guide, updated edition, 2014, s. 44. 
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MR har alltså både en moralisk dimension, som innebär att varje människa har inneboende 

rättigheter, och en juridisk dimension, då folkrätten ger staten olika skyldigheter angående 

uppfyllandet av rättigheterna. Dessa två aspekter av MR kan sammanfalla, men ibland skiljer 

de sig också åt. Det blir då en diskrepans mellan MR som moralisk norm och MR:s juridiska 

system. Som Tobias Kelly påpekar: ”When we commonly talk about human rights in the 

twenty-first century, we think about human rights law, texts and conventions, as well as 

fundamentally moral claims about human dignity. However, the legal aspect of human rights 

can sit uneasily with its moral side. Indeed, the two aspects of human rights are not 

necessarily reconcilable”.
42

 Den moraliska aspekten av MR kan vara större än vad som 

manifesteras i de nuvarande folkrättsliga dokumenten. Ofta är den det. Det finns dessutom 

vissa aspekter av det nuvarande MR-systemet, folkrätten, som kan försvåra realiserandet av 

MR som norm. Folkrättens bundenhet vid statssystemet kan exempelvis försvåra 

förverkligandet av de rättigheter som moraliskt sett tillhör alla människor. 

 Även om MR är en internationell angelägenhet i och med det internationella regelverk 

som idag finns på plats så är samtidigt MR-systemet till stor del statscentrerat. Nuvarande 

system ger först och främst stater ett folkrättsligt ansvar gentemot sina egna medborgare.
43

 

Det kan i vissa situationer leda till att somliga människor hamnar utan rättighetsskydd i 

praktiken. Detta blir tydligt kopplat till människor vars egen stat visat sig inte kunna, eller 

vilja, skydda deras rättigheter och som därmed tvingats på flykt för att söka skydd i en annan 

stat. Om ingen annan stat då har ett tydligt folkrättsligt ansvar för dem så riskerar deras 

rättigheter, som de fortfarande har i egenskap av att de är människor, att nekas dem i 

praktiken. 

 I viss mån har folkrätten kunnat sträcka sig bortom dess bundenhet till statssystemet då 

stater kan ha ett visst ansvar för icke-medborgare som befinner sig inom statens territorium 

eller på annat sätt inom dess jurisdiktion.
44

 Dock är statssystemet fortfarande generellt 

utgångspunkten för statens folkrättsliga skyldigheter och därmed finns vissa gränser för 

rättighetsskyddet som gör att en del människor riskerar att hamna utanför det. 

 Problemet med att människor på flykt kan stängas ute från de rättigheter som sägs vara 

lika för alla människor är något som Arendt beskriver som de mänskliga rättigheternas 

paradox. 

 

2.2 Hannah Arendt och mänskliga rättigheternas paradox 

Alla människor har förklarats ha inneboende rättigheter samtidigt som systemet som ska 

skydda dessa rättigheter är uppbyggt utifrån tanken att de implementeras främst inom ramen 

för nationalstaten. Detta kan vara motsägelsefullt. Vissa människor, om deras egen stat inte 

skyddar deras rättigheter i praktiken, kan hamna i en situation då deras rättigheter inte 

skyddas trots att de sägs ha samma rättigheter som alla andra människor. Uppfattningen om 

att denna aspekt av MR är problematisk är inte ny. En av de tänkare som behandlat denna 

fråga är Hannah Arendt som, i mitten av 1900-talet, skrev om det som kan kallas de 
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mänskliga rättigheternas paradox. I kapitlet ”The Decline of the Nation-State and the End of 

the Rights of Man” i sin bok The Origins of Totalitarianism resonerar hon kring att de 

mänskliga rättigheterna brister i förhållande till människor på flykt. Denna text skrev hon 

precis efter andra världskriget och den handlar om människor som hamnade i statslöshet tiden 

efter det första världskriget. Begreppet statslösa kan här sägas innefatta både de som formellt 

förlorat sitt medborgarskap och även andra, exempelvis flyktingar och andra 

skyddsbehövande, som i praktiken också hamnat utan någon stats skydd.
45

 

 Arendt lyfter fram de utmaningar som följde av att ett stort antal människor blivit 

statslösa och hur de nekades sina rättigheter. Arendt skrev denna text innan dagens MR-

system utvecklades, men även under den tiden proklamerades tanken om alla människors lika 

och inneboende rättigheter. Trots att dessa rättigheter sagts vara oförytterliga så befann sig de 

statslösa, enligt Arendt, i ett läge där de hade mist sina rättigheter på grund av att de inte 

längre hade skydd från någon stat.
46

 Hon pekar på att de rättigheter som var tänkta att vara 

oberoende av staten, då de sades finnas inneboende hos varje människa, tvärtom visade sig 

vara beroende av statsskyddet. Värnandet av de grundläggande rättigheterna fungerade inte 

längre när människor hamnade utan regeringsskydd.
47

  

 Arendt gav svidande kritik till de som fortsatte att hävda att rättigheterna var oförytterliga 

under denna tid: ”No paradox of contemporary politics is filled with a more poignant irony 

than the discrepancy between the efforts of well-meaning idealists who stubbornly insist on 

regarding as ’inalienable’ those human rights, which are enjoyed only by citizens of the most 

prosperous and civilized countries, and the situation of the rightless themselves.”
48

 

 Rättigheterna hade benämnts som oförytterliga och förklarats tillhöra varje människa. Det 

visade sig dock att när en människa på flykt inte längre befann sig inom nationalstatens skydd 

så hade han eller hon inte längre kvar sina mänskliga rättigheter: 

  

The conception of human rights, based upon the assumed existence of a human being as such, broke 

down at the very moment when those who professed to believe in it were for the first time confronted 

with people who had indeed lost all other qualities and specific relationships – except that they were 

still human. The world found nothing sacred in the abstract nakedness of being human.
49

 

 

När dessa personer befann sig i ett läge då de inte var annat än just människor, så visade det 

sig inte finnas skydd av de rättigheter som sades vara grundade i just denna mänsklighet. 

Arendt lyfter fram att i denna situation då de inneboende och oförytterliga rättigheterna kunde 

antas behövas som mest så fanns rättighetsskyddet inte kvar.
50

  

 Att mänskliga rättigheter kunde baseras på människan i sig visade sig alltså inte hålla, 

enligt Arendt, utan de hörde snarare samman med nationella rättigheter. De mänskliga 

rättigheterna utgick ifrån att alla människor tillhörde någon gemenskap där deras rättigheter 

kunde säkerställas och att alla befann sig inom stater vars lagar kunde anpassas efter de 

                                                 
45
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riktlinjer som följde av människorättsnormerna.
51

 I mötet med de statslösa blev det uppenbart 

att alla människor inte tillhörde en sådan gemenskap. Arendt pekar på att katastrofen för de 

statslösa bestod i att de inte tillhörde något samhälle längre och att det då inte fanns någon lag 

som gav dem rättigheter och skydd. Deras liv hängde istället på välgörenhet.
52

 

 Kopplat till de statslösas situation så myntar Arendt uttrycket rätt till rättigheter, ”a right 

to have rights”.
53

 Förekomsten av denna rättighet menar hon blev tydlig just i den situation då 

miljontals människor, till följd av statslöshet, hade mist den. Denna rättighet beskriver Arendt 

som en rätt att tillhöra någon form av samhälle och att leva i en struktur där man som 

människa bedöms utifrån sina handlingar och åsikter. Arendt utvecklar inte denna rätt till 

rättigheter i så stor utsträckning i hennes text men vad som kan sägas är att det i grund och 

botten handlar om en rättighet för varje människa att tillhöra mänskligheten.
54

 Rätten till 

rättigheter framstår som den grundläggande rättighet som krävs för att alla andra rättigheter 

ska kunna förverkligas.
55

 Det är alltså denna rättighet som de statslösa, enligt Arendt, hade 

förlorat.  

 Frågan är om rätten till rättigheter kan säkras för skyddsbehövande idag. Sedan Arendt 

utformade sin kritik av de mänskliga rättigheterna så har det skett en stor utveckling av MR-

systemet på internationell nivå och utmaningarna kring människor på flykt ser annorlunda ut. 

Dock är hennes analys relevant även idag då skyddsbehövande fortfarande riskerar att 

exkluderas från rättighetsskydd. Maria Bexelius uttrycker Arendts nutida relevans så här: 

 

Att Arendts beskrivning av människorättens kris och paradox, nationalstatens problem, betydelsen av en 

rätt till rättigheter och de statslösa flyktingarnas situation inte förlorat i aktualitet, utan förblir drabbande 

i sin träffsäkerhet, torde kunna betraktas som ett faktum. De vackra människorättsfördragen har blivit 

fler och fler under de senaste decennierna. De mänskliga rättigheternas universalism proklameras. Den 

totala rättslösheten hos de som stängs ute från stat och samhälle, och som bara har sin mänsklighet att 

åberopa; den har däremot inte försvunnit.
56

 

 

Arendts teori är användbar för att synliggöra vem som i praktiken får ta del av de mänskliga 

rättigheterna idag och vem som i praktiken nekas rätten till rättigheter. Hennes analys är 

viktig som utgångspunkt för att lyfta situationen för nutida skyddsbehövande. De mänskliga 

rättigheterna sägs tillhöra alla men får även dessa människor ta del av rättighetsskyddet? 

 

2.3 Teoretisk ansats: skyddsbehövandes rätt till rättigheter 

I detta avsnitt beskrivs denna studies teoretiska ansats som baseras på förståelsen av MR som 

redogjorts i avsnitt 2.1 och Arendts analys som beskrivits i avsnitt 2.2. 

 MR:s grundprincip är alltså att alla människor har lika, inneboende och oförytterliga 

rättigheter. Utgångspunkten i denna studies teori är just detta. Alla människor har rättigheter 

just för att de är människor. Arendt kritiserade ju de som fortsatte att tala om mänskliga 
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rättigheter som oförytterliga och kallade dem för idealister. Hon verkade mena att det var 

naivt att fortsätta hävda det. Dock behöver inte det faktum att rättigheterna inte uppfylls i 

praktiken nödvändigtvis innebära att människor inte har dem. Principen om allas inneboende 

rättigheter kan vara utgångspunkten lika mycket när rättigheterna tillgodoses som när de inte 

tillgodoses. Rättigheter kan en människa ha även om de inte uppfylls i praktiken. Som 

Donnelly uttrycker det: ”Differing circumstances of respect and enforcement tell us nothing 

about who has what rights.”
57

 Arendt lyfter fram att vissa människor kan förlora sina 

rättigheter. Ett annat sätt att se det på är att alla människor alltid har rättigheter i egenskap av 

att de är människor, men att dessa rättigheter möjligen inte alltid uppfylls i praktiken och att 

det då finns ett glapp mellan en människas inneboende rättigheter och verklighetens MR-

skydd. Om principen om allas lika och inneboende rättigheter är utgångspunkten så innebär 

det att människor inte kan förlora sina rättigheter i bokstavlig bemärkelse, men de kan 

däremot förlora skyddet av de rättigheter de har. De förlorar då rättighetsskyddet men inte 

rättigheterna i sig. Det är så MR förstås i denna studie. 

 En människa har alltså rättigheter oavsett om de skyddas i praktiken eller inte. Men denna 

grundförståelse av MR är inte nog. Som Marie-Bénedicte Dembour och Tobias Kelly betonar 

så innebär MR inte enbart att alla människor har rättigheter, utan medför även krav på att alla 

människor ska få åtnjuta sina rättigheter. Rättigheterna ska skyddas och säkras i praktiken.
58

 

Rätten till rättigheter, som Arendt formulerar, är ett bra uttryck för detta. Rätten till rättigheter 

fanns inte formulerad i någon bindande konvention under Arendts tid och det gör den inte 

heller idag. Därmed är det inte en etablerad rättighet i juridisk bemärkelse.
59

 Dock kan rätten 

till rättigheter fungera som en betydelsefull moralisk princip och ge uttryck för MR:s 

moraliska dimension som innebär att alla människor har lika rättigheter och att alla människor 

som utgångspunkt också bör få åtnjuta dessa rättigheter. 

 Även om det inte är precis det som Arendt menade med det hon kallade rätten till 

rättigheter så kan denna grundläggande rättighet, om den tolkas i ljuset av MR:s grundtanke 

om alla människors lika och inneboende rättigheter, sägas vara en inneboende rättighet som 

tillhör alla människor. Enligt MR:s moraliska dimension så har alla människor en rätt till 

rättigheter. Rätten till rättigheter kan då sägas innebära en rätt för varje människa att få sina 

inneboende rättigheter tillgodosedda i praktiken. Rätten till rättigheter kan beskrivas som en 

rätt för varje människa att få tillgång till sina rättigheter. Det gäller skyddsbehövande på 

samma sätt som alla andra människor. Det är precis detta som är centralt i den princip som 

denna studies teoretiska perspektiv vilar på: alla skyddsbehövandes rätt till rättigheter. De har 

rätt till rättigheter i egenskap av att de är människor. Skyddsbehövande som riskerar att 

hamna utan rättighetsskydd, vilket Arendt lyfter fram, har rätt att inkluderas i det enligt MR:s 

grundprincip. Det innebär att skyddsbehövande, moraliskt sett, har rätt att få sina rättigheter 

säkrade även när deras egen stat visat sig inte kunna, eller vilja, skydda deras rättigheter. Det 

handlar om att en annan stat bör få ansvar för deras rättigheter. Konkret handlar det 

exempelvis om att de bör få tillgång till en annan stat för att få skydd, asyl, där.  
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Denna rätt till rättigheter som skyddsbehövande har finns på en moralisk nivå. Frågan är 

sedan i vilken utsträckning de får åtnjuta denna rättighet. En viktig fråga som påverkar detta 

är hur gällande rättssystem lyckas inkludera dem i rättighetsskydd. Det gäller nationella 

rättssystem men även exempelvis folkrätten och EU-rätten. Om de skyddsbehövande stängs 

ute från det rättighetsskydd som ges genom nuvarande rättssystem så innebär det att de nekas 

sin rätt till rättigheter, precis som de statslösa gjorde enligt Arendt. Då finns en diskrepans 

mellan den moraliska rätten för varje människa att få sina rättigheter tillgodosedda och de 

olika rättsystem som ska säkra skyddet av MR i praktiken. 

 Kanske är det inte möjligt för dagens rättssystem att helt tillgodose alla 

skyddsbehövandes rätt till rättigheter. Dock är principen om deras rätt till rättigheter en viktig 

princip att mäta den gällande rätten mot. Principen kan användas som utgångspunkt när 

nuvarande rättssystem utvärderas och även vara ett riktmärke att sträva mot när rätten 

utvecklas. Även om alla skyddsbehövandes rätt till rättigheter inte säkras helt i praktiken idag, 

och även om det måhända inte är möjligt att uppfylla denna rättighet fullt ut för alla 

skyddsbehövande, så är det en viktig princip att sträva mot. Det kan framstå som en utopi att 

alla skyddsbehövande ska kunna inkluderas i rättighetsskydd i praktiken. Som Göran Collste 

framhåller så gör det dock ingenting om en moralisk idé uppfattas som en utopi, snarare är det 

kanske själva syftet med den: ”Moralens uppgift kan just vara att utmana den rådande 

ordningen och visa på hur det borde vara […]. Om idealet är svårt eller omöjligt att realisera 

så kan dock insikten om idealet påverka vårt handlande i en riktning mot idealet.”
60

  

 Även om Arendts analys skulle kunna leda till slutsatsen att MR är ett lönlöst koncept så 

bör hennes kritiska tankar istället leda till en ännu större strävan att uppfylla allas inneboende 

rättigheter. Det faktum att skyddsbehövandes rätt till rättigheter inte verkar tillgodoses i 

verkligheten bör vara skäl att lyfta fram MR:s moraliska dimension ännu mer. Denna studie 

syftar till att göra just detta. 

 Studiens teoretiska ansats kretsar alltså kring principen om skyddsbehövandes rätt till 

rättigheter och principen används för att utvärdera gällande rätt. Fokus är folkrätten och EU-

rätten. Utifrån denna grund analyseras folkrätten och EU-rätten för att se vilka luckor som kan 

finnas i rättighetsskyddet för skyddsbehövande. Dessa två rättssystem diskuteras utifrån hur 

de möjliggör, eller hindrar, skyddsbehövandes tillgång till sina rättigheter. Specifikt handlar 

det om skyddsbehövandes tillgång till EU för att få skydd då det är fokus för denna studie. 

Frågan är om nuvarande bestämmelser inom folkrätten och EU-rätten lyckas inkludera 

skyddsbehövande i rättighetsskydd eller om rättssystemen istället medverkar till att 

skyddsbehövande stängs ute från det rättighetsskydd som de har rätt att inkluderas i utifrån 

deras rätt till rättigheter.  

 Undersökningar av vissa gällande bestämmelser inom de båda rättssystemen görs i de två 

kommande kapitlen. Sedan analyseras respektive rättssystem i slutet av de båda kapitlen 

utifrån hur de uppfyller skyddsbehövandes rätt till rättigheter. Först, i nästkommande kapitel, 

behandlas folkrättens bestämmelser och huruvida de kan sägas ge skyddsbehövande någon 

rätt att få tillgång till skydd inom en annan stat. 
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3. Folkrättens skydd av skyddsbehövande 

Skyddsbehövandes situation berörs till viss del inom folkrätten då staten ges en del 

skyldigheter i mötet med dessa personer. I detta kapitel görs en genomgång av några centrala 

folkrättsliga bestämmelser för att se vad som gäller specifikt rörande deras tillgång till skydd. 

I avsnitt 3.1 undersöks huruvida folkrätten överhuvudtaget kan anses ge skyddsbehövande en 

rätt att få skydd när de kommit till en annan stat. Utifrån detta är det sedan möjligt att 

undersöka om de har en rätt att få tillgång till detta skydd enligt folkrättsliga bestämmelser, 

vilket görs i avsnitt 3.2. Efter en sammanfattning i avsnitt 3.3 så analyseras gällande folkrätt, i 

avsnitt 3.4, utifrån hur den går i linje med skyddsbehövandes rätt till rättigheter. 

 

3.1 Rätt till skydd 

Är en stat folkrättsligt skyldig att ge skydd till skyddsbehövande som kommit till dess 

territorium? Med andra ord, har dessa människor en rätt att få skydd? För att svara på detta 

behövs en närmare undersökning av vissa folkrättsliga bestämmelser. En naturlig 

utgångspunkt är asylrätten. Vidare är den så kallade non-refoulement-principen central. Dessa 

två delar av MR behandlas i tur och ordning i detta avsnitt för att se huruvida de kan användas 

som folkrättslig grund till en rätt för skyddsbehövande att få skydd av en annan stat. 

 

3.1.1 Asylrätten 

I artikel 14 i UDHR finns en viktig grund till det som kallas asylrätten. Där står följande: 

”Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.”
61

 

Det är en rättighet specifikt för de skyddsbehövande som flytt från förföljelse. Därmed är 

rättigheten begränsad till enbart vissa skyddsbehövande. Frågan är vad denna rättighet 

egentligen innebär för dessa personer. Utifrån formuleringen i artikeln så handlar det inte om 

en rätt att få asyl för de som flytt från förföljelse, utan snarare något annat. Mikael Spång 

pekar på skillnaden ”mellan ’the right of asylum,’ som innebär rätten att söka asyl och 

möjligheten för staten att bevilja asyl utan att det ses som en ovänlig handling gentemot 

flyktingens hemstat, och ’the right to asylum,’ som innebär en positiv rätt till asyl”.
62

 UDHR 

ger uttryck för den första varianten. Rättigheten kan tolkas som en rätt för individen att söka 

asyl och när, eller om, personen beviljas asyl så har han eller hon rätt att åtnjuta detta skydd.
63

 

Enligt en sådan tolkning så ger artikel 14 alltså ingen direkt rätt att beviljas asyl.  

 När UDHR arbetades fram så fanns det visserligen förslag om att artikeln skulle innehålla 

en explicit rätt att också beviljas asyl. Dock kom någon sådan rättighet inte med i 

slutdokumentet.
64

 En orsak var att det fanns en oro att en sådan formulering skulle innebära 

en alltför stor begränsning av statens makt att kontrollera sina gränser då den skulle ge staten 

omfattande skyldigheter.
65
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Idag innehåller UDHR alltså inte någon direkt rätt för individen att få asyl. Dock har det 

betydelse att rätten att söka asyl nämns explicit. Att denna formulering behölls när UDHR 

skrevs innebär att vissa skyldigheter för staten ändå accepterades, som Hans Gammeltoft-

Hansen och Thomas Gammeltoft-Hansen lyfter fram. De beskriver rätten att söka asyl som 

asylrättens processuella dimension: ”The substantial right of asylum was dropped, but the 

procedural right (the right to an asylum process) remained”.
66

 Rätten att söka asyl likställer de 

med en rätt till en asylprocess. Denna tolkning av den nuvarande asylrätten innebär att 

människor på flykt kan sägas ha en rätt att få sina skyddsskäl prövade och att stater därmed 

har en motsvarande skyldighet att tillgodose det. 

