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Abstract 

The aim of this thesis has been to discuss whether remainders of colonial influences exist within the 

UN's definition of torture or not. The discussion has been presented from a postcolonial point of 

view, in dialogue with contemporary power critical theorists. In order to raise awareness of a 

potential colonial influence, the following questions were intended to be answered: 

– Are there any reasons, if so – which ones, to regard the UN's definition of torture as a 

colonial project? And; 

– To what extent is the term “inhumane” limiting for the prohibition against torture from a 

postcolonial perspective? 

One of the most central arguments of the chosen theories is that the term “inhumane” evokes 

prejudices that a racializing apparatus within the social norms of the UN automatically produces. 

These prejudices are, according to the theorists, influenced by images of people in non-western and 

non-secular (especially muslim) societies as more prone to exercise “violence” and “cruelty” 

towards their own citizens as well as towards the population of the world in general. Thereby, these 

people's state of being leave them with no access to the human rights – they are not acting in a 

humane way and are therefore not allowed to be treated humanely. Even though the reasoning of the 

theorists are understandable at a theoretical and emotional level, the language of the convention 

against torture leaves no substantial evidence for this assumed cultural bias and colonial tendency. 

 

Where the theories point out some human suffering as excluded from the definition, the solutions on 

how to include more aspects of suffering might be too intangible to be sustainable within the context 

of international law. One of the theorists however, Talal Asad, makes an appealing effort by 

introducing a paragraph of consent within the definition of torture. A paragraph of consent makes it, 

according to him, easier to account for emotional experiences of suffering. At the same time it 

makes it possible to exercise self-selected suffering (such as religious rituals and certain sexual 

preferences) between two or more consenting adults, without them being stigmatized within the 

discourse of suffering. By introducing the paragraph of consent and the elimination of the word 

“cruel” (because of its tendency of being linked to racializing factors) from the definition, Asad's  

argumentation points out a way to possibly improve the prohibition to include more aspects of 

suffering. 

  

Key words: Torture, Postcolonial theory, Inhumane treatment, Balakrishnan Rajagopal, Talal Asad, 

Judith Butler, Mattias Gardell 
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1. Introduktion 

“In the darkest region of the political field the condemned man represents the symmetrical, inverted 

figure of the king.” 

– Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison 

1.1. Inledning 

Bilderna på de nedbrutna kropparna från Guantánamobasen och Abu Ghraib har etsat sig fast på 

många näthinnor världen över. I samma stund som bilderna smet ur CIA:s händer verkade det som 

att den västerländska självbilden skakades om en aning. De ”extrema förhörsmetoder”
1
 vi hade hört 

talas om i samband med ”kriget mot terrorn”
2
 fick nu en helt annan innebörd än vad vi kanske hade 

anat. Fanns här inte oroväckande många likheter med den omänskliga behandling vi, genom diverse 

traktatsigneringar, svurit att inte utsätta varandra för? Jo, svarade förvisso de anklagade men ställde 

snabbt motargumentet; ”Du är antingen för oss eller för terroristerna”
3
.  Argumentet blev en 

utmaning för västvärlden som nu uppmanades att omvärdera det som just bevittnats. Guantánamo 

och Abu Ghraib hade i ena stunden visat sig vara en uppenbar hemvist för moderna tortyrmetoder
4
. 

Dock finns en risk att en människovärdesretorik i västerländsk liberal anda banade väg för en 

uppluckring av tortyrbegreppet som, för vissa, skulle få förödande konsekvenser. Frågan vi ställdes 

inför var om de kroppar vi vid en första anblick känt medlidande för verkligen förtjänade vår 

sympati. Därmed öppnades det alltså upp för en diskussion kring vilka som faktiskt omgavs av det 

internationella skydd som FN stod för när det kom till tortyr, och vilka som inte gjorde det. 