 Oavsett asylrättens innebörd så kan det dock ifrågasättas vad den ger staten för 

skyldigheter, rent juridiskt. UDHR, då det är en deklaration, antogs som ett icke bindande 

dokument.
67

 Flera andra artiklar i deklarationen har gjorts bindande genom att de införts i 

konventioner men asylrätten finns inte i någon bindande traktat på internationell nivå. Asyl 

nämns explicit i vissa regionala MR-konventioner, dock inte i ECHR som är den centrala 

MR-konventionen i den europeiska kontexten.
68

 Det finns visserligen andra bestämmelser i 

konventioner såsom exempelvis CRSR och ECHR som indirekt kan ge en viss rätt till skydd 

genom non-refoulement-principen.
69

 Dock finns ingen explicit rätt att få asyl i dem. 

 Även om asylrätten inte finns i någon bindande MR-konvention på internationell nivå så 

finns det flera som argumenterar för att den ändå kan ha en bindande karaktär genom UDHR. 

Somliga menar att UDHR, trots att det är en deklaration, är bindande genom internationell 

sedvanerätt. Andra menar att i alla fall vissa artiklar i UDHR kan anses utgöra sedvanerätt och 

att artikel 14 kan vara en av dem. Det är dock mycket omstritt. Noll menar till exempel att 

vare sig deklarationen som helhet eller artikel 14 specifikt kan sägas vara bindande.
70

 I 

avsaknad av konsensus kring detta så är det svårt att idag utgå från att asylrätten är en 

bindande folkrättslig regel. UDHR kan fortfarande sägas ha, om inte juridisk, så i alla fall en 

viktig normgivande betydelse. Deklarationen är trots allt ett viktigt uttryck för vad MR 

innebär då den är en av de mest centrala grunderna till det MR-system som finns på plats 

idag. Som Helen O’Nions betonar så visar inkluderandet av asylrätten i detta grunddokument 

att skydd av människor på flykt är en viktig del av MR rent principiellt.
71

 Asylrätten har också 

utvecklats utöver UDHR och lett till regler i både regional och nationell rätt som har mer 

praktisk verkan.
72

 Dock kan det inte fastställas att asylrätten är en bindande folkrättslig regel. 

 Asylrätten ger alltså inte en stark juridisk grund till en rätt att få skydd. Den gäller bara 

flyktingar och inte andra skyddsbehövande, den innebär inte en direkt rätt att beviljas asyl och 

dess bindande karaktär är inte fastställd. Det är därför viktigt, som O’Nions framhåller, att 
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asylrätten läses tillsammans med andra folkrättsliga bestämmelser.
73

 Den kan inte stå för sig 

själv utan behöver kompletteras med starkare folkrättsliga skyldigheter för staten. 

 

3.1.2 Non-refoulement-principen 

Då asylrättens möjlighet att ge skyddsbehövande en rätt till skydd rent folkrättsligt verkar 

vara begränsad så behöver andra bestämmelser undersökas. Non-refoulement-principen kan 

här ha stor betydelse. Principen innebär i stora drag att en stat inte får skicka tillbaka en 

person till ett område där hans eller hennes liv eller frihet hotas. Även om stater varit ovilliga 

att acceptera en direkt skyldighet att ge skyddsbehövande asyl så är detta ett stort åtagande i 

den riktningen. Som Thomas Gammeltoft-Hansen uttrycker det så är principen det starkaste 

åtagandet som stater har varit villiga att gå med på gentemot människor som inte längre kan 

åtnjuta skydd från sin egen stat. Det är en stark princip. När en skyddsbehövande har kommit 

i kontakt med ett potentiellt mottagarland så är det framför allt denna princip som påverkar 

hur staten får agera gentemot personen i fråga.
74

 

 Non-refoulement-principen har sin grund i bestämmelser i flera folkrättsliga dokument. 

Till att börja med så finns principen i CRSR och då i förhållande till konventionsflyktingar, 

alltså personer som befinner sig utanför sitt ursprungsland och på grund av sin nationalitet, 

ras, samhällsgrupp, religion eller politiska åskådning hyser en välgrundad fruktan för 

förföljelse i hemlandet.
75

 Från början gällde konventionen enbart de som blivit flyktingar till 

följd av andra världskriget då konventionens tillämplighet begränsades både tidsmässigt och 

geografiskt.
76

 Detta har dock ändrats genom ett protokoll som utökat konventionsskyddet.
77

 

Därmed skyddar konventionen flyktingar som riskerar förföljelse även idag.  

 CRSR definierar vilka som är flyktingar och därmed vilka som är i behov av skydd från 

en annan stat. Dock finns det inget explicit krav i CRSR på stater att bevilja asyl till dessa.
78

 I 

avsaknad av en direkt rätt att få skydd så är non-refoulement-principen i konventionen 

avgörande. Den uttrycks i artikel 33: ”No Contracting State shall expel or return (’refouler’) a 

refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom 

would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular 

social group or political opinion.”
79

 Undantag från detta refoulement-förbud kan göras om en 

person har begått ett allvarligt brott eller kan anses utgöra en fara för staten i fråga.
80

 Förbudet 

i CRSR är alltså inte absolut, men generellt hindrar det tillbakaskickande av flyktingar. 

 CRSR ger staten skyldigheter just gentemot flyktingar men inte människor som behöver 

skydd från andra typer av MR-kränkningar än förföljelse. Non-refoulement-principen kan 

emellertid ge skydd även till fler skyddsbehövande. Detta beror på att principen har utvecklats 

bortom CRSR och idag finns inkluderad i flera MR-konventioner med bredare tillämplighet.  

 Främst har principen kopplats till olika konventioners tortyrförbud. Här är CAT central. 

Principen finns i artikel 3: ”No State Party shall expel, return (’refouler’) or extradite a person 
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to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger 

of being subjected to torture.”
81

 Det är endast tortyr som nämns. Konventionens 

övervakningsmekanism, Committee against Torture (CAT-kommittén), har ännu inte tagit 

upp förbudet mot refoulement i förhållande till andra former av omänsklig behandling som 

konventionen som helhet rör.
82

 Att principen gäller tortyr är dock tydligt. Det är dessutom inte 

möjligt att göra undantag från principen i CAT till skillnad från CRSR.
83

 CAT-kommittén har 

exempelvis betonat att den gäller även om personen i fråga ha begått grova brott.
84

  

 Förutom CAT så finns non-refoulement-principen inkluderad i andra centrala MR-

konventioner, men då implicit. Så är fallet med ICCPR. Trots att det inte finns något explicit 

refoulement-förbud i konventionen så har Human Rights Committee (ICCPR-kommittén), 

som är konventionens övervakningskommitté, förklarat att det finns en sådan skyldighet som 

följer av ICCPR. Enligt kommittén får staten inte förvisa en person dit det finns anledning att 

anta att personen kan komma att utsättas för irreparabel skada enligt artikel 7 i 

konventionen.
85

 Artikel 7 lyder: ”No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment”.
86

 Alltså finns ett förbud mot att skicka tillbaka en person 

som då skulle riskera tortyr eller annan omänsklig behandling. Förbudet är starkt. ICCPR-

kommittén har exempelvis betonat att det inte är tillåtet att bryta mot principen av 

säkerhetsskäl.
87

  

 Att refoulement-förbudet inte nämns uttryckligen i ICCPR utan har tolkats in av 

kommittén kan möjligen anses göra det svagare än CRSR:s och CAT:s explicita förbud. 

Särskilt då ICCPR-kommitténs utlåtanden inte är bindande för konventionsstaterna.
88

 Dock är 

kommitténs kommentarer betydelsefulla som vägledning i tolkningen av konventionens 

rättigheter.
89

 Därmed bör ICCPR anses medföra ett förbud mot refoulement. 

 I ECHR så nämns non-refoulement-principen inte heller uttryckligen men ECtHR har 

förklarat att principen gäller också i förhållande till denna konvention. Framför allt har 

principen lyfts fram i samband med ECHR:s tortyrförbud som finns i artikel 3: ”No one shall 

be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”
90

 Även gällande 

ECHR så är refoulement-förbudet starkt. Exempelvis kan säkerhetsargument inte användas 

som skäl för att utvisa en person som då riskerar omänsklig behandling.
91

 ECtHR har betonat 

att refoulement-förbudet är absolut och gäller oavsett vad personen i fråga har gjort.
92
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Som Noll poängterar så är ECHR unik för att den har en särskilt stark övervakningsmekanism 

vilket skiljer ECHR från andra MR-konventioner med svagare övervakningskommittéer.
93

 

Alla konventionsstater har exempelvis åtagit sig att följa domstolens beslut.
94

 Domstolens 

praxis har därför särskilt stor betydelse för utvecklingen av non-refoulement-principens 

innebörd. 

 Refoulement-förbudet följer alltså av både ICCPR och ECHR trots att det inte nämns 

explicit i konventionerna. Hur kommer det sig att förbudet kan anses följa av konventionerna 

utan att det uttryckligen nämns något om sådana skyldigheter i konventionernas artiklar? En 

stat kan vara folkrättsligt ansvarig för MR-kränkningar även om det inte är staten själv som 

utför dem, bland annat om staten på något sätt medverkar till att en persons rättigheter kränks. 

Om en stat exempelvis skickar en person till ett område där han eller hon riskerar tortyr eller 

omänsklig behandling så kan staten hållas ansvarig även om själva MR-kränkningen skulle 

utföras av en annan stat eller annan aktör. Detta har ECtHR påpekat i exempelvis fallet 

Soering v. The United Kingdom.
95

 Sådana långtgående skyldigheter för staten har möjliggjort 

att non-refoulement-principen har kunnat inkluderas i ECHR och ICCPR.
96

 

 Det är som sagt främst kopplat till de olika MR-konventionernas förbud mot tortyr och 

omänsklig behandling som non-refoulement-principen har utvecklats i praxis. Exempelvis har 

principen under tortyrförbuden visat sig kunna hindra tillbakaskickande av personer som då 

skulle riskera att drabbas av urskillningslöst våld, få dödsstraff efter en bristfällig rättegång, 

utsättas för våldtäkter, utsättas för skadliga sedvänjor, lida brist på hälsovård vid svår sjukdom 

eller tvingas leva under särskilt svåra levnadsförhållanden.
97

  

 Non-refoulement-principen har även behandlats till viss del av MR-organen i förhållande 

till andra rättigheter.
98

 ICCPR-kommittén har exempelvis förklarat att principen gäller kopplat 

till artikel 6 i ICCPR.
99

 Den slår fast rätten till liv.
100

 Kommittén fann exempelvis i fallet 

Jama Warsame v. Canada att utvisning av en person till Somalia skulle bryta mot både artikel 

6 och 7 i ICCPR då personen i fråga, på grund av att han inte talade språket och inte hade 

något skyddsnät där, skulle vara i en särskilt utsatt position. Han skulle inte vara skyddad från 

det generaliserade våldet där.
101

 

 ECHR är särskilt intressant i detta avseende. I exempelvis Soering v. The United 

Kingdom verkar ECtHR ha öppnat upp för att non-refoulement-principen rent teoretiskt skulle 

kunna ge stater skyldigheter under flera av ECHR:s artiklar: ”[I]n so far as a measure of 

extradition has consequences adversely affecting the enjoyment of a Convention right, it may, 

assuming that the consequences are not too remote, attract the obligations of a Contracting 
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State under the relevant Convention guarantee”.
102

 Non-refoulement-principen skulle kunna 

gälla kopplat till flera rättigheter i ECHR, i alla fall vissa aspekter av dem som utgör 

grundläggande värden.
103

 ECtHR har exempelvis sagt sig inte utesluta att principen under 

exceptionella omständigheter skulle kunna kopplas till artikel 9 som skyddar människans rätt 

till tanke-, samvets- och religionsfrihet.
104

 Även om ECtHR har öppnat upp för det så har 

domstolen hitintills dock inte fattat så många beslut där principen inkluderats i andra artiklar 

än tortyrförbudet. Det finns ett fåtal exempel. I fallet Bader and Kanbor v. Sweden fann 

domstolen exempelvis att deportering av några personer till Syrien skulle innebära en 

kränkning av ECHR:s tortyrförbud men även artikel 2 som rör rätten till liv på grund av det 

dödsstraff som en av dem riskerade.
105

 I Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom kom 

domstolen fram till att en utvisning av en person till Jordanien skulle bryta mot artikel 6 som 

rör rätten till en rättvis rättegång.
106

 Dock finns det ännu inte så många konkreta exempel på 

när refoulement-förbudet kopplats till andra artiklar än tortyrförbudet i ECHR.  

 Exakt vilka rättigheter som kan medföra sådana skyldigheter och under vilka 

omständigheter är alltså fortfarande oklart. Även om skyldigheterna enligt non-refoulement-

principen potentiellt kan följa av flera artiklar i ECHR så är denna möjlighet också begränsad 

då alltför långtgående skyldigheter skulle innebära orealistiska krav på konventionsstaterna. 

Detta har ECtHR också betonat: ”On a purely pragmatic basis, it cannot be required that an 

expelling Contracting State only return an alien to a country where the conditions are in full 

and effective accord with each of the safeguards of the rights and freedoms set out in the 

Convention”.
107

 Domstolen har som sagt ändå inte uteslutit att vissa aspekter av flera artiklar 

kan komma att kopplas till non-refoulement-principen. 

 Non-refoulement-principens fortsatta utveckling ligger till stor del i händerna på ECtHR 

och andra MR-organ. Redan idag kan det likväl konstateras att principen är mycket stark och 

täcker många MR-kränkningar genom att den inkluderats i olika folkrättsliga traktater. Att 

den utvecklats bortom CRSR gör att den gäller en bredare grupp av skyddsbehövande än 

enbart konventionsflyktingar och att det inte längre går att göra undantag från principen av 

exempelvis säkerhetsskäl, som CRSR tillåter.  

 Principen ger idag staten ett långtgående ansvar att förhindra att dess agerande i praktiken 

leder till att en person som är skyddsbehövande skickas till ett område där han eller hon 

riskerar grova MR-kränkningar. För att non-refoulement-principen ska kunna ge ett effektivt 

skydd så måste den beaktas redan i det initiala skedet när en person hävdar asylskäl.
108

 

Principen gäller alltså lika mycket innan en person konstaterats vara skyddsbehövande som 

efter. Den ställer således höga krav på staten i mötet med människor på flykt att klargöra om 

ett tillbakaskickande skulle innebära brott mot non-refoulement-principen innan det 
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genomförs. Finns det en reell risk för MR-kränkningar så är ett tillbakaskickande förbjudet 

och för att inte bryta mot principen så behöver staten kunna skicka personen till ett annat land 

än där risken finns eller till ett säkert område inom landet som personen flytt ifrån.
109

 

 

3.1.3 En rätt att få skydd? 

Går det då att tala om en rätt för skyddsbehövande att få skydd genom nuvarande folkrättsliga 

bestämmelser? Asylrätten är en central utgångspunkt gällande skydd men har visat sig inte 

vara tillräcklig för att ge en stark rätt till skydd på folkrättslig grund. Avsaknaden av en direkt 

och bindande rätt till skydd täcks i viss mån av non-refoulement-principen som bland annat 

går att finna, explicit eller implicit, i CRSR, CAT, ICCPR och ECHR. Staten får enligt 

principen inte skicka en person dit han eller hon riskerar grova MR-kränkningar. För att inte 

riskera att bryta mot refoulement-förbudet så kan en stat tänkas behöva undersöka om en 

person som hävdar skyddsskäl är skyddsbehövande. Om personen är det så förbjuder 

principen tillbakaskickande. Om staten inte vill ge skydd till en skyddsbehövande så behöver 

staten, för att inte bryta mot refoulement-förbudet, kunna skicka denna person till ett område 

där personen inte utsätts för risk. Finns inte en sådan möjlighet så blir följden att personen bör 

få stanna.  

 Sammantaget kan skyddsbehövande alltså sägas ha en viss, indirekt, rätt till skydd. De 

har inte någon explicit rätt att beviljas asyl genom gällande folkrätt. Snarare är det fråga om 

en indirekt rätt att få stanna och få skydd under vissa omständigheter som följer av non-

refoulement-principen. Non-refoulement-principen är alltså avgörande och kan med rätta 

beskrivas som hörnstenen i skyddet av skyddsbehövande.
110

 För det tycks vara så att rätten till 

skydd måste härledas från principen. Skyddsbehövande har alltså en viss, om än indirekt, rätt 

till skydd. Frågan är vad folkrätten säger om deras rätt att få tillgång till denna rättighet. 

 

3.2 Tillgång till skydd 

Folkrätten ger skyddsbehövande en viss, indirekt, rätt till skydd av en annan stat när de 

kommit dit. Men vad säger folkrätten om själva tillgången till detta skydd? Är det först på 

plats i mottagarlandet som rättighetsskyddet aktiveras eller ger folkrätten även en rätt för 

skyddsbehövande att komma fram till en annan stat och korsa en stats gränser för att få skydd 

där? Har en skyddsbehövande som fortfarande befinner sig i ursprungslandet någon rätt att få 

tillgång till en annan stat? Dessa frågor behandlas i detta avsnitt. 

 

3.2.1 Inträde över statens gränser 

Non-refoulement-principen kan hindra en stat från att skicka iväg en skyddsbehövande. 

Frågan är om det även finns en skyldighet för staten att släppa in skyddsbehövande som inte 

tagit sig in över statens gränser ännu. Det finns uttryckligen en rätt att emigrera inom 

folkrätten. I exempelvis artikel 12 i ICCPR och artikel 2 i det fjärde protokollet till ECHR så 

ges varje människa en rätt att lämna ett land, inklusive sitt eget.
111

 Som Seyla Benhabib 
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påpekar så följs dock denna rättighet inte av någon motsvarande rätt att immigrera i ett annat 

land.
112

 Generellt är det upp till staten att besluta om vilka icke-medborgare som släpps in på 

dess territorium. ECtHR har framhållit detta men också att denna rätt för staten ska ske i linje 

med statens folkrättsliga åtaganden.
113

 MR kan alltså begränsa en stats rätt att kontrollera sina 

gränser. Kan det innebära att non-refoulement-principen kan ge staten skyldigheter att inte 

neka en skyddsbehövande inträde eller gäller principen bara om staten aktivt skulle skicka 

iväg en person som kommit till dess gränser? 

 Bland annat Guy S. Goodwin-Gill menar att non-refoulement-principen även gäller vid 

avvisande oavsett om det var avsikten eller inte när principen först formulerades i CRSR. Han 

menar att en sådan tolkning av principen kan anses vara väletablerad idag även hos staterna 

själva: ”States […] have recognized that non-refoulement applies to the moment at which 

asylum seekers present themselves for entry. Certain factual elements may be necessary (such 

as human rights violations in the country of origin) before the principle is triggered, but the 

concept now encompasses both non-return and non-rejection.”
114

 Noll menar i linje med detta 

att ”non-rejection” vid gränsen täcks både av de explicita refoulement-förbuden i CRSR och 

CAT samt av artikel 7 i ICCPR och artikel 3 i ECHR.
115

 Non-refoulement-principen kan alltså 

tolkas som att den kan ge staten en skyldighet att inte avvisa vissa skyddsbehövande som 

kommit till dess gränser. 

 Det finns fortfarande inte en positiv förpliktelse för staten att tillåta inträde för 

skyddsbehövande. Dock kan följden av statens skyldigheter bli att de inte ska hindras inträde. 

Detta har konstaterats bland annat av CAT-kommittén i Seid Mortesa Aemei v. Switzerland. 

Kommittén framföll att staten, i mötet med en skyddsbehövande vid dess gränser, måste finna 

en lösning som inte strider mot refoulement-förbudet vilket antingen kan innebära att staten 

ser till att personen i fråga kan skickas till ett annat säkert land eller att staten släpper in 

personen, åtminstone tillfälligt.
116

  

 Det är alltså möjligt att tala om en viss, om än indirekt, rätt för skyddsbehövande att få 

komma in i en annan stat för att få skydd. Staten kan vara skyldig att inte neka dem inträde 

och därmed skyldig att tillåta inträde. Statens ansvar är alltså tämligen tydligt när en individ 

kommit i kontakt med statens territoriella gränser. Frågan är om det även finns en rätt för 

skyddsbehövande, som inte kommit fram till statens gränser, att inte hindras från att ta sig dit. 

 

3.2.2 Tillträde till statens territorium 

Sträcker sig statens folkrättsliga skyldigheter på något sätt även bortom dess fysiska 

landsgränser? Kan staten ha ansvar för skyddsbehövande även där? Rörande folkrättens 

tillämpningsområde generellt så är utgångspunkten att staten är ansvarig för sina medborgare 

och andra människor som finns inom dess territorium. Dock kan staten även ha vissa 

skyldigheter gentemot människor utanför territoriet. Statens jurisdiktion är en central grund 

för att avgöra vilka dessa människor är. Detta framgår exempelvis av CAT, ICCPR och 
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ECHR. Enligt artikel 2 i CAT så är staten skyldig att förhindra tortyr ”in any territory under 

its jurisdiction.”
117

 Stater som ratificerat ICCPR är skyldiga att respektera och garantera 

rättigheterna för alla ”within its territory and subject to its jurisdiction” enligt artikel 2 i 

konventionen.
118

 Artikel 1 i ECHR gör gällande att stater ska säkra konventionens rättigheter 

för personer ”within their jurisdiction”.
119

 

 Jurisdiktionen kan sträcka sig bortom en stats territorium och således kan staten ha ett 

ansvar även där. CAT-kommittén har, rörande CAT:s räckvidd, exempelvis betonat att ”’any 

territory’ includes all areas where the State party exercises, directly or indirectly, in whole or 

in part, de jure or de facto effective control, in accordance with international law.”
120

 ICCPR-

kommittén har uttryckt att ”a State party must respect and ensure the rights laid down in the 

Covenant to anyone within the power or effective control of that State Party, even if not 

situated within the territory of the State Party.”
121

 ECtHR har förklarat att, även om statens 

territorium generellt är utgångspunkten för statens jurisdiktion, så kan staten anses utöva 

jurisdiktion också i vissa fall då dess agerande får konsekvenser utanför dess gränser. 

Domstolen påpekade exempelvis i Al-Skeini and Others v. The United Kingdom att ”whenever 

the State, through its agents, exercises control and authority over an individual, and thus 

jurisdiction, the State is under an obligation […] to secure to that individual the rights and 

freedoms […] of the Convention that are relevant to the situation of that individual.”
122

 Alltså 

kan staten utöva jurisdiktion utanför dess territorium och kan då hållas ansvarig för hur den 

följer sina folkrättsliga åtaganden. 

 Alla åtgärder som en stat vidtar, eller som får effekter, utanför dess gränser är dock inte 

tillräckliga för att staten ska anses utöva jurisdiktion. Generellt utgår en stats jurisdiktion, som 

MR-organen uttryckt, från situationer då staten har effektiv kontroll över ett territorium eller 

en individ.
123

 En stat skulle kunna tänkas utöva jurisdiktion även under andra omständigheter. 

Gammeltoft-Hansen nämner en mer funktionell tolkning av jurisdiktion-begreppet: 

 

What matters is not a generalised test of personal or geographical control, but rather the specific 

power or authority assumed by the state acting extraterritorially in a given capacity […]. In the human 

rights context, jurisdiction in this sense flows from the de facto relationship established between the 

individual and the state through the very act itself, or the potential of acting.
124

 

 

Denna funktionella tolkning av jurisdiktion skulle kunna ge staten ett tydligt folkrättsligt 

ansvar i fler situationer än idag. Dock förefaller denna tolkning än så länge inte vara 

väletablerad i praxis och som Gammeltoft-Hansen påpekar så återstår det att se om folkrätten 

kommer att utvecklas mer i den riktningen.
125
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Det är likväl tydligt att staten kan ha ett folkrättsligt ansvar extraterritoriellt, i alla fall när en 

person är under statens effektiva kontroll. Detta gäller inte bara när det är staten själv som är i 

kontakt med en individ utomlands. En stat kan även ha ett folkrättsligt ansvar för andra 

aktörers handlingar om staten på något sätt medverkar till dem. Det gäller också 

extraterritoriellt.
126

 Staten kan exempelvis hållas ansvarig för MR-kränkningar om en privat 

aktör ”is in fact acting on the instructions of, or under the direction or control of, that State in 

carrying out the conduct.”
127

 Det gäller även om staten har gett en privat aktör vissa 

befogenheter genom exempelvis lagstiftning.
128

 

 Folkrätten möjliggör alltså generellt att en stat under vissa omständigheter kan ha ett 

ansvar gentemot människor som ännu inte nått statens egna gränser, både när staten själv 

agerar och när staten är indirekt involverad i andra aktörers handlingar. Vad innebär det då 

mer specifikt i förhållande till skyddsbehövande som en stat, direkt eller indirekt, möter 

utanför dess gränser? Kan non-refoulement-principen exempelvis tillämpas extraterritoriellt 

när en stat utövar jurisdiktion över en skyddsbehövande och ge staten skyldigheter att inte 

hindra personen från att komma till dess gränser? 

 Till att börja med så är frågan om de explicita refoulement-förbuden kan tillämpas 

extraterritoriellt. Vissa har argumenterat för att artikel 33 i CRSR enbart gäller gentemot 

flyktingar som redan kommit till en stats territorium och att den inte ger en stat skyldigheter 

utanför dess gränser. Utifrån artikelns formulering så säger refoulement-förbudet dock inte 

något om var en flykting ska befinna sig för att principen ska gälla utan fokus är att personen 

inte på något vis får skickas till ett visst område.
129

 Det framstår således som rimligt att en stat 

skulle kunna anses bryta mot refoulement-förbudet i CRSR också om staten avvisar personer 

utanför dess egna gränser i vissa fall.
130

 Detsamma kan tänkas följa av artikel 3 i CAT som 

inte innehåller några geografiska begränsningar.
131

 Därmed kan non-refoulement-principen 

enligt CRSR och CAT anses gälla även när ett potentiellt destinationsland kommer i kontakt 

med skyddsbehövande som befinner sig utanför både ursprungslandet och destinationslandet, 

exempelvis på internationellt vatten. Om en stat har kontroll över migranter som den möter till 

havs, exempelvis genom att företrädare för staten bordar migranternas båt eller tar ombord 

migranterna på statens fartyg vid en räddningsaktion, så är det rimligt att utgå ifrån att staten 

har folkrättsliga skyldigheter gentemot de personerna. Då kan non-refoulement-principen ge 

staten skyldigheter gentemot eventuella skyddsbehövande bland migranterna. 

 Detta gäller även de implicita refoulement-förbuden. Att non-refoulement-principen 

gäller vid sådana situationer verkar vara tydligt inte minst genom ECHR. ECtHR konstaterade 

exempelvis i Hirsi Jamaa and Others v. Italy att då några personer tagits ombord på ett 

italienskt fartyg och personerna således var under statens kontroll hamnade de under Italiens 

jurisdiktion.
132

 Domstolen fann vidare att Italien brutit mot artikel 3 i ECHR då personerna 
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togs till Libyen där de riskerade omänsklig behandling.
133

 Domstolen bekräftade alltså att 

non-refoulement-principen gäller i en sådan situation. 

 Vad gäller då i förhållande till skyddsbehövande som fortfarande befinner sig i 

ursprungslandet? Till att börja med så innebär ju de explicita refoulement-förbuden i CRSR 

och CAT att staten inte får skicka en person ”to the frontiers of territories” respektive ”to 

another State” där personen ifråga kan utsättas för risk.
134

 Utifrån formuleringarna är det 

tveksamt om non-refoulement-principen i dessa konventioner gäller gentemot en 

skyddsbehövande som fortfarande befinner sig i det land som han eller hon behöver fly ifrån. 

Den Heijer menar exempelvis att dessa personer inte skyddas av artikel 33 i CRSR då den 

bara är tillämplig på situationer där personer korsar gränserna till ett område där förföljelse 

riskeras. Detsamma verkar gälla artikel 3 i CAT även om Den Heijer nämner att en 

ändamålsenlig tolkning av tortyrförbudet skulle kunna leda till en annan slutsats.
135

 

 Gammeltoft-Hansen lyfter fram en annan tolkning. Efter att ha undersökt artikel 33 i 

CRSR så landar han i att den bör tolkas brett: ”Even if it was not the case fifty years ago, it is 

today clear that the non-refoulement principle must be interpreted to apply everywhere a state 

exercises jurisdiction.”
136

 Han frångår artikelns ordalydelse, tar bland annat hänsyn till den 

utveckling som principen genomgått genom andra MR-instrument och menar att det stödjer 

en bredare tolkning av artikel 33.
137

 Frågan är dock om artikeln kan anses ha en så bred 

innebörd av den anledningen. Kan artikel 33 i CRSR i sig påstås gälla så brett på grund av att 

principen kan tillämpas brett genom andra konventioner? På grund av osäkerheten kring 

innebörden av CRSR:s och CAT:s refoulement-förbud när de står för sig själva så kan det 

vara fördelaktigt att istället ha andra MR-konventioner som utgångspunkt. Non-refoulement-

principen kan genom dem möjligtvis ge skydd åt skyddsbehövande även i ursprungslandet. 

 De implicita refoulement-förbuden i ICCPR och ECHR öppnar för en bred tillämpning av 

principen då de, till skillnad från de explicita förbuden i CRSR och CAT, inte är begränsade 

av specifika formuleringar. Den Heijer stödjer denna uppfattning och menar att, till skillnad 

från refoulement-förbuden i CRSR och CAT, så ger tortyrförbuden i ICCPR och ECHR ett 

bredare skydd som inte enbart rör tillbakaskickande: 

 

Neither article mentions such acts as expulsion or return, nor do they refer to a location to which the 

transfer of persons is prohibited; rather they simply and boldly pronounce that no one is to be 

subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment. Accordingly, the nature of a 

state’s obligations under Article 3 ECHR and Article 7 ICCPR is substantially different from that 

under Article 3 CAT and Article 33 Refugee Convention. The prohibition on refoulement under the 

ECHR and ICCPR would not appear to hinge on the question whether an act can be labelled as ’expul-

sion’ or ’return’; nor does it hang on the question whether a person is actually outside the state from 

which the threat of ill-treatment stems.
138

 

 

Genom ICCPR och ECHR så innebär non-refoulement-principen alltså idag mer än enbart en 

skyldighet för staten att avstå från tillbakaskickande. Den är ett uttryck för statens 
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långtgående ansvar att inte medverka till att en person utsätts för grova MR-kränkningar. 

Även när det inte är fråga om tillbakaskickande så står principen för statens skyldighet att inte 

försätta personer i situationer där de riskerar grova MR-kränkningar. Det gäller även 

extraterritoriellt. 

 Noll påpekar till och med att ECHR potentiellt skulle kunna ge staten positiva 

förpliktelser extraterritoriellt. Exempelvis menar han att beviljande eller nekande av visum på 

en stats ambassad kan innebära att staten utövar jurisdiktion och att ECHR då skulle kunna ge 

staten skyldigheter att bevilja visum i exceptionella fall. Om det skulle finnas en tydlig länk 

mellan nekande av visum och en tillräckligt allvarlig MR-kränkning samt om det inte skulle 

finnas något annat alternativ för skydd av personen i fråga så skulle ECHR kunna täcka en 

sådan situation. Den eventuella skyldigheten för en stat att bevilja en skyddsbehövande visum 

för att personen ska kunna komma till staten i fråga är dock ännu inte etablerad i praxis.
139

 

Det återstår därför att se om en sådan skyldighet kommer att bekräftas i praxis och om 

skyddsbehövande kommer att få ett sådant tydligt skydd genom folkrätten framöver. 

 Även rörande andra former av åtgärder som kan hindra skyddsbehövande från att lämna 

ursprungslandet så är det oklart om folkrättens skydd för närvarande gäller just vid de 

specifika situationerna. I dagsläget är det exempelvis inte möjligt att fastställa att det bryter 

mot rådande folkrätt om en skyddsbehövande hindras ombordstigning vid en flygplats i 

ursprungslandet genom kontroll som indirekt härrör från en utomstående stat. Det är bland 

annat oklart om personen som avvisas kan anses hamna under den statens jurisdiktion.
140

 

Därmed kan staten för närvarande inte med säkerhet hållas folkrättsligt ansvarig. 

 Sammantaget så kan non-refoulement-principen ge staten vissa skyldigheter i förhållande 

till skyddsbehövande som staten kommer i kontakt med utanför dess egna gränser, exempelvis 

personer som befinner sig mitt under flykten och möter staten till havs. Gällande 

skyddsbehövande som ännu inte lämnat ursprungslandet så är den utomstående statens 

skyldigheter dock än så länge oklara i flera situationer. Det kan därför vara så att folkrätten 

för närvarande inte kan täcka vissa former av extraterritoriell migrationskontroll trots dess 

möjliga konsekvenser för skyddsbehövandes tillgång till skydd.
141

 

 

3.2.3 En rätt att få tillgång till skydd? 

Går det då att påstå att skyddsbehövande har rätt att få tillgång till ett annat land för att få 

skydd? Det har framkommit att det inte finns någon direkt sådan rättighet men staten har 

skyldigheter enligt folkrätten som påverkar vad som är tillåtet när det gäller att hindra 

skyddsbehövande från att få tillgång till dess territorium. Indirekt har skyddsbehövande alltså 

en viss rätt att få tillgång till skydd under vissa omständigheter.  

 Till att börja med så är staten inte helt fri att neka skyddsbehövande inträde vid dess 

gränser. Således finns en indirekt rätt till inträde under vissa omständigheter för de som 

kommit fram till statens gränser. Vidare kan en stat vara skyldig att inte hindra 

                                                 
139

 Noll. Gregor, ”Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry under International Law?”, International 

Journal of Refugee Law, Vol. 17, No. 3, 2005, s. 572. 
140

 Rodenhäuser, Tilman, ”Another Brick in the Wall: Carrier Sanctions and the Privatization of Immigration 

Control”, International Journal of Refugee Law, vol. 26, nr. 2, 2014, s. 225-226. 
141

 Detta diskuteras vidare i avsnitt 5.1 där folkrättens tillämplighet analyseras specifikt i förhållande till EU:s 

regler kring visum och transportöransvar. 



31 

 

skyddsbehövande som den möter till havs från att nå dess territorium, exempelvis om 

personerna tagits ombord på ett statligt fartyg. De har då en viss rätt att få komma fram till 

staten om de inte kan skickas till ett annat säkert område. 

 För de skyddsbehövande som fortfarande befinner sig i ursprungslandet så är folkrättens 

skydd mer osäkert. Det potentiella mottagarlandet kan ha vissa skyldigheter även då om de 

skyddsbehövande befinner sig inom statens jurisdiktion för att staten då har ett ansvar att inte 

medverka till att de utsätts för risk för grova MR-kränkningar. Folkrätten har potential att nå 

långt och särskilt ECHR skulle kunna ge också positiva förpliktelser för staten gentemot de 

som är kvar i ursprungslandet om vissa kriterier är uppfyllda. Dock är detta än så länge mest i 

teorin då det inte verkar ha bekräftats i praxis.  

 Om en utomstående stat medverkar till att skyddsbehövande får det svårare att lämna 

ursprungslandet så är folkrättens tillämplighet för närvarande alltså oklar i flera situationer. 

När det gäller migrationskontroll som förlagts extraterritoriellt och i händerna på privata 

aktörer så finns det för närvarande, även om det inte betyder att det alltid kommer att vara så, 

möjliga svårigheter kring att hålla stater folkrättsligt ansvariga.
142

 Det är osäkert om ett 

potentiellt destinationsland kan hållas folkrättsligt ansvarigt idag vid vissa former av 

extraterritoriell migrationskontroll. 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att en stat har vissa skyldigheter att inte hindra 

skyddsbehövande från att få tillgång till skydd. Skyddsbehövande kan således sägas ha en viss 

rätt att få tillgång till en annan stat under vissa omständigheter. Det är dock oklart vilka 

skyldigheter staten har att inte hindra tillgången till dess territorium i vissa situationer när 

skyddsbehövande fortfarande befinner sig i ursprungslandet. 

 

3.3 Sammanfattning: gällande folkrätt 

Vad har då sammanfattningsvis kunnat konstateras i detta kapitel om skyddsbehövandes rätt 

att få tillgång till skydd? Utifrån den tolkning som gjorts så verkar folkrätten först och främst 

ge skyddsbehövande en viss, indirekt, rätt att få skydd i en annan stat när de kommit fram till 

den staten. Det finns inte någon tydlig och juridiskt bindande skyldighet för staten att bevilja 

asyl till skyddsbehövande. Genom non-refoulement-principen är staten dock skyldig att inte 

skicka tillbaka personer dit de riskerar grova MR-kränkningar. Undantag från principen får 

inte göras även om staten anser det nödvändigt av exempelvis säkerhetsskäl. Om det inte finns 

något annat alternativ som innebär att den skyddsbehövande hamnar i säkerhet så måste han 

eller hon få stanna. Således har skyddsbehövande en indirekt rätt att få skydd. 

 Folkrättens skydd är tydligast när en person redan befinner sig i mottagarlandet. Frågan 

är vilka rättigheter som finns gällande skyddsbehövandes tillgång till detta skydd. 

Skyddsbehövande förefaller ha en viss, indirekt, rätt att få tillgång till ett annat land för att få 

skydd där under vissa omständigheter. Detta beror främst på det potentiella 

destinationslandets skyldigheter enligt non-refoulement-principen. Principen begränsar statens 

möjlighet att neka inträde för de skyddsbehövande som kommit till dess territoriella gränser 

och kan hindra staten från att skicka tillbaka skyddsbehövande som staten möter till havs. Om 
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inget annat alternativ finns som innebär att de skyddsbehövande hamnar i säkerhet så bör 

staten tillåta dem att komma fram till, och in i, staten. 

 Folkrätten skulle även kunna ge skyldigheter för en stat gentemot skyddsbehövande som 

fortfarande är i ursprungslandet om de befinner sig inom statens jurisdiktion. Staten kan ha ett 

ansvar utanför dess gränser att inte medverka till att en person utsätts för MR-kränkningar, 

staten kan hållas ansvarig för andra aktörers agerande i vissa fall och staten skulle även kunna 

ha vissa positiva förpliktelser extraterritoriellt. Det verkar dock bara vara i exceptionella fall 

som folkrätten skulle kunna ge staten ansvar gentemot skyddsbehövande som hindras från att 

resa från ursprungslandet genom viss typ av migrationskontroll. Exempelvis skulle det behöva 

finnas en tydlig länk mellan agerandet och en tillräckligt allvarlig MR-kränkning. Statens 

skyldigheter i vissa sådana situationer verkar dessutom inte ha specificerats i praxis ännu. 

Därmed är det, för närvarande, svårt att hävda att det finns en tydlig folkrättslig grund för 

skyddsbehövandes rätt att få tillgång till en annan stat när de fortfarande befinner sig i 

ursprungslandet och möts av viss extraterritoriell gränskontroll. Således kan folkrättens 

möjlighet att helt tillgodose skyddsbehövandes rätt till rättigheter ifrågasättas. 

 

3.4 Kritik: folkrätten och rätten till rättigheter 

Skyddsbehövande är ju i grunden människor som har nekats åtnjutandet av sin rätt till 

rättigheter då det är MR-kränkningar som gjort att de tvingats på flykt från första början. 

Frågan är därför om det finns beredskap inom folkrätten att åter ge dem tillgång till denna 

grundläggande rättighet som de har i egenskap av att de är människor. Frågan är hur väl den 

nuvarande folkrätten lyckas möta den situation som de skyddsbehövande befinner sig i och 

om det ens är möjligt för folkrätten att säkra fullgott rättighetsskydd åt dem.  

 Som konstaterats så är det nuvarande MR-systemet till stor del uppbyggt kring att staten 

har ett folkrättsligt ansvar gentemot ett begränsat antal människor. Utgångspunkten är att 

staten främst är ansvarig för de som befinner sig inom statens territorium. Detta fungerar i 

teorin väl så länge varje stat uppfyller sina folkrättsliga skyldigheter. Men när så inte är fallet 

kan det finnas brister i det statscentrerade MR-systemet om det i praktiken inte kan ge skydd 

fullt ut åt de människor vars egen stat inte skyddar deras rättigheter. Då kan det finnas en 

diskrepans mellan alla människors lika rättigheter på moralisk nivå och verklighetens MR-

skydd, precis som Arendts analys visar var fallet på hennes tid. 