 

Det är härur de tankegångar som inspirerat författandet till denna uppsats härrör. Fallet 

Guantánamo/Abu Ghraib och kriget mot terrorn återspeglade en intressant moralisk förvirring som 

ledde mig vidare till nya frågor. Det verkade som att vissa kroppar fick representera vad som 

förtjänade att skyddas från omänsklig behandling medan andra fick representera undantagen. Det 

verkade rentav som att vissa kroppar helt enkelt ansågs vara ”mer mänskliga” än andra. I just 

definitionen av det mänskliga vaknade intresset kring vad som, enligt FN, egentligen definieras som 

tortyr och omänsklig behandling. Framför allt vaknade intresset kring vilka som gynnas av den 

internationella definitionen av tortyr och vilka som eventuellt tvärtom missgynnas av densamma. 

Placeringen av kroppar i mer eller mindre fördelaktiga fack anade jag hade att göra med en 

rasifieringsprocess
5
 inom människorättsdiskursen. Denna rasifieringsprocess misstänkte jag fungera 

                                                 
1
Gardell, Mattias: Tortyrens återkomst, Leopard, Stockholm, 2008, 12. 

2
Se ex. Gardell: Tortyrens återkomst, 12,  Butler, Judith:  Osäkra Liv:sörjandets och våldets makt, Tankekraft, Hägersten, 2011, 33 

3
Butler, Judith: Osäkra Liv, 20 

4
Gardell, Tortyrens återkomst, 115 

5
 Med rasifiering åsyftas den process genom vilken människor stereotypifieras baserat på fördomar om deras utseende och kulturella bakgrund.(de 
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missgynnande för kroppar som inte överensstämmer med bilden av majoritetsbefolkningen i väst.  

Eftersom försvaret i samband med tortyranklagelserna i Guantánamo fördes i ljuset av västerländsk 

liberalism, väcktes dessutom en misstanke om just västerländsk liberal etnocentrism i formuleringen 

av tortyrförbudet. 

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Med denna uppsats vill jag försöka närma mig ett svar på huruvida misstanken om västerländsk 

liberal etnocentrism kring formuleringen av FN:s tortyrförbud är befogad eller inte. Som 

resonemanget ovan antyder finner jag att rasifiering är ett centralt begrepp i sammanhanget vilket 

lett mig in på postkoloniala teorier. Syftet med uppsatsen blir därmed att kritiskt analysera FN:s 

tortyrförbud, i dialog med postkolonial teori. 

 

För att uppfylla uppsatsens syfte ämnar jag diskutera följande frågeställningar: 

• Finns det skäl och i sådant fall vilka att tala om FN:s definition av tortyr som ett kolonialt 

projekt? 

 

Som frågeställningen antyder kräver uppsatsens syfte en precisering av vilken eller vilka premisser 

som kan tänkas ligga till grund för ett eventuellt kolonialt grepp om tortyrformuleringen. Genom att 

fokusera på vilka människor som kan sägas inkluderas i formuleringen och vilka som möjligen inte 

skulle göra det, tror jag mig kunna komma åt just den analys som krävs för att testa tesen som drivs. 

De postkoloniala teorier jag kommer att använda mig av identifierar en tendens inom 

människorättsdiskursen att mer eller mindre avhumanisera de kroppar som inte uppfattas som 

tillhörande västvärlden. Då tortyrförbudet även inbegriper förbud mot ”omänsklig behandling” blir 

just en eventuell avhumaniseringsprocess särskilt intressant. I fallet med definitionen av tortyr skulle 

en konsekvens av processen kunna vara att vissa kroppar helt enkelt inte anses vara mänskliga och 

därmed inte fångas upp i definitionen –  hur ska något redan omänskligt kunna behandlas på något 

annat sätt än just omänskligt? I värsta fall skulle detta kunna leda till att vissa människor inte 

försäkras det skydd som tortyrförbudet ämnar att ge. För att se om det finns fog för den oron får 

följande frågeställning avsluta preciseringen av uppsatsens syfte: 

• I vilken utsträckning är begreppet ”omänsklig” begränsande för tortyrförbudet ur ett 

postkolonialt perspektiv? 