 Hur lyckas då dagens MR-system, genom folkrätten, möta detta? Frågan är vilket 

rättighetsskydd skyddsbehövande kan sägas ha idag genom den gällande folkrätten, som kan 

beskrivas som MR:s juridiska dimension. Kan folkrätten ge dem tillgång till sina rättigheter 

eller riskerar de att hamna utan rättighetsskydd i praktiken för att ingen annan stat får ansvar 

för dem? Som Gewirths formel lyfter fram så behöver det ofta finnas en ansvarsbärare för att 

en rättighet ska vara komplett och en ansvarsbärare i form av en stat är en viktig del för att en 

persons rättigheter ska anses skyddade genom folkrätten. Det är därför av stor betydelse för 

skyddsbehövande att andra stater kan få folkrättsligt ansvar för deras rättigheter när 

ursprungslandet visat sig inte kunna, eller vilja, ta sitt ansvar.  

 Det kan konstateras att folkrätten till viss del visat sig kunna ge andra stater ett sådant 

ansvar för skyddsbehövande. Detta har kunnat ske genom den avgörande non-refoulement-

principen. Den kan ge många skyddsbehövande en viss rätt att få tillgång till en annan stat 
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vilket möjliggör att deras brist på rättighetsskydd från den egna staten kan ersättas med 

rättighetsskydd från en annan stat. Principen kan idag ge skydd till skyddsbehövande i flera 

situationer, tydligast är det när de har anlänt till ett annat land men det kan även gälla i vissa 

fall när en stat möter skyddsbehövande kring dess gränser, exempelvis till havs. Därmed blir 

skyddsbehövande, trots att de inte alltid har passerat statens gränser eller ens kommit fram till 

gränserna, inkluderade i folkrättens skydd för att en ny stat får ansvar för dem. 

 Non-refoulement-principen är alltså avgörande för att täcka en del av den lucka som 

annars kan finnas rörande skyddsbehövandes rättighetsskydd i det MR-system som till stor 

del kretsar kring statens begränsade ansvar för de sina. Det kan konstateras att folkrätten till 

viss del har kunnat lösgöra sig från bundenheten till statssystemet och i viss mån kunnat möta 

den mänskliga rättigheternas paradox som Arendt lyfter fram. 

 Dock har non-refoulement-principen, liksom folkrätten i allmänhet, en begränsad 

räckvidd. Folkrätten når inte alla skyddsbehövande på ett lika tydligt sätt. Även om folkrätten 

till viss del har kunnat möta MR:s paradox i förhållande till vissa skyddsbehövande så finns 

det alltså fortfarande luckor i rättighetsskyddet för dessa människor, precis som på Arendts 

tid. Denna brist i folkrättens nuvarande förmåga att tydligt skydda skyddsbehövandes rätt till 

rättigheter blir synlig i förhållande till de som fortfarande befinner sig i ursprungslandet och 

som hindras från att ta sig till det land där de skulle kunna erhålla skydd. Folkrätten skulle 

kunna täcka flera situationer då en utomstående stat själv, eller andra aktörer som agerar å 

statens vägnar, hindrar skyddsbehövande från att lämna sitt land och komma till statens 

territorium. Detta är dock i stor grad teoretiskt än så länge rörande vissa sådana åtgärder då 

det inte förefaller vara närmare specificerat i praxis än. 

 De skyddsbehövande som är kvar i ursprungslandet verkar alltså inte, i nuläget, 

inkluderas i folkrättens rättighetsskydd på ett tydligt sätt. Det MR-system som ska säkra den 

rätt till rättigheter som gäller alla människor når inte riktigt dit. När de fortfarande är kvar i 

det ursprungsland som visat sig inte skydda deras rättigheter och hindras från att ta sig till ett 

annat land så finns det alltså inte alltid någon annan tydlig ansvarsbärare. Då statens ansvar i 

förhållande till vissa former av extraterritoriell migrationskontroll inte verkar vara tydligt 

specificerat i praxis så finns det för närvarande inte något starkt rättighetsskydd för 

skyddsbehövande som påverkas av denna migrationskontroll. Det kan ändras genom praxis, 

men i nuläget är rättighetsskyddet oklart.  

  Är det ens rimligt att tänka sig att staten skulle kunna ha långtgående skyldigheter för 

skyddsbehövande även extraterritoriellt? MR skulle ju inte kunna genomföras i praktiken om 

det inte fanns vissa gränser för staters ansvar. I viss mån måste MR-systemet därför vara 

uppbyggt kring statssystemet och ge stater ett begränsat ansvar för ett begränsat antal 

människor. Problemet är när en stat inte lever upp till folkrättens krav och de människor som 

den staten har ansvar för således nekas sina rättigheter. Det är svårt att se att folkrätten skulle 

kunna kräva att en stat tar ansvar för att alla rättigheter ska följas fullt ut i en annan stat. Det 

skulle vara ett orealistiskt krav. Men det är viktigt att folkrätten kan ge stater ansvar för vissa 

grundläggande rättigheter extraterritoriellt, särskilt när de själva påverkar skyddsbehövandes 

situation där genom exempelvis extraterritoriell migrationskontroll. Sådan migrationskontroll 

innebär ju att stater påverkar människors rättigheter långt borta från deras egna territorium 

och då är det nödvändigt att folkrätten kan täcka i alla fall vissa aspekter av sådana åtgärder. 

Annars kan skyddsbehövandes rätt till rättigheter inte skyddas på allvar. Så länge stater, direkt 
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eller indirekt, utför handlingar extraterritoriellt som i praktiken får stora konsekvenser för 

människors åtnjutande av sina rättigheter så är det av avgörande betydelse att folkrätten kan 

följa med. Dock verkar folkrätten ännu inte nått dit riktigt. 

 Så länge folkrättens tillämplighet är oklar när det gäller vissa former av extraterritoriell 

gränskontroll så kan det få stora konsekvenser för skyddsbehövande och deras möjlighet att 

åtnjuta sin rätt till rättigheter. Det kan ju finnas möjlighet för en del skyddsbehövande att ändå 

finna skydd från MR-kränkningar, exempelvis i säkra områden inom ursprungslandet eller 

genom att de på egen hand försöker undkomma de hinder som försvårar för dem att lämna 

landet. För skyddsbehövande som inte har en sådan möjlighet kan bristen på rättighetsskydd 

medverka till att de hamnar i en mycket utsatt situation. Då folkrätten inte ställer tydligare 

krav på utomstående stater när det gäller den extraterritoriella migrationskontrollen så kan de 

hindras från att få tillgång till skydd och tillgång till sina rättigheter. 

  Situationen för många skyddsbehövande idag liknar således den som Arendt skrev om. 

Trots att de har inneboende och oförytterliga rättigheter precis som alla människor så riskerar 

de att hindras tillgång till dem. Folkrätten ger dem, om än indirekt, rätt till skydd när de väl 

kommit fram till en annan stat men folkrätten ger dem samtidigt inte någon tydlig rätt att få 

tillgång till detta skydd när de är i ursprungslandet. MR-systemet har som sagt utvecklats 

mycket sedan Arendts tid och visat sig kunnat röra sig bortom statens territoriella gränser till 

viss del genom att staten har ansvar inom sin jurisdiktion och genom non-refoulement-

principen. Ett stort antal skyddsbehövande, de som är kvar i ursprungslandet, riskerar dock 

även idag att nekas rätten till rättigheter genom att ingen annan stat får ett tydligt folkrättsligt 

ansvar för dem när de förlägger vissa former av migrationskontroll där. 

  Folkrätten skulle potentiellt kunna nå långt och ge även dessa skyddsbehövande ett 

tydligt skydd. Flera forskare som tas upp i denna studie pekar exempelvis på att folkrätten kan 

ge staten skyldigheter kopplat till extraterritoriell gränskontroll. Och det har stor betydelse. 

Men då detta inte visat sig tydligt i praxis ännu så finns det för närvarande inte en starkt 

etablerad grund för att konstatera att skyddsbehövande i ursprungslandet är skyddade av 

gällande folkrätt. Folkrätten kan utvecklas så att den tydligare täcker specifika åtgärder för 

extraterritoriell migrationskontroll. För närvarande, utifrån gällande bestämmelser och praxis, 

så förefaller det dock finnas anledning att hävda att folkrättens möjlighet att skydda vissa 

skyddsbehövandes rätt till rättigheter är bristfällig. 

 Slutsatsen är således att den gällande folkrätten, trots dess potential, för närvarande 

verkar brista i att säkra skyddsbehövandes rätt till rättigheter fullt ut. De som fortfarande 

befinner sig i ursprungslandet kan påverkas av åtgärder som härrör från en annan stat, och 

som får konsekvenser för deras tillgång till skydd, utan att folkrätten säkert kan komma åt det. 

Folkrätten ger skyddsbehövande rätt till skydd när de väl kommit fram till en annan stat men 

ger dem inte någon tydlig rätt att inte hindras från att ta sig dit i alla situationer. Folkrätten 

lyckas därmed inte fullt ut säkra skyddsbehövandes tillgång till skydd och deras tillgång till 

sina rättigheter. 

 Denna brist på rättighetsskydd kan få stora konsekvenser för skyddsbehövande då flera 

potentiella destinationsländer idag har förlagt gränskontroll långt borta från deras egna 

territorium, bland annat redan i de länder där många människor flyr ifrån. Sådan gränskontroll 

finns exempelvis etablerad genom EU-rätten. Hur denna gränskontroll och andra EU-regler 

påverkar skyddsbehövandes tillgång till skydd beskrivs och analyseras i kommande kapitel. 
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4. EU:s regelverk kring asyl och gränskontroll 

EU består idag av 28 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, 

Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 

Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, 

Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
143

 Medlemsländerna är bundna av ett stort 

antal regelverk i det omfattande rättssystem som utvecklats inom unionen. Flera delar av 

rättssystemet rör skyddsbehövandes tillgång till skydd på olika sätt. Dels finns regler som ger 

dem rätt att få asyl inom unionen. Dels finns bestämmelser kring EU:s yttre gränskontroll som 

kan påverka deras möjlighet att få tillgång till detta skydd. Dessa två delar av EU:s regelverk 

behandlas i avsnitt 4.1 respektive 4.2 för att se vad olika regler inom EU-rätten sammantaget 

säger som skyddsbehövandes tillgång till EU för att få skydd. I avsnitt 4.3 görs en 

sammanfattning av gällande EU-rätt och i avsnitt 4.4 analyseras den utifrån 

skyddsbehövandes rätt till rättigheter. 

 

4.1 Skydd av skyddsbehövande inom EU 

En del av EU:s rättssystem innehåller bestämmelser som syftar till att säkerställa att 

tredjelandsmedborgare i behov av skydd får det i EU:s medlemsstater. I detta avsnitt beskrivs 

delar av det rättighetsskydd som EU-rätten ger skyddsbehövande och möjligheter som idag 

finns för dem att komma till medlemsstaterna för att få asyl där. 

 

4.1.1 Mänskliga rättigheter inom unionen 

MR binder EU:s medlemsstater på flera sätt. Till att börja med så är de ju inte bara bundna av 

EU-rätten utan också av alla de folkrättsliga traktater som de har åtagit sig att följa. CRSR, 

CAT, ICCPR och ECHR är bindande för alla EU:s medlemsstater då de alla har ratificerat 

dem.
144

 De är således skyldiga att följa folkrätten, även när de utövar EU-rätt. Exempelvis har 

ECtHR betonat att ECHR måste följas av konventionsstaterna när de tillämpar EU-rätten.
145

  

 Förutom staternas egna folkrättsliga åtaganden så lyfts MR fram även inom EU som 

organisation. I Treaty on European Union (TEU) betonas det att respekt för mänskliga 

rättigheter är en central del i EU. I artikel 2 framgår det att MR är en del av EU:s 

grundvärden: ”The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, 

democracy, equality, the rule of law and respect for human rights […]. These values are 

common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, 

justice, solidarity and equality between women and men prevail.”
146

 Särskilt ECHR har 

betydelse inom EU-rätten. I artikel 6 i TEU nämns det att konventionens rättigheter ska utgöra 

allmänna principer inom unionen.
147

 Detta har Europeiska unionens domstol också betonat i 

flera fall.
148

 EU är dessutom på väg att bli part till konventionen vilket numera är möjligt 
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enligt artikel 59 i ECHR.
149

 Att EU ska blir part till ECHR står idag även i TEU.
150

 Det 

återstår att se om och när detta blir verklighet. 

 MR lyfts alltså fram som något centralt inom EU och folkrättens regler kring MR 

hänvisas till i EU-rätten. Vidare har EU även en egen rättighetsstadga sedan år 2000, Charter 

of Fundamental Rights of the European Union (CFR). Till en början var CFR inte juridiskt 

bindande. Detta ändrades dock genom ikraftträdandet av Lissabonfördraget år 2009.
151

 CFR 

är idag bindande och har samma status som fördragen.
152

 Den måste följas av alla EU:s 

institutioner och av medlemsstaterna när de utövar EU-rätt.
153

  

 Vad uttrycks då i CFR? Stadgans första artikel lyfter fram människans värdighet: 

”Human dignity is inviolable. It must be respected and protected.”
154

 I förklaringarna till 

stadgan så betonas det att ”[t]he dignity of the human person is not only a fundamental right 

in itself but constitutes the real basis of fundamental rights.”
155

 I förklaringarna hänvisas det 

även till UDHR där alla människors inneboende värde samt lika och oförytterliga rättigheter 

framhålls.
156

 Denna uppfattning utgör alltså grunden också i CFR. 

 Vidare finns det artiklar i CFR som specifikt rör skyddsbehövande. Stadgan förbjuder 

uttryckligen refoulement. Artikel 19 är formulerad så här: ”No one may be removed, expelled 

or extradited to a State where there is a serious risk that he or she would be subjected to the 

death penalty, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment.”
157

 Non-

refoulement-principen gäller alltså enligt CFR i förhållande till dödsstraff, tortyr och annan 

omänsklig behandling. I artikel 18 i CFR ges vidare en explicit rätt till asyl. Artikeln lyder: 

”The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva 

Convention […] and in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the 

Functioning of the European Union.”
158

 Rätten till asyl ska alltså garanteras i enlighet med 

CRSR och EU:s fördrag. Artikel 18 har, enligt förklaringarna, grundats på en bestämmelse 

som numera finns i artikel 78 i Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) om 

att EU måste respektera just CRSR.
159

 Artikel 78 i TFEU nämner i sin tur även att andra 

relevanta traktater, utöver CRSR, ska följas kopplat till EU:s asylsystem.
160

 

 CFR innehåller alltså bestämmelser som både förbjuder refoulement och ger en rätt till 

asyl. Dessa två bestämmelser hör nära ihop och ger ett brett skydd för skyddsbehövande som 

en stat möter, exempelvis vid eller kring dess gränser. Genom att non-refoulement-principen 

kompletteras med rätten till asyl ges inte bara skydd från avvisning när en stat exempelvis 

möter migranter till havs. CFR ger även en tydligare skyldighet för staten att då ge de som 

verkar vara skyddsbehövande tillgång till en asylprocess: ”Member States would not only 
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need to safeguard the principle of non-refoulement, should a protection need become 

apparent, they also need to guarantee the right to an assessment of an asylum claim in 

accordance with fair and efficient asylum processes”, som Nuala Mole uttrycker det.
161

 Alltså 

kan CFR ge ett starkt skydd och ge eventuella skyddsbehövande rätt att söka asyl. 

 Artikel 18 är tämligen otydlig gällande vilken rätt en skyddsbehövande har att beviljas 

asyl. Den ger dock även en sådan rättighet, menar exempelvis Maria-Teresa Gil-Bazo: 

”[D]espite its unclear wording and lack of explicit subject, the right to asylum/droit d’asile in 

article 18 of the Charter is to be construed as a subjective and enforceable right of individuals 

to be granted asylum under the Union’s law.”
162

 Skyddsbehövande kan alltså sägas ha, enligt 

CFR, en rätt att söka skydd men också en rätt att få skydd. Dock är asylrätten inom EU-rätten 

begränsad och dess tillämpningsområde fastställs genom andra regler inom unionens 

rättssystem.
163

 För att ha denna rätt att beviljas asyl måste en person uppfylla vissa kriterier. 

Dessa kriterier och andra regler kring skydd finns inom EU:s gemensamma system för asyl. 

 

4.1.2 Ett gemensamt system för asyl 

Sedan 1999 har EU och dess medlemsstater arbetat för att forma det som idag utgör EU:s 

gemensamma asylsystem Common European Asylum System (CEAS). Syftet med CEAS är 

att asylprocedurer runtom i EU ska vara rättvisa och lika för alla människor, oavsett var i 

unionen de söker skydd. CEAS är en del i att säkerställa att de tredjelandsmedborgare som är i 

behov av asyl i praktiken ska kunna få sin sak prövad och erhålla det skyddet inom EU.
164

 

Artikel 78 i TFEU utgör grunden till CEAS: ”The Union shall develop a common policy on 

asylum, subsidiary protection and temporary protection with a view to offering appropriate 

status to any third-country national requiring international protection and ensuring compliance 

with the principle of non-refoulement. This policy must be in accordance with the Geneva 

Convention […] and other relevant treaties.”
165

 MR ska alltså genomsyra CEAS. CRSR är en 

central utgångspunkt och även andra tillämpliga traktater såsom CAT, ICCPR och ECHR.
166

  

 Flera regelverk har tagits fram som idag utgör CEAS, bland annat Dublinförordningen, 

skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet. Dessa binder de flesta av EU:s 

medlemsstater, även om det finns några undantag.
167

 Vad sägs då i dessa regelverk gällande 

skyddsbehövandes rätt att få skydd och få tillgång till skydd? 

 För att beviljas skydd inom EU så behöver en tredjelandsmedborgare ju först och främst 

kunna ansöka om det. Vilka bestämmelser finns då rörande statens skyldighet att möjliggöra 

detta? En medlemsstat kan till viss del sägas vara skyldig att pröva tredjelandsmedborgares 

ansökan om skydd vilket framgår av exempelvis artikel 3 i Dublinförordningen: ”Member 

States shall examine any application for international protection by a third-country national or 
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a stateless person who applies on the territory of any one of them, including at the border or in 

the transit zones.”
168

 Kriterier för vilken stat som har ansvar för en ansökan under olika 

omständigheter utvecklas i förordningen.
169

 Generellt är det den stat dit den skyddsbehövande 

kom först som ska ta hand om asylansökan.
170

 Dublinförordningen har varit föremål för en hel 

del kritik då delar av den är mycket problematiska.
171

 Bortsett från detta så är det dock möjligt 

att påstå att förordningen i alla fall rent formellt ger uttryck för att varje asylansökan ska 

prövas då den ger sådana skyldigheter till medlemsstaterna.
172

 Detta framgår även av 

asylprocedurdirektivet som rör asylansökningar som görs antingen inom EU eller vid 

unionens gränser.
173

 Direktivet har kritiserats för att inte ge tillräckligt skydd för 

skyddsbehövande.
174

 Rörande själva ansökan så ställer delar av direktivet ändå vissa krav 

kring att skyddsbehövande ska kunna söka asyl. Artikel 6 uttrycker exempelvis att 

medlemsländerna ska se till att skyddsbehövande har möjlighet att lämna in sin ansökan.
175

 

 I skyddsgrundsdirektivet finns sedan bestämmelser kring det skydd som de som ansöker 

om det har rätt att få om de visar sig vara skyddsbehövande. Artikel 21 gör först och främst 

gällande att medlemsstaterna ska respektera non-refoulement-principen. Vissa undantag är 

möjliga då det exempelvis kan vara tillåtet att avvisa en flykting som utgör en fara för 

säkerheten i samhället om det inte bryter mot statens internationella förpliktelser.
176

 Generellt 

ska dock non-refoulement-principen respekteras enligt direktivet. 

 Skyddsgrundsdirektivet specificerar vidare vissa minimikrav kring vilka 

tredjelandsmedborgare som ska beviljas skydd. De som enligt reglerna är berättigade till 

skydd är dels flyktingar och dels subsidiärt skyddsbehövande. Flyktingdefinitionen i 

direktivet följer den som finns i CRSR då artikel 2 i direktivet gör gällande att en flykting är 

en tredjelandsmedborgare som hyser en välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland på 

grund av sin ras, religion, nationalitet, samhällsgrupp eller politiska åskådning. Enligt samma 

artikel är en person subsidiärt skyddsbehövande om personen inte uppfyller kriterierna för 

flyktingstatus men det samtidigt finns en grundad anledning att anta att personen skulle lida 

allvarlig skada om han eller hon återsänds till ursprungslandet.
177

 Vad som menas med 

allvarlig skada framgår i artikel 15 där det står att detta innebär ”(a) the death penalty or 

execution; or (b) torture or inhuman or degrading treatment or punishment of an applicant in 
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the country of origin; or (c) serious and individual threat to a civilian’s life or person by 

reason of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict.”
178

  

 De som uppfyller skyddsgrundsdirektivets kriterier och därmed ska betraktas som 

flyktingar eller subsidiärt skyddsbehövande har sedan en rätt att få skydd i bemärkelsen att de 

är berättigade till uppehållstillstånd.
179

 Enligt artikel 13 och 18 i direktivet ska de få sin 

skyddsstatus erkänd av medlemsstaterna.
180

 Vidare ger artikel 24 dem en rätt att då också få 

uppehållstillstånd. Uppehållstillstånden ska gälla minst tre år för flyktingar och minst ett år 

för subsidiärt skyddsbehövande samt vara förnybara förutom i undantagsfall.
181

  

 Sammantaget så ger vissa bestämmelser inom CEAS alltså en rätt för skyddsbehövande 

att få sina skyddsskäl prövade och om de visar sig vara berättigade till skydd enligt EU:s 

kriterier så har de även rätt att få det. Som regel måste de skyddsbehövande dock befinna sig 

inom EU eller vid unionens gränser för att de ska få del av dessa rättigheter. EU:s regler kring 

skydd gäller generellt inte de som inte kunnat ta sig dit.
182

 Den avgörande frågan är därför hur 

möjligheten för skyddsbehövande att ta sig till EU ser ut. Vilken tillgång har de till EU idag?  

 

4.1.3 Möjliga vägar till EU 

Det finns vissa möjliga sätt för tredjelandsmedborgare i behov av skydd att komma till EU. 

Ett exempel är vidarebosättning. Vidarebosättning innebär överföring av skyddsbehövande 

genom UNHCR från det land som de sökt skydd i till ett annat land där de kan få skydd. Om 

de trots skyddsskäl exempelvis nekas skydd i det land som de kommit till eller inte får sina 

rättigheter tillgodosedda där så kan vidarebosättning vara ett sätt att säkerställa skydd för dem 

när ingen annan lämplig och varaktig lösning finns.
183

 Även skyddsbehövande som inte 

identifierats av UNHCR kan tas emot genom så kallade humanitarian admissions som liknar 

vidarebosättning. Det är inte enbart skyddsbehövande som redan flytt från sitt land som kan 

tas emot på detta sätt utan även de som inte lämnat ursprungslandet än kan identifieras och tas 

till en annan stat genom humanitarian admissions-program för att få skydd där.
184

 

 En annan möjlighet för skyddsbehövande att komma till EU är genom humanitära visum. 

Sådana visum kan ges till människor som verkar ha skyddsskäl så att de kan resa till staten i 

fråga och där få sitt fall prövat.
185

 Staterna får göra undantag från de annars gällande 

visumreglerna som finns genom EU-rätten för att bevilja sådana visum.
186

 Genom humanitära 

visum så kan en person ansöka om asyl på plats i mottagarlandet. Det kan även finnas vissa 

möjligheter för skyddsbehövande att lämna in sin asylansökan redan på plats i 

ursprungslandet, på exempelvis en ambassad, om en medlemsstat tillåter det.
187
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Ovanstående vägar är exempel på sätt genom vilka skyddsbehövande skulle kunna få tillgång 

till EU. Dock finns det idag inga tydliga skyldigheter för medlemsstaterna att ta emot dem 

genom dessa vägar enligt EU-rätten. Det finns ingen laglig väg för skyddsbehövande som på 

allvar regleras på EU-nivå.
188

 Det är således till stor del upp till staterna själva om de vill 

möjliggöra för skyddsbehövande att komma till dem för att få skydd.  

 Vissa av EU:s medlemsstater har valt att öppna vägar för skyddsbehövande att komma 

men inte alla. Och det är endast ett fåtal skyddsbehövande som idag kan få skydd genom 

dessa vägar.  Drygt hälften av EU:s medlemsstater har exempelvis använt sig av möjligheten 

att utfärda humanitära visum på något sätt, dock främst under exceptionella 

omständigheter.
189

 Ett fåtal länder har rent formellt tillåtit asylansökningar på deras 

ambassader i vissa fall, men det är inget som möjliggörs i någon större utsträckning än så 

länge.
190

 Flera medlemsstater har tagit emot skyddsbehövande via vidarebosättning, men det 

har inte rört sig om många personer om man jämför med det stora skyddsbehov som finns 

idag. Under 2014 tog ungefär hälften av medlemsstaterna emot skyddsbehövande genom 

vidarebosättning. Tillsammans tog de emot cirka 6380 personer under det året.
191

 

 Initiativ har tagits för att öka antalet som tas emot av EU:s medlemsstater genom de 

möjliga vägar som finns idag, exempelvis genom the Joint EU Resettlement Programme som 

startade 2012 med syftet att öka samarbetet mellan EU-länderna kring vidarebosättning.
192

 

Flera medlemsstater har också visat sig villiga att ta emot fler skyddsbehövande genom olika 

vägar. Exempelvis hade de fram till februari 2015 tillsammans åtagit sig att ta emot 38 000 

skyddsbehövande från Syrien efter att UNHCR vädjat till stater världen över att möjliggöra 

för totalt 130 000 personer därifrån att få skydd fram till 2016. Dock är inte alla 

medlemsstater med och antalet människor som kan få skydd är begränsat.
193

 

 Det finns alltså vissa möjliga vägar för skyddsbehövande att få tillgång till skydd inom 

EU idag men bara ett litet antal kan komma på dessa sätt. Möjligheten för skyddsbehövande 

att ta sig till EU är generellt mycket liten.
194

 Många tvingas därför ta dyra, illegala och 

riskfyllda vägar för att ha en möjlighet att nå EU och där få skydd. De kan exempelvis behöva 

skaffa falska resedokument, kan behöva undvika gränskontroller på vägen och kan tvingas ta 

hjälp av människosmugglare i sökandet efter skydd inom EU.
195

 EU-rätten underlättar 

generellt inte för skyddsbehövande att komma till unionens medlemsstater. Tvärtom finns 

flera regler som istället riskerar att försvåra det. Detta handlar nästkommande avsnitt om. 

 

4.2 EU:s yttre gränskontroll 

Under de senaste decennierna har EU:s regelverk utvecklats i riktning mot ökad rörlighet för 

människor inom unionen men också en stärkt kontroll av unionens yttre gränser. EU-rätten 

innehåller flera regler kring yttre gränskontroll som påverkar möjligheten för människor 
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utifrån, däribland skyddsbehövande, att nå EU. I detta avsnitt beskrivs förstärkningen av 

unionens yttre gränser och några av de regler kring gränskontroll som kan påverka 

skyddsbehövandes tillgång till EU idag. 

 

4.2.1 Förstärkning av unionens yttre gränser 

Tanken om inre gränslöshet och starka yttre gränser är väletablerad inom EU-rätten som 

helhet. I artikel 67 i TFEU står det till exempel att unionen ska verka för avsaknad av 

gränskontroller inom unionen och gemensam kontroll av de yttre gränserna.
196

 Ett centralt 

syfte med den allt starkare gränskontrollen är att motverka så kallad illegal immigration till 

EU. Att det är ett centralt mål för EU:s invandringspolitik framgår av artikel 79 i TFEU.
197

  

 Utvecklingen med stärkta yttre gränser kan spåras tillbaka till 1980-talet då upprättandet 

av Schengenområdet tog sin början. Schengensamarbetet har sedan dess syftat till att avskaffa 

gränskontrollen inom området och stärka kontrollen av områdets yttre gränser.
198

 Samarbetet 

började som ett avtal mellan ett fåtal länder men sedan dess har fler länder anslutit sig och 

Schengenområdet har således växt. Idag är 26 stater med. Fyra av dem är inte medlemmar i 

EU. Dessa är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Alla EU:s medlemsstater är idag med 

i Schengen förutom Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien. Några 

av dessa är emellertid på väg att gå med.
199

  

 Många regler som idag reglerar EU:s yttre gränser har sin grund Schengensystemet som 

numera är en del av EU:s rättsordning. Reglerna binder därmed alla EU:s medlemsstater i lika 

hög utsträckning, med några undantag.
200

 Det finns idag flera gemensamma EU-regler kring 

kontroll av de yttre gränserna. De rör alltifrån själva gränspassagen in i EU:s medlemsstater 

till möjligheten för tredjelandsmedborgare att resa från ursprungslandet. 

 

4.2.2 Kontroll vid gränspassage 

En stark kontroll finns kring själva gränsöverskridandet vid EU:s yttre landsgränser. Regler 

kring detta finns samlade i kodexen om Schengengränserna.
201

 Den generella utgångspunkten 

är att människor som kommer utifrån enbart ska ta sig in i EU vid särskilda gränsstationer.
202

 

Där ska de som reser in kontrolleras och kodexen om Schengengränserna reglerar hur denna 

kontroll ska gå till. Kodexen innehåller även regler för gränsövervakning som ska säkerställa 

att ingen passerar gränserna illegalt utanför kontrollstationerna. Sådan övervakning ska ske 

både genom gränspatruller som patrullerar längs med gränserna och genom stationära enheter 

som placeras ut vid olika punkter vid gränsen.
203
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För att en person ska släppas in vid gränsövergångarna krävs det att vissa kriterier är 

uppfyllda. Artikel 5 i kodexen om Schengengränserna fastställer bland annat att det vid inresa 

krävs giltiga resehandlingar, inklusive visum om personen kommer från ett land därifrån det 

krävs enligt EU:s regler. Dock kan en medlemsstat släppa in en tredjelandsmedborgare som 

inte uppfyller dessa krav av humanitära skäl eller på grund av internationella förpliktelser 

enligt samma artikel.
204

 Artikel 3 ger ytterligare tryck på skyldigheten att göra undantag för 

skyddsbehövande. Den gör gällande att kodexen ska tillämpas på alla människor som korsar 

de yttre gränserna men utan att det påverkar ”the rights of refugees and persons requesting 

international protection, in particular as regards non-refoulement.”
205

 Även artikel 13 

uttrycker att personer inte ska nekas inträde om det går emot regler kring rätten till asyl och 

internationellt skydd.
206

 EU:s regler som rör landsgränserna är alltså tämligen tydliga då de 

verkar framhålla att människor i behov av skydd inte bör nekas inträde om det innebär brott 

mot EU:s asylregler eller internationella förpliktelser. Vad gäller då vid och kring 

havsgränserna när medlemsstater deltar i gemensamma kontrollinsatser? 

 

4.2.3 Gemensam gränskontroll till havs 

År 2004 inrättades Frontex som är EU:s byrå för gränskontroll. Enligt Frontexförordningen 

har byrån till uppgift att koordinera samarbetet mellan medlemsstaterna kring kontrollen av 

EU:s yttre gränser. Bland annat har byrån till uppgift att koordinera gemensamma insatser för 

sådan kontroll.
207

 Särkilt aktiv har byrån varit gällande insatser till havs då många av de som 

tar sig till EU genom irreguljära vägar kommer just den vägen.
208

 Ett aktuellt exempel är 

Operation Triton. Genom Triton har bland annat räddningsinsatser kunnat genomföras men 

fokus har samtidigt legat på gränsövervakning, vilket kritiserats av bland annat UNHCR.
209

 

Även om gränskontroll är grundsyftet så måste MR likväl följas när Triton och andra Frontex-

ledda insatser utförs. Det har förtydligats genom en ändring av Frontexförordningen:  

 

The Agency shall fulfil its tasks in full compliance with the relevant Union law, including the Charter 

of Fundamental Rights of the European Union […]; the relevant international law, including the 

Convention Relating to the Status of Refugees […]; obligations related to access to international 

protection, in particular the principle of non-refoulement; and fundamental rights […].
210

 

 

Konkret innebär detta exempelvis att ingen människa som påträffas till havs får föras i land i 

en annan stat om det bryter mot non-refoulement-principen. Det framgår av en förordning 

som särskilt rör den Frontex-ledda gränsövervakningen till havs, vid EU:s territoriella vatten 
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och på internationellt vatten. De som deltar i insatser till havs måste beakta den allmänna 

situationen i det land som de överväger landsättning i, enligt förordningen. Dessutom ska 

personerna i fråga informeras om var de kan komma att landsättas och ges möjlighet att vid 

behov framföra skäl för att det skulle strida mot non-refoulement-principen.
211

  

 Medlemsstaterna måste alltså följa folkrätten när de deltar i gränsövervakning som 

samordnas av Frontex. Det kan således konstateras att EU-rätten, åtminstone formellt, ställer 

krav på att gränskontrollen till havs ska utföras med skyddsbehövandes behov av skydd i 

beaktande. Dock finns det många skyddsbehövande som inte har möjlighet att ta sig så långt 

att de skyddas av dessa regler. Flera riskerar att hindras från att ens lämna ursprungslandet. 

Exempelvis kan EU:s visumregler leda till detta.  

 

4.2.4 Visumregler 

I viseringsförordningen fastställs vilka länders medborgare som måste ha visum för att resa 

till något EU-land och vilka länders medborgare som är undantagna från detta krav vid 

vistelser under tre månader. Detta anges i bilagor till förordningen som kan ändras bland 

annat genom medlemsstaters initiativ.
212

 De flesta människor som idag tvingas på flykt 

kommer från länder som är med på den lista över länder från vilka det krävs visum för att 

komma till EU. Alla människor från dessa länder är ju inte per automatik utestängda från EU 

då det ju kan vara möjligt att få visum och därmed tillåtas inresa i någon av EU:s 

medlemstater. Dock uppfyller skyddsbehövande generellt inte kriterierna för att få visum.
213

 

Generellt så beviljas inte visum till de som är förmodade asylsökande.
214

 Därmed hindrar 

visumreglerna skyddsbehövande från att ta sig till EU.  

 Det finns visserligen möjlighet för stater att göra undantag från visumreglerna av 

humanitära skäl, vilket framgår av exempelvis artikel 19 i viseringskodexen.
215

 I artikel 25 

står det vidare att visum med begränsad territoriell giltighet ska utfärdas om en stat finner att 

det är nödvändigt på grund av humanitära skäl eller på grund av internationella förpliktelser. 

Det uttrycks dock att detta ska vara i undantagsfall.
216

 Ulla Iben Jensen framhåller att dessa 

artiklar är otydligt formulerade och att de inte ger ett klart svar på om undantag från 

visumreglerna av MR-hänsyn är en skyldighet för staterna eller inte.
217

 Inget tydligt krav på 

att utfärda visum till skyddsbehövande finns idag. Det är snarare en möjlighet för staterna.
218

 

 Att ens ansöka om visum är svårt för många skyddsbehövande då EU:s medlemstater 

generellt har en bristande närvaro i flera länder där många flyr ifrån.
219

 Dessutom kan det i 
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länder med exempelvis oroligheter och konflikter vara omöjligt att ta sig till de konsulat eller 

ambassader som finns.
220

 För de skyddsbehövande som trots detta har möjlighet att ansöka 

om visum vid ett konsulat så kvarstår det faktum att de kan nekas visum i enlighet med EU:s 

regler.  

 Visumreglerna kan vara ett stort hinder för skyddsbehövande att få tillgång till skydd 

inom EU. Flera regler och åtgärder har dessutom utvecklats för att öka ”effekten” av 

visumreglerna. Detta är syftet med det så kallade transportöransvaret.
221

  

 

4.2.5 Transportöransvar 

Transportöransvaret är en av de mest centrala delarna inom EU:s regelverk som syftar till att 

göra visumreglerna mer verkningsfulla. Det innebär i stora drag att transportörer, såsom 

flygbolag eller sjöfartsbolag, ges ansvar att se till att bara personer som har nödvändiga 

resedokument får färdas med dem till EU:s medlemsstater. Grunden till reglerna kring 

transportöransvaret finns i artikel 26 i Schengenkonventionen.
222

 Bestämmelserna i denna 

artikel har sedan kompletterats och preciserats i direktivet om transportöransvar.
223

 I artikel 

26 i Schengenkonventionen står det att konventionsstaterna ska införa regler om att 

transportörerna måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de personer som 

färdas med dem har de resedokument som krävs för inträde i staterna. Staterna ska införa 

sanktioner mot de transportörer som ändå transporterar människor utan nödvändiga 

resedokument. Transportörerna ska även ges ansvaret för återresan av de personer som rest 

med dem och nekats inträde när de kommit fram. Detta handlar främst om transportörer i 

luften och till sjöss, men även vissa transportörer på land.
224

  

 Transportöransvaret innebär att en del av EU:s gränskontroll har delegerats till privata 

aktörer. Vid denna kontroll så möter individen inte det potentiella destinationslandet direkt, 

utan påverkas av gränskontroll som indirekt härrör från staten genom lagstiftningen kring 

detta. Flera stater placerar även ut representanter i andra länder, exempelvis på flygplatser, 

som bland annat ger rådgivning till transportörbolagen gällande vilka de ska tillåta ombord.
225

 

Staterna kan då vara indirekt involverade i kontrollen av visuminnehav men själva kontrollen 

utförs främst av andra aktörer. 

 Det framgår av artikel 26 i Schengenkonventionen att de åtgärder som staten vidtar 

rörande transportöransvar måste överensstämma med CRSR.
226

 Detsamma gäller i direktivet 

om transportöransvar där det uttryckligen står att direktivet ska tillämpas på ett sätt som inte 

går emot CRSR.
227

 Alltså sägs det att transportöransvaret ska implementeras i linje med 

folkrätten. Någon närmare beskrivning av hur det ska kunna ske i praktiken ges dock inte. 

Frågan är om det ens är möjligt att följa reglerna kring transportöransvar och samtidigt beakta 
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skyddsbehövandes behov. Som Den Heijer uttrycker det: ”[I]t is notoriously difficult to 

envisage a carrier sanctions regime which can meaningfully reconcile control concerns with 

refugee concerns. From a refugee perspective, a system which waives penalties only for 

recognised refugees (or other beneficiaries of protection) is not sufficient, because this would 

allocate the risk of ’getting it wrong’ to the carrier.”
228

 Transportbolagen är förmodligen inte 

villiga att ta den risk som det innebär att transportera en person som saknar giltiga 

resehandlingar men kan vara i behov av skydd då de får böta om personen visar sig inte vara 

det.  

 Som Gammeltoft-Hansen påpekar så tas generellt ingen särskild hänsyn till 

skyddsbehövande när reglerna kring transportöransvaret genomförs. Då det ofta är så att 

skyddsbehövande inte har de resehandlingar som krävs för att resa till EU, på grund av 

exempelvis visumreglerna, så blir detta ett stort hinder för dem.
229

 Transportöransvaret 

medverkar alltså till att hindra skyddsbehövande från att få tillgång till EU. 

 

4.3 Sammanfattning: gällande EU-rätt 

Som framgått i detta kapitel så finns det skilda delar av EU-rätten som på olika sätt påverkar 

skyddsbehövandes tillgång till skydd inom EU. Till att börja med så ger vissa EU-regler 

tredjelandsmedborgare i behov av skydd en rätt att både söka och få skydd. CFR ger dem 

exempelvis, utöver skydd från refoulement, även rätt till asyl. Genom CEAS finns sedan 

flertalet regler som konkretiserar denna rätt till asyl. Exempelvis finns regler om att 

skyddsbehövande som kommer till EU har rätt att få sina skyddsskäl prövade och de har rätt 

att få skydd genom uppehållstillstånd om de konstateras vara flyktingar eller subsidiärt 

skyddsbehövande. Detta skydd som ges skyddsbehövande genom CEAS gäller dock endast de 

som kunnat ta sig till någon av EU:s medlemsstater eller de som närmat sig EU och 

exempelvis möter staterna till havs. 