 

Genom en nära och maktkritisk granskning av ett av de mest centrala förbuden inom 

                                                                                                                                                                   
Reyes, Paulina & Mulinari, Diana: Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över o(jäm)likhetens landskap,upplaga 1:1, Liber, Lund,  2005, 54 
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människorättsdiskursen, ämnar uppsatsen att fungera som ett akademiskt bidrag till en nyanserad 

och inkluderande förståelse för mänskliga rättigheter, i synnerhet preventionen av mänskligt lidande. 

 

1.3. Metod och material 

Uppsatsens syfte är att angripa tortyrbegreppet ur ett underifrånperspektiv, därmed diskuteras 

begreppet i dialog med postkoloniala teorier. Detta innebär dock inte att fokus i analysen är att 

presentera de postkoloniala teorierna som sanningsbringande. För att få en så konstruktiv analys 

som möjligt har jag i stället utmanat materialet genom att gå in med kritiska frågor och i förhållande 

till dessa bedöma huruvida teorierna är hållbara eller inte. Med den metoden tycker jag mig ha 

uppnått en balanserad, snarare än onyanserad, diskussion kring huruvida FN:s definition av 

tortyrbegreppet är kolonialt förankrat eller inte. 

 

I uppsatsens två huvudkapitel redogörs för såväl FN:s definition av definitionen som för den kritik 

som riktas mot den. För det förstnämnda har jag valt att fokusera på artikel 1 i FN:s Konvention mot 

tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (hädanefter tortyrkonventionen). I 

det inbegrips även rapporter, general comments och yttranden från FN:s tortyrkommitté (CAT) och 

FN:s MR-kommitté i förhållande till artikeln. Uttalanden från FN:s specialrapportör angående tortyr 

har också tagits i beaktning. Även delar av Genèvekonventionen har studerats i och med att kriget 

mot terrorn berörs i uppsatsen och därmed modifierar vissa delar av vad som framför allt skyddas av 

tortyrförbudet. Jag är medveten om att andra förbud och artiklar till viss del kan fungera 

kompletterande där tortyrförbudet eventuellt brister. Då jag är intresserad av att utforska begreppet 

omänsklig i förhållande till den internationella rätten föll det sig dock naturligt att endast fokusera 

på tortyrförbudet. Detta eftersom tortyrkonventionen är den enda FN-konvention som använder sig 

av begreppet omänsklig i förhållande till mänsklig. 

 

Genom att ha en grundlig förståelse för tortyrbegreppet underlättas en mer kritisk granskning av de 

teorier som påtalar koloniala inslag i begreppet. Urvalet av teorier har baserats på en relativt bred 

tolkning av postkolonialism. I och med att fokus ligger på att granska huruvida tortyrbegreppet 

inbegriper personer utanför den västerländska kontexten eller inte, har förståelse för 

rasifieringsprocesser fått ligga till grund för tolkningen av teoribildningen. För uppsatsens syfte 

passerar därmed samtliga teoretiker som kvalificerade postkoloniala tänkare. Urvalet av teorier har 

dessutom begränsats till samtida tänkare, i och med att en så aktuell postkolonial blick som möjligt 

på ämnet har eftersträvats att uppnås. 
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1.4. Tidigare forskning 

Det är i princip omöjligt att studera ämnet tortyr utan att komma i kontakt med den franska filosofen 

och idéhistorikern Michel Foucault. Hans forskning kring övervakning och straff har färgat av sig på 

många maktkritiska teoribildningar i förhållande till tortyrbegreppet, däribland de teorier som 

presenteras i den här uppsatsens huvudkapitel. En kort redogörelse för några av de mest centrala 

punkterna i hans forskning är därmed relevant för att ge läsaren en underbyggd förståelse för 

uppsatsens anda. 