  Generellt är svårigheten för skyddsbehövande att ta sig till EU stor. EU:s medlemsstater 

har öppnat några vägar specifikt för skyddsbehövande så att de kan ta sig till EU och därmed 

få tillgång till skyddet. Dock är det upp till staterna om de vill ta emot skyddsbehövande 

genom exempelvis vidarebosättning eller humanitära visum då det inte finns tydliga krav 

kring detta i EU-rätten. Idag är det endast en liten del av alla skyddsbehövande som kan 

komma genom de vägar som staterna öppnat. Generellt är möjligheten för skyddsbehövande 

att ta sig till EU mycket liten. 

 Flera regler inom EU-rätten rör unionens yttre gränskontroll och kan påverka 

skyddsbehövandes möjlighet att ta sig till unionen. Olika former av kontroll finns bland annat 

vid medlemsländernas fysiska landsgränser samt vid och kring havsgränserna. Vid sådan 

kontroll ska dock hänsyn tas till skyddsbehövandes behov enligt vissa regler. 

Skyddsbehövande ges en viss rätt, åtminstone formellt, att få tillgång till EU när de kommit 

till landsgränserna eller möter staterna till havs. 

 Det är annat med den gränskontroll som idag finns förlagd långt borta från unionen. En 

central del av denna extraterritoriella gränskontroll är EU:s visumregler som generellt får till 

följd att skyddsbehövande inte kan få det visum som ofta krävs för att ta sig till någon av 
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EU:s medlemsstater. Därtill har ansvaret för kontroll av visuminnehav innan avresa från 

ursprungslandet till stor del lagts på transportbolag genom EU:s regler kring 

transportöransvar. Transportbolag får, till följd av reglerna, böta om de transporterar personer 

till EU som saknar giltigt visum eller andra resehandlingar som krävs.  

 Undantag kan göras från EU:s visumregler då visum kan beviljas till skyddsbehövande. 

Dock är det generellt upp till staterna själva att göra sådana undantag då inget tydligt krav på 

det finns i EU:s regler. Vidare sägs det förvisso i reglerna kring transportöransvar att hänsyn 

ska tas till skyddsbehövandes rättigheter. Det kan dock ifrågasättas om reglerna kring 

transportöransvar, som de ser ut nu, går att tillämpa med hänsyn till skyddsbehövande. Vad 

som kan konstateras är att visumreglerna och transportöransvaret idag verkar försvåra för 

skyddsbehövande att ta sig till EU för att få skydd där. Risken är att de, genom denna 

extraterritoriella gränskontroll, utestängs från rättighetsskydd. 

  

4.4 Kritik: EU:s regelverk och rätten till rättigheter 

EU-rätten har visat sig ge skyddsbehövande rättigheter kring skydd på flera sätt, genom 

fördragen, CFR och CEAS. De har rätt att söka asyl och rätt att få stanna om de har 

skyddsskäl. Dock gäller dessa rättigheter generellt endast de som lyckats ta sig till EU. 

Tillgången till EU är därmed avgörande för att skyddsbehövande ska få tillgång till 

rättigheterna. Hur påverkar då EU-rätten skyddsbehövandes tillgång till EU? Med andra ord, 

hur lyckas EU-rätten inkludera dem i rättighetsskydd? 

 EU-rätten har visat sig kunna inkludera vissa skyddsbehövande i rättighetsskydd även 

innan de kommit in i EU:s medlemsstater. De som befinner sig vid och kring EU:s gränser på 

land eller till havs ges ett visst skydd genom att EU:s regler sammantaget gör gällande att 

gränsövervakningen där måste ske i linje med non-refoulement-principen och rätten till asyl. 

Tredjelandsmedborgare i behov av skydd ska exempelvis inte hindras från att komma in i 

unionen när de kommit fram till EU:s gränser och har rätt att inte skickas tillbaka när de möter 

medlemsländerna till havs. Således skyddas deras rätt till rättigheter, i alla fall formellt, när de 

kommit fram dit. Där inkluderas de i EU-rättens rättighetsskydd och får tillgång till de 

rättigheter kring skydd som ges genom unionens regelverk. 

 Situationen är en annan när det gäller den extraterritoriella gränskontroll som består av 

visumregler och regler kring transportöransvar. När skyddsbehövande är kvar i 

ursprungslandet skyddas de inte av EU-rättens bestämmelser kring skydd på samma sätt som 

vid EU:s gränser. Rättighetsskyddet genom EU-rätten når inte dit utan gäller främst inom EU. 

Det är i sig inte så konstigt med tanke på att EU-rätten ju i grunden är unionsspecifik. Det kan 

därmed anses vara logiskt att många regler gäller främst just inom unionen. Problemet är att 

det samtidigt finns andra typer av EU-regler som aktivt hindrar människor i behov av skydd 

från att nå rättighetsskyddet inom EU. Och dessa regler, till skillnad från rättighetsskyddet, 

sträcker sig långt utanför unionen. Rättighetsskyddet når alltså inte till skyddsbehövande i 

ursprungslandet, men det gör hindren. 

 Det finns idag mycket få lagliga vägar till EU för skyddsbehövande från tredjeland. 

Snarare hindrar alltså vissa EU-regler dem från att ta sig dit. Det gör att det rättighetsskydd 

som finns för skyddsbehövande när de befinner sig på plats inom unionen urlakas. Rent 
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formellt har alla skyddsbehövande rättigheter kring skydd genom EU-rätten men många av 

dem stängs i praktiken ute från åtnjutandet av dessa rättigheter genom samma rättssystem. 

 Rent formellt så kräver EU:s regler kring extraterritoriell gränskontroll inte att människor 

på flykt stoppas. Men reglerna tar inte heller hänsyn till skyddsbehövande på ett tydligt sätt. 

Som Den Heijer uttrycker det:  

 

As they stand, the instruments adopted under the EU’s external migration and asylum policy do not 

directly require Member States to interfere with refugee rights. But neither do they take the special 

position of refugees and other protection seekers meaningfully into account. Pre-border migration 

enforcement measures in the form of carrier sanctions and a variety of pre-clearances have become an 

object of EU law, but their reconciliation with refugee concerns is primarily a matter of Member State 

implementation.
230

 

 

Det framgår ju exempelvis av reglerna kring transportöransvar att de ska tillämpas i linje med 

CRSR. Det låter därför som att skyddsbehövandes situation tas i beaktande. Frågan är om 

dessa formuleringar egentligen kan få någon verkan i praktiken. Ansvaret läggs på 

transportbolagen som måste avgöra om de är villiga att ta risken för att bli straffade om 

personen de släpper ombord på flygplanet eller båten senare visar sig inte vara 

skyddsbehövande. Detta gör förmodligen att transportbolagen hellre väljer att ta det säkra före 

det osäkra och nekar personer utan giltiga resehandlingar att resa med dem, trots att de kan 

vara personer i behov av skydd. Det kan innebära att skyddsbehövande hindras från att ta sig 

till någon av EU:s medlemsstater. Således hindras de från att få tillgång till skydd. 

 Även i reglerna kring visum nämns ju skyddsbehövande då undantag kan göras på grund 

av internationella förpliktelser. Men faktum är, precis som Den Heijer framhåller, att det ändå 

lämnas upp till staterna att avgöra skyddsbehövandes möjlighet att komma. EU:s regler ger 

inga tydliga krav på att visum ska beviljas till skyddsbehövande och ger således inte de som 

befinner sig i ursprungslandet någon tydlig rätt att få tillgång till unionen för att få skydd. Det 

är istället generellt upp till enskilda medlemsstater att välja om de vill tillåta skyddsbehövande 

att komma genom humanitära visum eller genom någon av de andra vägar som finns, såsom 

vidarebosättning. Det är alltså till stor del upp till varje medlemsstats vilja att ge 

skyddsbehövande tillgång till de rättigheter kring skydd som ges genom EU:s regler. Det 

liknar den situation som Arendt skildrar när hon beskriver hur de statslösas liv hängde på 

välgörenhet. Som en följd av EU:s regelverk så avgörs många skyddsbehövandes åtnjutande 

av rätten till rättigheter av ett medlemslands eventuella vilja att ge dem tillgången till den. Det 

hänger på EU-staternas ”välgörenhet” då de skyddsbehövande inte kan åberopa en rätt att få 

tillgång till EU. Det ger dem inget starkt rättighetsskydd. 

 Om skyddsbehövande inte får tillgång till EU genom medlemsstaternas vilja att öppna en 

väg för dem så finns andra alternativ. De skyddsbehövande kan exempelvis ta saken i egna 

händer och själva försöka få tillgång till rättighetsskyddet inom unionen. Men då krävs det 

ofta att de tar illegala, riskabla och ibland livsfarliga vägar för att komma runt de gränshinder 

som finns. Som O’Nions påpekar så finns det ju en anledning till att människor fortsätter att 

fly och det kan många av dem behöva göra trots eventuella risker: ”Refugee movements […] 

will not cease until the risks presented are greater than the risks faced by remaining at 
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home.”
231

 Många har inget annat val än att fly och till följd av EU:s regler kan då sökandet 

efter skydd innebära nya faror. Det är problematiskt att skyddsbehövande kan hamna i en 

situation då de behöver ta stora risker för att nå det rättighetsskydd som finns att få inom EU. 

Ändå riskerar EU:s regler kring extraterritoriell gränskontroll att medverka till att en person i 

behov av skydd inte har något annat alternativ än att göra en sådan osäker resa. 

 Syftet bakom den yttre gränskontroll som byggts upp är ju, enligt EU, främst att stoppa 

illegal immigration. Som Peo Hansen påpekar så har detta fokus resulterat i att ”mycket av 

asylpolitiken numera bedrivs som ett slags annex till den helt överordnade kampen mot den 

illegala invandringen och terrorismen.”
232

 Frågan är hur långt kampen mot illegal immigration 

ska få gå i utestängandet av människor i behov av skydd. Så länge skyddsbehövande inte kan 

skiljas från annan typ av illegal immigration så kommer de fortsätta att stängas ute från 

rättighetsskydd genom EU:s extraterritoriella gränskontroll. EU:s gränskontroll leder 

dessutom till att skyddsbehövande tvingas bli en del av det som EU kallar illegal immigration 

då de ofta inte ges möjlighet att resa till unionen på ett reguljärt sätt. 

 Sammanfattningsvis så verkar delar av EU-rätten medverka till att neka skyddsbehövande 

tillgång till EU och därmed också rättighetsskydd. Ett tämligen starkt rättighetsskydd ges 

skyddsbehövande inom EU, men flera skyddsbehövande nekas tillgång till detta. Rent 

formellt ges skydd till tredjelandsmedborgare som på något sätt lyckats komma till EU:s 

gränser eller möter medlemsstaterna till havs, men andra gemensamma regler hindar många 

från att ens ta sig dit. Skyddsbehövandes tillgång till unionen hänger till stor del antingen på 

medlemsstaternas (begränsade) vilja att öppna vägar för dem eller skyddsbehövandes eget 

risktagande. EU:s regler kring extraterritoriell gränskontroll har idag en exkluderande effekt. 

Reglerna riskerar att medverka till att skyddsbehövande som fortfarande befinner sig i 

ursprungslandet hindras från att åtnjuta sina rättigheter. De nekas rätten till rättigheter. 

 Frågan är hur EU:s yttre gränskontroll ska betraktas utifrån gällande folkrättsliga 

bestämmelser. Når folkrätten ens hela vägen, eller kan vissa skyddsbehövande hamna i en 

situation där de i praktiken saknar rättighetsskydd från både folkrätten och EU-rätten? Dessa 

frågor behandlas i nästkommande kapitel där en avslutande diskussion förs kring 

skyddsbehövandes tillgång till skydd inom EU idag. 
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5. Avslutande diskussion 

I kapitel 3 och 4 så har tillgången till skydd för skyddsbehövande genom gällande folkrätt 

respektive EU-rätt behandlats. Den undersökning som gjorts av vissa delar av de båda 

rättssystemen har gett möjliga svar på de första två frågeställningarna som denna studie utgår 

ifrån: Vad säger folkrätten om skyddsbehövandes tillgång till skydd i en annan stat? Vad 

innebär EU:s regler kring asyl och gränskontroll för skyddsbehövandes tillgång till skydd 

inom unionen? Utifrån den tolkning som gjorts av folkrätten respektive EU-rätten så är det nu 

möjligt att diskutera dessa två rättssystem tillsammans, vilket görs i detta kapitel. Denna 

diskussion förs utifrån den tredje och fjärde frågeställningen som studien utgår ifrån. 

 Först, i avsnitt 5.1 så förs ett resonemang utifrån den frågeställning som handlar om hur 

den gällande EU-rätten stämmer överens med den gällande folkrätten: I vilken utsträckning 

överensstämmer EU:s regler med folkrättens bestämmelser angående skyddsbehövandes 

tillgång till skydd? Frågan är om EU:s nuvarande regler går i linje med gällande folkrätt eller 

om EU:s regler istället går emot medlemsstaternas folkrättsliga skyldigheter. 

 I avsnitt 5.2 görs sedan en analys av den gällande rätten utifrån studiens teoretiska ansats. 

Analysen kretsar kring denna frågeställning: Hur bör den gällande folkrätten och EU-rätten 

betraktas utifrån den moraliska princip som innebär att alla skyddsbehövande har rätt till 

rättigheter? Denna fråga har diskuterats i förhållande till respektive rättssystem separat i 

tidigare kapitel. Utifrån dessa separata diskussioner kan en sådan analys här göras i 

förhållande till de båda rättssystemen tillsammans. Frågan är om den sammantagna rätten kan 

anses ge ett tillräckligt rättighetsskydd till skyddsbehövande idag rörande tillgång till skydd. 

 

5.1 Går EU:s regler i linje med folkrättens bestämmelser? 

Delar av den gällande folkrätten och den gällande EU-rätten har undersökts var för sig i 

tidigare kapitel.
233

 I vilken utsträckning överensstämmer då EU:s regler med de folkrättsliga 

bestämmelserna utifrån den tolkning av rättssystemen som gjorts i denna studie? Hur förhåller 

sig EU-reglerna till statens folkrättsliga skyldigheter gällande skyddsbehövandes tillgång till 

unionen? I detta avsnitt förs en diskussion kring detta. Diskussionen rör vad regelverkens 

bestämmelser verkar innebära rent formellt. Hur, och om, EU-reglerna sedan implementeras i 

linje med vad de verkar uttrycka faller utanför denna studies fokusområde. Här är det endast 

reglerna i sig som diskuteras och deras möjliga överensstämmelse med folkrätten. 

 Till att börja med så har EU:s regelverk visat sig ge tredjelandsmedborgare som befinner 

sig inom unionen flertalet rättigheter till skydd. Flera regler kring detta går i linje med 

folkrätten. Det finns först och främst ett tydligt förbud mot refoulement inom både folkrätten 

och EU-rätten. Inom EU-rätten nämns exempelvis non-refoulement-principen explicit i CFR 

och CEAS. Det uttrycks visserligen i skyddsgrundsdirektivet att det är möjligt att göra 

undantag från denna princip med hänsyn till landets säkerhet. Detta skulle kunna gå emot 

gällande folkrätt då det visat sig att det enligt folkrätten inte är tillåtet att göra undantag från 

non-refoulement-principen även om det finns säkerhetsargument. Dock står det även i 

skyddsgrundsdirektivet att en avvisning av en flykting av säkerhetsskäl inte får bryta mot 
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internationella förpliktelser. Om direktivet läses i ljuset av statens folkrättsliga skyldigheter, 

vilket det explicit står att det ska, så bör direktivet inte tolkas som att det går emot folkrätten 

rent formellt. Både EU-rätten och folkrätten kan alltså sägas förbjuda tillbakaskickande av 

skyddsbehövande om det inte finns säkra alternativ dit personerna ifråga kan skickas utan 

risk. Non-refoulement-principen är central inom båda rättssystemen.  

 Genom EU-rätten har skyddsbehövande dessutom en direkt rätt att få skydd. CFR och 

CEAS ger skyddsbehövande en rätt att söka asyl men också att beviljas asyl. EU-rätten går 

således längre än gällande folkrätt som inte kunnat konstateras ge en sådan tydlig rättighet. 

Både EU-rätten och folkrätten ger en viss rätt till skydd, men denna rättighet är mer direkt 

inom EU-rätten än inom folkrätten där den måste härledas från non-refoulement-principen. 

Båda rättssystemen ger skyddsbehövande rätt till skydd under vissa omständigheter, men den 

är mer tydlig och direkt genom EU-rätten. 

 Stämmer då EU-rätten och folkrätten överens angående vilka människor som ska anses 

ha rätt att få detta skydd? Vilka MR-kränkningar anses vara skäl nog för att få skydd? De 

båda rättssystemen verkar i stort sett överensstämma gällande detta. De grupper av människor 

som är berättigade till skydd enligt EU:s regler motsvarar de grupper som visat sig vara 

skyddade av folkrätten genom non-refoulement-principen. Skydd ska enligt EU:s regler ges 

till de som är flyktingar enligt CRSR då skyddsgrundsdirektivets definition överensstämmer 

med konventionen. Vidare ska skydd även ges till subsidiärt skyddsbehövande enligt 

direktivet. Detta kan tänkas gå i linje med non-refoulements-principens krav. Det subsidiära 

skyddet kan exempelvis i huvudsak anses motsvara skyddet som ges under artikel 3 i ECHR 

då den artikeln visat sig vara bred.
234

 Folkrätten har visserligen visat sig potentiellt kunna 

täcka vissa aspekter av andra rättigheter, särskilt genom ECHR då ECtHR i alla fall inte 

uteslutit att non-refoulement-principen kan kopplas till flera artiklar. Det innebär att 

folkrättens krav potentiellt skulle kunna gå längre än EU:s regler. Dock beror det på hur 

folkrätten utvecklas genom praxis. Som det är nu så verkar EU-rätten stämma överens med 

den nuvarande folkrättens innebörd gällande vilka personer som ska ges skydd. 

 Som framgår av TFEU så ska CEAS gå i linje med folkrätten och det gemensamma 

asylsystemet gör alltså det på flera sätt, åtminstone formellt. Tredjelandsmedborgare i behov 

av skydd ges flera rättigheter kring skydd inom EU genom olika EU-regler. Men det är inom 

unionen. Det är ju bara de skyddsbehövande som kunnat ta sig till unionen som kan åtnjuta 

skyddet som EU-rätten ger dem rätt till. Deras tillgång till EU är därför avgörande. 

 Hur stämmer då de EU-regler som studerats överens med folkrätten rörande 

skyddsbehövandes tillgång till EU:s medlemsstater? Frågan är hur den yttre gränskontroll som 

etablerats genom EU-rätten, och som påverkar skyddsbehövandes möjlighet att ta sig till 

unionen för att få skydd, ska betraktas utifrån gällande folkrätt. Kan vissa aspekter av reglerna 

kring EU:s gränskontroll anses strida mot folkrätten? Täcker folkrätten överhuvudtaget alla 

delar av denna gränskontroll? EU-reglernas förenlighet med folkrätten är dels en fråga om 

huruvida folkrätten ens är tillämplig i alla kontexter där EU:s kontroll av de yttre gränserna 

äger rum och dels en fråga om huruvida EU:s regler, i de fall som folkrätten är tillämplig, 

formellt går i linje med folkrättens krav. 
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Till att börja med så har folkrätten visat sig kunna påverka vad en stat är tillåten att göra 

gentemot skyddsbehövande som kommit till dess gränser. Folkrätten är alltså tillämplig när 

det gäller de situationer då gränskontroll utförs vid EU:s fysiska gränser och unionens regler 

som rör gränsövergången på land måste således vara i linje med staternas folkrättsliga 

skyldigheter. Folkrätten ger skyddsbehövande som kommit till en stats gränser en viss, 

indirekt, rätt att släppas in i den staten genom non-refoulement-principen. Om personen i 

fråga inte kan skickas till ett säkert område så blir följden av statens folkrättsliga skyldigheter 

att personen bör få stanna. 

 Hur är det då med EU:s regler? Generellt måste personer som kommer till EU:s yttre 

gränser uppfylla vissa krav för att tillåtas inträde. Exempelvis måste de ha visum om de 

kommer från länder vars medborgare måste ha det enligt EU:s regler. Skyddsbehövande 

riskerar att drabbas av det då de generellt inte beviljas visum. Enligt bestämmelser inom EU-

rätten, exempelvis i CFR och kodexen om Schengengränserna, bör dock undantag från kraven 

vid gränspassagen göras om det är nödvändigt med hänsyn till skyddsbehövandes rättigheter. 

De bör inte nekas inträde. Om skyddsbehövande avvisas vid gränsen så verkar det alltså 

kunna strida mot EU-rätten på liknande sätt som mot folkrätten. Därmed kan EU:s regler 

kring kontroll vid de territoriella landgränserna, rent formellt, anses gå i linje med folkrätten. 

 Hur är det med den gränskontroll som sker vid och kring EU:s havsgränser? Folkrätten 

har visat sig kunna täcka hindrande av skyddsbehövande också till havs. Detta då non-

refoulement-principen ger staten en skyldighet även där om staten kan anses utöva 

jurisdiktion. Staten får då inte skicka iväg en person som riskerar grova MR-kränkningar.  

 Delar av EU:s regelverk ger också uttryck för detta. Bland annat uttrycker reglerna som 

rör Frontex-ledda insatser till havs att ingen landsättning av människor får ske till sådana 

områden där det kan innebära brott mot refoulement-förbudet. Exempelvis CFR ger också 

skyldigheter för deltagande stater som möter personer till havs att inte skicka tillbaka de som 

kan vara i behov av skydd. Dessutom ska de skyddsbehövande som staten möter, enligt CFR, 

ges tillgång till en asylprocess. Således förefaller EU:s regler sammantaget uppfylla 

folkrättens krav gällande gränsövervakningen till havs. 

 De EU-regler kring yttre gränskontroll på land och till havs som studerats verkar alltså 

formellt gå i linje med folkrätten. Det är dock inte samma sak som att dessa regler följs i 

praktiken. Exempelvis förekommer det att skyddsbehövande som kommit till EU:s gränser 

motas bort i strid med non-refoulement-principen eller nekas inträde för att de rest genom 

irreguljära vägar.
235

 Implementeringen av reglerna, som ju är avgörande för att 

skyddsbehövande ska få sina rättigheter skyddade i praktiken, kan alltså ifrågasättas. På 

regelnivå förefaller det dock vara så att de regler som tagits upp i denna studie och som rör 

gränskontroll vid EU:s territoriella gränser till stor del överensstämmer med folkrätten. Om 

skyddsbehövande som kommit dit avvisas eller skickas dit de riskerar MR-kränkningar, vilket 

alltså förekommer, så strider det både mot folkrätten och mot EU-rätten. För rent formellt så 

verkar EU-reglerna följa folkrättens krav i flera situationer. 

 EU-reglernas överensstämmelse med gällande folkrätt är svårare att avgöra när det 

handlar om den extraterritoriella gränskontrollen som består av visumkrav och regler kring 

transportöransvar. Det beror på att folkrättens tillämplighet är oklar. Folkrätten kan ge stater 
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ansvar i den extraterritoriella kontexten men för att tydligt kunna hävda att den gör det idag i 

förhållande till specifika åtgärder för migrationskontroll så behöver det finnas stöd för det i 

praxis. Det verkar dock vara svårt än så länge. Exempelvis ECHR skulle potentiellt kunna 

medföra ansvar för stater vid sådan extraterritoriell gränskontroll som rör visum och 

transportöransvar. Men som Nuala Mole and Catherine Meredith konstaterade år 2010 så hade 

ECtHR då ännu inte dömt i något fall rörande visumsystem eller transportöransvar kopplat till 

skyddsbehövande.
236

 Det verkar inte ha kommit tydlig praxis på senare tid heller. Sådan 

praxis har i alla fall inte påträffats under undersökningen i denna studie. Därmed kan EU:s 

regler kring visum och transportöransvar idag inte med säkerhet sägas bryta mot gällande 

folkrätt. 

 EU:s regler kring extraterritoriell gränskontroll tycks vid första anblick kunna ge ett visst 

skydd till skyddsbehövande och skulle således kunna vara tydligare än folkrätten i detta 

avseende. Det finns ju exempelvis explicita formuleringar om att transportöransvaret ska 

implementeras i linje med CRSR. Reglerna gör alltså gällande att hänsyn ska tas till 

skyddsbehövande, i alla fall en viss grupp skyddsbehövande, och deras rättigheter. Dock är 

det svårt att se hur detta ska kunna ske i praktiken då bedömningen av människors eventuella 

skyddsbehov läggs i händerna på privata aktörer som riskerar repressalier om de transporterar 

någon utan giltiga resehandlingar som visar sig inte vara skyddsbehövande. Trots att 

folkrättsliga förpliktelser nämns i EU-reglerna så verkar de ändå hindra skyddsbehövande från 

att ta sig till EU och få tillgång till skydd. 

 Både EU:s visumregler och reglerna kring transportöransvar kan dock inte sägas bryta 

mot folkrätten trots de konsekvenser de kan få för skyddsbehövande. Det beror på att 

folkrätten inte riktigt verkar nå dit idag. Stater kan därför ha viss migrationskontroll som 

hindrar skyddsbehövande från att få tillgång till skydd utan att de tydligt kan hållas 

folkrättsligt ansvariga. Som Tilman Rodenhäuser uttrycker det: ”[I]t seems that states have 

found a system of refusing to grant some asylum seekers the benefit of international 

protection without per se violating their obligations under international human rights and 

refugee law.”
237

 

 Kanske kan folkrätten på sikt komma att täcka också den allt mer extraterritoriella och 

privatiserade gränskontrollen. Folkrätten har potential att täcka flera aspekter av den 

extraterritoriella gränskontrollen och den kan utvecklas i den riktningen genom praxis. 

Särskilt ECHR verkar ha potential. ECtHR:s praxis blir särskilt intressant i detta avseende om 

och när EU blir part till ECHR vilket EU är på väg att bli. Det skulle innebära att individer 

under vissa omständigheter skulle kunna klaga till ECtHR om de upplever att EU bryter mot 

deras rättigheter enligt konventionen. För närvarande kan detta enbart ske indirekt genom att 

klagomål kan föras mot någon av medlemsstaterna vars agerande har sin grund i EU-rätten.
238

 

Om klagomålen istället skulle kunna föras mot EU som organisation så skulle ECtHR kunna 

pröva mer direkt om EU:s regelverk håller måttet utifrån artiklarna i ECHR. Då skulle 

folkrättens tillämplighet när det gäller den extraterritoriella gränskontrollen möjligen kunna 

bli tydligare än den är idag. För närvarande är dock folkrättens tillämplighet oklar. 
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Sammanfattningsvis verkar flera av de EU-regler som berörts i studien gå i linje med 

folkrätten rent formellt. EU-regler som ger skyddsbehövande en rätt att få skydd verkar gå i 

linje med folkrättens krav och kan dessutom sägas gå längre än så i vissa fall. Rörande EU:s 

yttre gränskontroll kan de regler som rör kontrollen vid EU:s territoriella gränser på land eller 

till havs sägas gå i linje med folkrätten, i alla fall formellt sett, då de gör gällande att 

skyddsbehövande inte ska motas bort eller nekas inträde om det inte finns ett säkert alternativ 

dit personerna kan skickas. När det gäller EU:s regler kring visum och transportöransvar så är 

det svårare att avgöra huruvida de går i linje med folkrätten. För närvarande är folkrätten inte 

tydlig gällande sådan extraterritoriell gränskontroll och därmed är det inte möjligt att i 

dagsläget konstatera att dessa regler innebär folkrättsbrott. Folkrätten har potential att nå tid, 

men förefaller inte vara där än.  

 Detta kan tyckas vara en restriktiv tolkning av gällande folkrätt. Andra skulle kanske 

argumentera för att EU:s regler kring visum och transportöransvar visst kan påstås bryta mot 

folkrätten. Dock är folkrätten, enligt den tolkning som gjorts i denna studie, inte tillräckligt 

tydlig för att det i nuläget ska vara möjligt att dra en sådan slutsats. Detta innebär dock inte att 

EU:s regler inte är problematiska ur ett MR-perspektiv. De kan inte med säkerhet sägas bryta 

mot MR rent juridiskt men däremot råder det ingen tvekan om att EU:s regler är 

bekymmersamma ur ett bredare rättighetsperspektiv som går utöver MR:s juridiska 

dimension. Att reglerna kring den extraterritoriella gränskontrollen hindrar skyddsbehövandes 

tillgång till skydd och tillgång till sina rättigheter men samtidigt inte kan förklaras strida mot 

folkrätten tyder på att finns brist i rättighetsskyddet för skyddsbehövande på flera nivåer, både 

inom EU-rätten och inom folkrätten i stort. Båda rättssystemen verkar medverka till att 

skyddsbehövande i ursprungslandet exkluderas från rättighetsskydd och nekas sin rätt till 

rättigheter. Detta diskuteras i kommande avsnitt. 

 

5.2 Går EU-rätten och folkrätten i linje med skyddsbehövandes 

rätt till rättigheter? 

Flera bestämmelser inom folkrätten och EU-rätten har visat sig kunna ge en del 

skyddsbehövande rätt att få tillgång till skydd men båda rättssystemen har även visat sig ge ett 

bristfälligt rättighetsskydd i förhållande till flera av dem. Diskussioner kring detta har förts 

kopplat till respektive rättssystem var för sig.
239

 Separata analyser är viktiga för att se vilka 

luckor som kan finnas. Vidare är det även viktigt att analysera båda rättssystemen tillsammans 

då de samverkar gällande skyddsbehövandes möjlighet att idag få tillgång till EU för att få 

skydd. I detta avsnitt görs en sådan samlad analys. Utifrån de brister som redan uppfattats 

finnas i folkrätten respektive EU-rätten så analyseras här båda rättssystemen utifrån hur de 

tillsammans lyckas, eller brister i, att tillgodose skyddsbehövandes rätt till rättigheter. 

 Som konstaterats så har både folkrätten och EU-rätten visat sig kunna inkludera flera 

skyddsbehövande i rättighetsskydd när de på något sätt lyckats komma fram till EU:s gränser 

eller befinner sig kring gränserna till havs. Folkrätten och EU-rätten innehåller bestämmelser 

som innebär att skyddsbehövande då bör få tillgång till EU om de inte kan skickas till ett 

annat säkert område. Därmed verkar rättssystemen i dessa situationer kunna gå i linje med 
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skyddsbehövandes rätt till rättigheter, i alla fall rent formellt. Om reglerna implementeras i 

praktiken verkar inte alltid säkert, men på regelnivå så inkluderas skyddsbehövande i 

rättighetsskydd när de tagit sig till EU:s gränser eller möter medlemsstaterna till havs. 

 Situationen en annan för de skyddsbehövande som befinner sig i ursprungslandet och 

därför ligger fokus i denna analys på just dem. Dessa skyddsbehövande har samma rätt till 

rättigheter som de skyddsbehövande som på något sätt lyckats ta sig till EU:s gränser. Dock 

verkar de som befinner sig i ursprungslandet inte ha samma rättighetsskydd genom gällande 

rättssystem när de möter EU:s gränskontroll. Både folkrätten och EU-rätten medverkar till 

detta på olika sätt. Folkrätten genom dess oklara tillämplighet och EU-rätten genom dess 

utestängande extraterritoriella gränskontroll, alltså visumreglerna och reglerna kring 

transportöransvar. 

 Angående folkrätten så finns det en lucka i rättighetsskyddet. Det juridiska system som 

ska säkra alla människors lika rättigheter når inte riktigt de som befinner sig i ursprungslandet 

i somliga situationer. Till viss del måste staters folkrättsliga skyldigheter begränsas för att MR 

ska vara genomförbara i praktiken. Det skulle inte vara hållbart om stater fick lika omfattande 

folkrättsliga skyldigheter gentemot alla människor i alla länder. Deras ansvar måste 

avgränsas. Dock är det problematiskt när stater, direkt eller indirekt, påverkar människors 

åtnjutande av sina rättigheter i andra länder men ändå inte tydligt kan ställas till svars 

folkrättsligt. Så är fallet med EU: extraterritoriella gränskontroll som utgörs av visumregler 

och transportöransvar. Potentiellt skulle folkrätten kunna ge stater långtgående skyldigheter 

kopplat till dessa former av migrationskontroll. Detta är dock än så länge mest i teorin då det 

inte visat sig i praxis. Folkrätten ger för närvarande inte något tydligt ansvar till EU:s 

medlemsstater trots att de påverkar de skyddsbehövandes möjlighet att finna skydd. 

 Trots de konsekvenser som EU:s extraterritoriella gränskontroll har för 

skyddsbehövandes åtnjutande av sina rättigheter så verkar folkrätten alltså för närvarande inte 

kunna ge dessa människor något stöd när de möts av hindren. Det är problematiskt att 

folkrätten inte tydligare kunnat följa med i utvecklingen av denna typ av gränskontroll. Stater 

har ju de senaste åren rört sig långt bortom deras egna territorium i och med att de förlagt 

gränskontroll långt borta från deras fysiska gränser. Då behöver också folkrätten hänga med 

och hinna ikapp denna utveckling. Folkrätten är flexibel och har ju kunnat röra sig bortom 

bundenheten till statssystemet på flera sätt genom exempelvis non-refoulement-principen. Om 

folkrätten kan utvecklas till att också tydligare täcka den extraterritoriella gränskontrollen 

återstår att se. Till dess verkar det finnas en lucka i folkrättens skydd av skyddsbehövande och 

den extraterritoriella gränskontrollen har gjort Arendts analys om rättighetsskyddets brister 

fortsatt aktuell. 

 På grund av folkrättens oklara tillämplighet så har EU:s medlemsstater i viss mån kunnat 

komma undan sitt MR-ansvar. Genom att de har förlagt viss gränskontroll i en otydligt 

reglerad extraterritoriell kontext så har statens folkrättsliga ansvar blivit svårare att fastställa. 

Om detta är avsiktligt eller inte är svårt att säga. Gammeltoft-Hansen pekar på att staterna är 

medvetna om att de genom denna form av gränskontroll kan undkomma sitt ansvar: ”[S]tates 

have been keen to prevent asylum-seekers and irregular migrants from reaching their 

territories in the first place. The non-refoulement principle has been seen by some states as an 

open door or ’blank cheque’ for any migrant claiming to be an asylum-seeker, leaving little 
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control to states in determining how many must be admitted to its asylum procedures.”
240

 I 

närmare anslutning till staternas territorium har de tydliga skyldigheter gentemot 

skyddsbehövande genom både folkrätten och EU-rätten. Genom att skyddsbehövande hindras 

från att ta sig dit så lyckas staterna hålla ansvaret på avstånd. Om de skyddsbehövande skulle 

kunna ta sig till EU så skulle staterna få ansvar för dem enligt båda rättssystemen. Men genom 

visumregler och transportöransvar har staterna till viss del kunnat utnyttja folkrättens lucka, 

medvetet eller omedvetet, och lyckats komma undan sina folkrättsliga skyldigheter. Detta är 

mycket problematiskt ur ett rättighetsperspektiv då gränskontrollen hindrar skyddsbehövande 

från att få tillgång till sina rättigheter. Det rättighetsskydd som de enligt båda rättssystemen 

kan ta del av när de kommit till EU urlakas i praktiken då de inte får tillgång till det. 

 Det kan visserligen vara möjligt för skyddsbehövande att nå EU och där inkluderas i 

rättighetsskydd trots de extraterritoriella gränshinder som finns. Vissa kan få komma till 

unionen genom de möjliga vägar som en del EU-stater gått med på att öppna för dem, 

exempelvis genom vidarebosättning och humanitära visum, även om det endast rör sig om en 

liten del av alla människor som är i behov av skydd. Andra kan, genom att undvika 

gränskontrollen, eventuellt ta sig till EU genom irreguljära vägar. Det kan dock vara både dyrt 

och innebära stora risker. Det förefaller vara så att många skyddsbehövande utelämnas till 

antingen medlemsländernas eventuella välvilja eller till irreguljära vägar för att nå en fristad 

inom EU. Ur ett MR-perspektiv är det mycket problematiskt.  

 Rättighetsskyddet blir svagt om skyddsbehövandes tillgång till skydd beror på staternas 

”välgörenhet”, som Arendt också talar om. Särskilt med tanke på att EU:s medlemsstater visat 

sig inte vara villiga att öppna vägar för så många skyddsbehövande så är det inte en stark 

grund att ensamt bygga tillgången till skydd på. Dessa vägar, exempelvis humanitära visum 

och vidarebosättning, är viktiga. Dock är de för närvarande inte tillräckliga ur ett 

rättighetsperspektiv då de idag endast ger en mycket begränsad tillgång till skydd. 

 Att flera skyddsbehövande vidare tvingas ta illegala och farliga vägar för att i egen kraft 

försöka nå rättighetsskyddet inom EU är mycket bekymmersamt ur ett rättighetsperspektiv. 

Rättigheter är något man har i egenskap av att man är människa, inte något man ska behöva 

kämpa sig till eller ta stora risker för att få. Dock leder EU:s extraterritoriella gränskontroll 

idag till att skyddsbehövande i praktiken kan behöva göra just det för att åter kunna åtnjuta 

den rätt till rättigheter som nekats dem i ursprungslandet. Och trots detta kan denna 

gränskontroll som sagt inte förklaras strida mot folkrätten. 

 Flera skyddsbehövande som är kvar i ursprungslandet verkar alltså nekas tillgång till sina 

rättigheter genom både gällande folkrätt och gällande EU-rätt. De båda rättssystemen 

samverkar i detta. Folkrättens bristande och oklara räckvidd leder till att vissa 

skyddsbehövande kan hamna i en situation utan rättighetsskydd och EU:s extraterritoriella 

gränskontroll stänger aktivt ute dem från rättighetsskydd genom att försvåra deras tillgång till 

EU. Det finns en lucka hos folkrätten rörande skyddet av dessa skyddsbehövande och EU-

rätten befäster denna lucka ytterligare genom den extraterritoriella gränskontrollen som utgörs 

av regler kring visum och transportöransvar. Bristerna i båda rättssystemen är tydligt 

sammankopplade. Genom den lucka som förefaller finnas i folkrätten så kan EU:s regler kring 

visum och transportöransvar hindra skyddsbehövande från att få tillgång till sina rättigheter 
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utan att det tydligt kan sägas bryta mot folkrätten. Därmed kan folkrättens oklara tillämplighet 

i viss mån sägas möjliggöra EU:s utestängande gränskontroll. Följden blir att flera 

skyddsbehövande nekas rättighetsskydd genom båda dessa rättssystem. Utifrån principen om 

skyddsbehövandes rätt till rättigheter så är både folkrätten och EU-rätten bristfälliga. 

 Denna allvarliga problematik med att många skyddsbehövande hamnar utan 

rättighetsskydd kan leda till slutsatsen att MR bara står för hopplös idealism, som Arendt 

uttrycker det.
241

 Att MR inte uppfylls i praktiken innebär dock inte att normen i sig bör 

överges. Tvärtom är MR:s moraliska dimension särskilt viktig då den gällande rätten visar sig 

inte skydda alla människors lika rättigheter. MR som norm är fortsatt viktig att sträva efter, 

även om den inte implementeras i praktiken fullt ut. Om vi förlorar tron på MR så missar vi 

också dess potential att förändra, som Galina Cornelisse understryker.
242

 MR är inte någon 

fulländad idé och systemet som idag ska garantera rättigheterna i praktiken är sannerligen inte 

perfekt, vilket genomgående lyfts fram i denna studie. Men MR som norm är en viktig 

måttstock. 

 Principen om skyddsbehövandes rätt till rättigheter, som är ett uttryck för MR:s moraliska 

dimension, kan synliggöra den gällande rättens tillkortakommanden, vilket framhållits i denna 

studie. Principen kan därefter mana till förändring av den gällande rätten. Principen behövs 

således både när den nuvarande rätten utvärderas och när den utformas. 

 Mer specifikt, med fokus på tillgången till EU, så bör principen om skyddsbehövandes 

rätt till rättigheter beaktas när regler kring EU:s extraterritoriella gränskontroll utvärderas och 

utformas. Åtgärder för gränskontroll kan självfallet behövas och olika aspekter av illegal 

immigrationen kan behöva bemötas, vilket ju är syftet med gränskontrollen enligt EU. Strävan 

bör dock vara, utifrån denna moraliska princip, att kontrollen ska kunna utföras med 

skyddsbehövandes situation i beaktande och att den inte ska ha en så negativ påverkan på 

realiserandet av deras rättigheter som den har idag. En helt okontrollerad immigration till EU 

är måhända inte möjlig och stater behöver kunna kontrollera sina gränser. Men kanske kan 

denna gränskontroll utformas med större hänsyn till skyddsbehövandes rätt till rättigheter än 

den gör idag. Kanske kan fler åtgärder vidtas för att öka tillgången till skydd inom EU. 

 Självfallet kan det finnas begränsningar i medlemstaternas möjlighet att ta emot 

skyddsbehövande och många aspekter påverkar detta, såsom enskilda staters resurser och 

beredskap samt ansvarsfördelningen inom EU. Men det handlar även om med vilket 

perspektiv denna fråga betraktas, inom EU och inom medlemsstaterna. Det perspektiv som 

denna studie har lyft fram är ett perspektiv som utgår ifrån att alla skyddsbehövande har rätt 

till rättigheter. Självfallet kan möjligheten att ta emot skyddsbehövande vara begränsad. Men 

om denna fråga betraktas ur ett MR-perspektiv bör utgångspunkten vara att skyddsbehövande 

är människor som har förlorat rättighetsskyddet i sin egen stat och att de därför bör få 

inkluderas i en annan stats skydd. Så länge oroligheter och MR-kränkningar tvingar dem på 

flykt så måste EU:s medlemsländer då, precis som andra stater, ta ett ansvar. 
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Att alla skyddsbehövande ska kunna få tillgång till skydd i praktiken kan framstå som en 

utopi. Principen om deras rätt till rättigheter kan dock ändå vara en vägledande princip. Det 

må vara omöjligt att ge skydd åt alla skyddsbehövande inom EU. Alla vill säkerligen inte ens 

komma just till Europa. Men många människor är idag i behov av skydd och behöver få det 

inom EU:s medlemsstater, precis som inom andra länder. Principen kan då vara ett viktigt 

riktmärke att sträva mot, oavsett hur långt borta den må vara från vad som är praktiskt möjligt 

att realisera i verkligheten. Om principen om skyddsbehövandes rätt till rättigheter tas på 

allvar så bör åtgärder vidtas för att öka tillgången till skydd inom EU och de hinder som idag 

försvårar för skyddsbehövande att inkluderas i rättighetsskydd bör omvärderas och förändras. 

 Sammanfattningsvis så är det möjligt att påstå att delar av den nuvarande folkrätten och 

EU-rätten inte går i linje med principen om skyddsbehövandes rätt till rättigheter. Båda 

rättssystemen ger, formellt sett, skydd till skyddsbehövande som kommit fram till EU:s 

gränser eller möter medlemsstaterna till havs. I förhållande till skyddsbehövande som 

fortfarande befinner sig i det land som de behöver fly ifrån och möter EU:s extraterritoriella 

gränskontroll där så brister dock rättssystemens förmåga att skydda deras rätt till rättigheter. 

Folkrättens begränsade räckvidd och oklara tillämplighet gör att dessa skyddsbehövande 

hamnar utan tydligt rättighetsskydd. EU-rätten förstärker denna lucka i rättighetsskyddet 

genom den extraterritoriella gränskontroll som hindrar skyddsbehövande från att få tillgång 

till EU och till skydd.  

 Folkrätten har potential att räcka längre än den gör idag och EU:s regelverk kan 

förändras. Det återstår att se om rättssystemen kommer att kunna komma tillrätta med de 

brister som uppdagats i denna studie. Det må vara svårt att i praktiken realisera rättigheterna 

för alla människor som idag är i behov av skydd. Utifrån principen om skyddsbehövandes rätt 

till rättigheter så bör dock nuvarande rättssystem utvecklas så att skyddsbehövande, i större 

utsträckning än idag, kan inkluderas i det rättighetsskydd som de nekats från den egna staten. 

Rättssystemen kan, och bör, utvecklas i den riktningen. Det återstår att se om de också 

kommer att göra det. 
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6. Slutsats 

Idag är fler människor på flykt i världen än på mycket länge. Många av dem behöver få skydd 

i andra länder men riskerar ändå att hindras från att få det. Detta är tydligt inte minst för de 

som försöker finna en fristad inom EU. Vissa regler ger tredjelandsmedborgare i behov av 

skydd rätt till asyl inom unionen och andra regler riskerar att hindra dem från att nå EU så att 

de kan få tillgång till detta skydd. En viktig del för att komma åt denna problematik är att 

behandla ämnet utifrån ett rättighetsperspektiv, vilket varit avsikten med denna studie. 

 Syftet med studien har varit att undersöka det rättighetsskydd som skyddsbehövande kan 

sägas ha idag angående tillgång till skydd inom EU. Studien har utgått från följande 

frågeställningar: (1) Vad säger folkrätten om skyddsbehövandes tillgång till skydd i en annan 

stat? (2) Vad innebär EU:s regler kring asyl och gränskontroll för skyddsbehövandes tillgång 

till skydd inom unionen? (3) I vilken utsträckning överensstämmer EU:s regler med 

folkrättens bestämmelser angående skyddsbehövandes tillgång till skydd? (4) Hur bör den 

gällande folkrätten och EU-rätten betraktas utifrån den moraliska princip som innebär att 

alla skyddsbehövande har rätt till rättigheter? Vilka svar på dessa frågor har då erhållits 

genom denna studie? 

 Den första frågan handlar om vad folkrätten för närvarande ger skyddsbehövande för 

rättigheter kring tillgång till skydd. Utifrån den undersökning som gjorts så har det inte gått 

att finna en direkt rätt för skyddsbehövande att få skydd. Asylrätten, som utgår ifrån UDHR, 

har en viktig normgivande betydelse men kan inte med säkerhet sägas vara en bindande regel 

i folkrättslig bemärkelse. Dock kan skyddsbehövande ändå påstås ha en viss indirekt rätt till 

skydd enligt folkrätten genom non-refoulement-principen. Principen är idag väletablerad 

inom folkrätten genom att den går att finna i flera konventioner explicit eller implicit, såsom 

CRSR, CAT, ICCPR och ECHR. Enligt principen får staten ej skicka tillbaka en 

skyddsbehövande till ett område där han eller hon riskerar grova MR-kränkningar. Finns det 

inget säkert område dit den skyddsbehövande kan skickas bör personen få stanna. Således har 

skyddsbehövande en indirekt rätt att få skydd när de kommit till ett annat land.  

 Hur är det då med tillgången till detta skydd? Under vissa omständigheter ger folkrätten 

skyddsbehövande även en indirekt rätt att få tillgång till en annan stat. Detta följer av att non-

refoulement-principen är tillämplig också vid och kring statens gränser. Staten får inte neka 

skyddsbehövande inträde eller skicka iväg de som staten möter till havs om det inte finns ett 

säkert område dit personerna kan skickas. Skyddsbehövande i dessa situationer har därmed en 

viss indirekt rätt att få komma till ett annat land och få ta del av skyddet där. 

 Folkrättens rättighetsskydd är dock mer osäkert i förhållande till skyddsbehövande som 

fortfarande befinner sig i ursprungslandet och där möter migrationskontroll som härrör från 

ett potentiellt destinationsland. Då är folkrättens tillämplighet oklar. Stater kan hållas 

folkrättsligt ansvariga för handlingar som de är involverade i också extraterritoriellt. Att en 

skyddsbehövande exempelvis nekas visum eller hindras från att gå ombord ett flygplan skulle 

rent teoretiskt kunna bryta mot folkrätten under vissa omständigheter. Särkilt ECHR skulle 

kunna ge staten långtgående positiva förpliktelser i sådana situationer. Än så länge förefaller 

detta dock inte ha bekräftats i praxis. Därmed har skyddsbehövande i ursprungslandet som 

möter sådana former av migrationskontroll inte en tydlig rätt att få komma till ett annat land. 

De har då ingen tydlig rätt att få tillgång till skydd enligt folkrättens nuvarande innebörd. 



59 

 

Vad gäller fråga två, angående EU-rätten, så har det visat sig att bestämmelser i CFR och 

CEAS gör att tredjelandsmedborgare i behov av skydd som kommer till EU har rätt att både 

söka och få asyl. Detta gäller dock bara inom unionen. Generellt är det bara skyddsbehövande 

som kommit till EU som kan söka skydd. Tillgången till EU är därför avgörande. 

 Genom EU:s regler så ges skyddsbehövande under vissa omständigheter rätt att få 

tillgång till EU. Det gäller även några av reglerna kring unionens yttre gränskontroll. De bör 

exempelvis tillåtas inträde när de kommit fram till EU:s yttre landsgränser då undantag ska 

göras från de krav som annars måste vara uppfyllda för att släppas in vid gränsövergångarna. 

Om medlemsstaterna möter människor som kan vara i behov av skydd vid insatser till havs så 

har de rätt att inte skickas tillbaka i strid med non-refoulement-principen och bör få tillgång 

till en asylprocess. Många skyddsbehövande som befinner sig vid och kring EU:s yttre 

gränser har alltså, i alla fall rent formellt, rätt att få tillgång till skyddet inom EU. 

 Dock finns det andra EU-regler som hindrar skyddsbehövande från att ens komma fram 

dit. Vissa regler försvårar för dem att lämna ursprungslandet. Så är fallet med EU:s 

extraterritoriella gränskontroll som rör visum och transportöransvar. Skyddsbehövande 

beviljas generellt inte visum som ofta behövs för att få komma till EU och transportbolag får 

böta om de låter personer utan giltiga resehandlingar, såsom visum, resa med dem till EU:s 

medlemsstater. Denna extraterritoriella gränskontroll hindrar många skyddsbehövande från att 

få tillgång till EU. Eftersom de generellt måste befinna sig inom unionen för att söka asyl så 

hindras de därmed också tillgång till skydd genom dessa regler.  

 Studiens tredje frågeställning rör huruvida EU-reglerna går i linje med folkrättens krav. 

När det gäller de regler inom EU som rör asyl så verkar de gå i linje med folkrätten och 

dessutom gå längre i vissa fall. Exempelvis är rätten att beviljas skydd mer explicit och direkt 

genom EU-rätten än genom folkrätten. Frågan är hur de EU-regler kring gränskontroll som 

berörts i denna studie, och som kan påverka skyddsbehövandes tillgång till detta skydd, 

överensstämmer med gällande folkrätt. 

 Flera av EU:s regler kring gränskontrollen kan sägas gå i linje med folkrätten. 

Bestämmelser inom båda rättssystemen har som sagt visat sig innebära att skyddsbehövande 

som kommer till medlemsstaternas landsgränser eller som staterna möter till havs bör få 

tillgång till EU om det inte finns andra säkra alternativ. Således verkar EU:s regler stämma 

överens med folkrätten i dessa situationer, i alla fall rent formellt.  

 När det gäller skyddsbehövande som fortfarande befinner sig i ursprungslandet så är det 

svårare att konstatera hur EU:s regler kring gränskontroll stämmer överens med folkrätten. 

Det beror på folkrättens oklara tillämplighet i förhållande till EU:s regler kring visum och 

transportöransvar. För närvarande kan denna extraterritoriella gränskontroll inte med säkerhet 

påstås innebära folkrättsbrott, utifrån de folkrättsliga bestämmelsernas nuvarande ordalydelser 

och praxis. Så länge det inte bekräftats i praxis så är det inte möjligt att dra en sådan slutsats. 

Det betyder inte att EU:s regler inte är problematiska ur ett MR-perspektiv. Det går inte att slå 

fast idag att EU:s extraterritoriella gränskontroll bryter mot MR:s juridiska dimension, men 

utifrån MR:s moraliska dimension så är det tydligt att EU:s regler är mycket problematiska. 

 Det leder in på studiens fjärde och sista frågeställning som handlar om hur gällande rätt, 

såsom den tolkats i studien, bör betraktas utifrån MR som moralisk norm. Går folkrätten och 

EU-rätten i linje med principen om skyddsbehövandes rätt till rättigheter? Hur lyckas de båda 

rättssystemen säkra denna grundläggande rättighet? Slutsatsen är att delar av folkrätten och 
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EU-rätten idag brister i att inkludera vissa skyddsbehövande i rättighetsskydd. Rättssystemen 

ger som sagt skydd till de som tagit sig till EU:s territoriella gränser eller möter 

medlemsstaterna till havs. De som är kvar i ursprungslandet, och där möter migrationskontroll 

som härrör från EU, riskerar dock att stängas ute från åtnjutandet av sina rättigheter. 

 Folkrätten och EU-rätten samverkar i detta utestängande. Folkrättens begränsade och 

oklara räckvidd gör att skyddsbehövande kan hamna utanför dess rättighetsskydd. EU-rätten 

förstärker denna brist på rättighetsskydd genom att reglerna kring den extraterritoriella 

gränskontrollen aktivt hindrar skyddsbehövande från att inkluderas i det. Ett fåtal 

skyddsbehövande kan komma till EU genom de vägar som vissa medlemsstater valt att öppna 

för dem. Men någon tydlig rätt att komma till EU för att få skydd har de inte genom gällande 

rättssystem. Skyddsbehövande riskerar istället att hindras från att nå unionen och kan behöva 

ta illegala och farliga vägar för att komma dit. Utifrån principen om skyddsbehövandes rätt till 

rättigheter så brister därför både folkrätten och EU-rätten i förhållande till skyddsbehövande i 

ursprungslandet som möter EU:s extraterritoriella gränskontroll. De hindras tillgång till sina 

rättigheter då de inte inkluderas i rättighetsskydd igen efter att den egna staten visat sig inte 

kunna, eller vilja, skydda deras rättigheter. Skyddsbehövandes rätt till rättigheter är alltså inte 

skyddad på ett tillfredsställande sätt genom nuvarande rättssystem. 

 Vissa av slutsatserna i denna studie har gått i linje med de som förväntades vid studiens 

början. Att skyddsbehövande kan hindras från att få tillgång till skydd inom EU genom vissa 

delar av EU-rätten har bekräftats. Visserligen har vissa regler kring gränskontrollen nära de 

fysiska gränserna visat sig ge, i alla fall formellt, en rätt för skyddsbehövande ska få tillgång 

till skydd. Men de regler som rör den extraterritoriella gränskontrollen har visat sig försvåra 

för skyddsbehövande att få tillgång till skydd inom unionen.  

 Att människor som tvingats fly har bristande tillgång till skydd rimmar illa med de 

grundvärden som MR står för. En av de centrala avsikterna med denna studie har därför varit 

att se om dagens MR-system, folkrätten, kan komma åt denna problematik på något sätt. Detta 

har visat sig vara mer oklart än vad som förmodades vid studiens början. Folkrätten är för 

närvarande otydlig angående EU:s extraterritoriella gränskontroll trots dess stora 

konsekvenser för skyddsbehövandes rättigheter. Bristerna i rättighetsskydd för 

skyddsbehövande finns därmed på fler nivåer än vad som först antogs vara fallet när studien 

startade. Luckor förefaller finnas inte bara inom EU-rätten utan också inom folkrätten. Denna 

slutsats har tydliggjort att det för närvarande inte går att enbart förlita sig på MR:s juridiska 

dimension och att MR:s moraliska dimension därför är särskilt viktig att lyfta fram när EU:s 

yttre gränskontroll diskuteras idag. Ett sådant moraliskt perspektiv på frågan har denna studie 

ämnat bidra med. 

 Utifrån principen om skyddsbehövandes rätt till rättigheter så bör EU se till att 

skyddsbehövande ges större tillgång till skydd än de har idag, oavsett om folkrätten för 

närvarande kräver det rent juridiskt eller inte. Regelverken som hindrar denna tillgång till 

skydd bör omvärderas och åtgärder bör vidtas. Även om det måhända inte är möjligt att ge 

skydd till alla människor som behöver det, så kan EU göra mycket mer än idag för att i alla 

fall röra sig några steg i den riktningen. Utgångspunkten bör vara att skyddsbehövande ska 

ges möjlighet att komma in i EU och in innanför rättighetsskyddets gränser. 
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7. Framåtblick 

Denna studie har lyft fram att, utifrån principen om skyddsbehövandes rätt till rättigheter, så 

bör åtgärder vidtas för att öka skyddsbehövandes tillgång till skydd inom EU. Exakt hur detta 

ska göras är en fråga som ligger utanför denna studies fokusområde. Här ges ändå en liten 

överblick över några av de möjliga åtgärder som diskuteras idag bland politiker, forskare och 

olika organisationer. 

 Många skyddsbehövande hamnar idag i en utsatt situation när de söker sig till EU. Under 

den senaste tiden har olika förslag som är kopplade till detta diskuterats. Bland annat lade EU-

kommissionen fram ett förslag i mitten av maj 2015 om att insatserna för att rädda liv på 

Medelhavet ska utökas. Även hårdare tag mot människosmugglare föreslås.
243

 Livräddning 

måste prioriteras. Vissa åtgärder för bekämpning av människosmuggling kan också behövas 

även om det är viktigt att det i så fall sker på ett sätt som inte drabbar de skyddsbehövande. 

Det är dock även mycket viktigt att fråga sig vad som kan göras för att komma åt orsaken till 

att många skyddsbehövande tvingas vända sig till människosmugglare överhuvudtaget. Vad 

kan göras för att förhindra att många skyddsbehövande tvingas ta farliga vägar, exempelvis 

över Medelhavet, från första början? Vad kan göras för att de istället, i större utsträckning, ska 

kunna komma till EU för att få skydd utan att behöva ta dessa stora risker? 

 Först och främst så skulle EU:s medlemsstater kunna använda sig mycket mer av de 

möjliga vägar som trots allt finns idag för skyddsbehövande, såsom vidarebosättning och 

humanitära visum. Detta har exempelvis UNHCR uppmanat dem att göra.
244

  

 Bland annat handlar det om att öka antalet skyddsbehövande som tas emot via 

vidarebosättning. Detta är till stor del upp till varje stat att själv bestämma idag och därför 

skulle ett större åtagande från enskilda medlemsstater ha betydelse. Det skulle även ha stor 

betydelse om det fanns mer tydliga krav på staterna att ta emot skyddsbehövande via 

vidarebosättning så att det inte bara var upp till deras eventuella vilja. Diskussioner kring 

detta förs inom EU. EU-kommissionen har exempelvis lagt fram ett förslag om att införa ett 

system med gemensam mottagning av skyddsbehövande och regler som tvingar 

medlemsstater att ta emot ett visst antal personer genom vidarebosättning. Det handlar om ett 

begränsat antal skyddsbehövande.
245

 Ändå kan det vara ett steg mot ökad tillgång till skydd. 

Dock är oenigheten kring detta stor bland medlemsländerna så det återstår att se om det är 

möjligt att etablera ett sådant system.
246

 

 Humanitära visum är ett annat exempel på en åtgärd som kan användas mer för att öka 

tillgången till skydd för skyddsbehövande. Medlemsstaterna kan själva välja att bevilja sådana 

i större utsträckning och tydligare krav på det kan införas i EU:s regler. Det skulle kunna öka 

flera skyddsbehövandes möjlighet att ta sig till EU för att få skydd där. Vidare har det även 

funnits förslag om att EU:s medlemsstater på allvar ska börja ta emot skyddsbehövandes 
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asylansökningar på medlemsstaternas ambassader och att uppehållstillstånd ska kunna ges 

redan där om ansökan beviljas.
247

 Asylprövning skulle också kunna göras på gemensamma 

EU-kontor i tredjeländer, vilket bland annat EU-kommissionen lyft fram på senare tid.
248

 

 Ovanstående förslag handlar om hur fler skyddsbehövande ska kunna ges möjlighet att 

kringgå de hinder som nuvarande EU-regler innebär. Andra förslag rör istället grundorsaken 

till att många hindras från att ta sig till EU från första början då de rör själva hindren i sig. 

Bland annat finns det argument om att visumtvång ska avskaffas gentemot länder där det 

exempelvis råder våldsam konflikt som tvingar många på flykt. Det finns även argument om 

att reglerna kring transportöransvar helt ska avskaffas.
249

 Utifrån hur EU:s medlemsstater 

agerat hitintills är detta troligtvis inte något som de tillsammans är villiga att gå med på i 

första taget. Men kanske skulle vissa justeringar i nuvarande regler kunna göras. Det skulle ha 

en mycket stor betydelse för skyddsbehövandes tillgång till skydd och således deras möjlighet 

att åtnjuta sin rätt till rättigheter. 

 Det återstår att se vad som är möjligt för EU:s medlemsstater att komma överens om. En 

stor fråga för EU är hur regler ska kunna utformas för att öka skyddsbehövandes tillgång till 

skydd och vilka former av åtgärder för detta som kan vara genomförbara i praktiken. Det är en 

komplex fråga. Självfallet kan olika åtgärder för ökad tillgång till skydd inom EU medföra 

stora utmaningar. Det finns inga enkla lösningar. Vad som kan konstateras är dock, utifrån 

den nu bristande tillgången till skydd för skyddsbehövande, att något måste göras. Och det är 

bråttom. 
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