 

I sin bok Övervakning och Straff  återger Foucault straffets historia i Europa, från  

kroppsbestraffningar och avrättningar på offentlig plats till dagens tidsbestämda fängelsedomar där 

fångarna hålls isolerade i samhällets periferi.  Brottet har, enligt Foucault, alltid ansetts vara ett 

direkt angrepp på det han kallar ”härskaren”
6
. Straffet har därmed blivit ett konkret sätt för en 

tillfälligt skadad härskare att förtydliga sin maktposition. Hur denna bestraffning har sett ut har dock, 

som tidigare nämnts, förändrats. Fram till upplysningen handlade straffet om att offentligt 

återstatuera härskarens makt genom uppvisandet av den kriminellas sargade kropp, med andra ord 

offentlig tortyr. När detta under upplysningen ansågs för ”inhumant” förändrades straffet till att i 

stället inrikta sig på den kriminellas själ
7
. Genom frihetsberövande och bestraffning som flyttades 

bakom stängda dörrar, kunde individen disciplineras till att bli en laglydig medborgare. Foucault 

hävdar dock att den senare metoden inte alls är mer human än den tidigare. Tvärtom ser han det som 

ett effektiviserat förtryck av de individer som inte platsar inom det normsystem som makten 

konstruerat. Fängelset har i Foucaults mening blivit en central del i den moderna disciplinapparatens 

framväxt. Metoder som tidigare var koncentrerade till fängelser har, med andra ord, letat sig ut i det 

övriga samhällslivet. Förfaranden som kameraövervakning på allmän plats, drogtester vid 

nyanställningar och metalldetektorer på flygplatser är exempel på detta.
8
 

 

Foucaults ansats ger oss en inblick i hur det maktkritiska perspektivet på bestraffning, däribland 

tortyr, kan se ut. Kopplingen till uppsatsens tema går att finna i hur det rättsliga språket riskerar att 

göra oss blinda inför hur det vi kallar ”makten” letar sig in i vårt vardagsliv och normaliseras. I 

uppsatsens huvudkapitel presenteras dessutom en bild av tortyr inom diskursen för det amerikanska 

kriget mot terrorn som enligt de utvalda teorierna pekar på just en sårad härskares sätt att 

återstatuera sin makt. 

 

                                                 
6
Foucault, Michel: Övervakning och straff: fängelsets födelse, 4., översedda uppl., Arkiv, Lund, 2003, 84 

7
Foucault: Övervakning och straff, 105 

8
Ibid. 139-140 
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I avhandlingen Tortyr och pinligt förhör – Våld och tvång i svensk äldre rätt , redogör etnologen 

Björn Åstrand för tortyrens roll i svensk historia. Fenomenet tortyr studeras i avhandlingen på tre 

olika nivåer – som diskurs, som norm och som praktik. Även om Åstrand inte berör just en 

postkolonial vinkling på tortyrbegreppet rinner en maktkritisk ådra genom avhandlingen. En av de 

mest intressanta utgångspunkterna i avhandlingen är nämligen hans kritik mot många historikers 

anspråk på objektivitet i deras redogörelser av just historien kring tortyr. Med sin avhandling vill 

Åstrand snarare visa det motsatta – det förflutna har i sig bara lämnat oss en liten del av vad som 

hänt. Det som redogörs för oss via historiker är därmed ofta tolkningar av det förflutna, inte 

sanningar.
9
 Det är just diskussionen om sanning som gör att Åstrands avhandling närmar sig 

perspektivet i den här uppsatsen. I följande citat finner vi exempel på det; 

 

När man närmar sig frågor om sanning och sanningsbegrepp är det viktigt att 

minnas att det rättsmaterial som här studerats har en tydlig utgångspunkt. Det är 

i någon mening ett avtryck av statsmaktens agerande. Med andra ord är det 

elitens diskurs om tortyr och dess sanningspotential som avtecknar sig i 

protokollen och i den juridiska litteraturen. 
10

 

 

Som synes i citatet finns här alltså inslag av Foucaults resonemang och en generell vilja hos 

författaren att kunna synliggöra de maktstrukturer som dolde sig bakom den tidens, samt den 

kontextens, syn på tortyr och hur det förvandlats till sanning – såväl då som nu. 

 

En annat utmanande perspektiv på tortyrbegreppet står anhängare till den teoribildning som kommit 

att kallas realismen för. Inom realismen hittar vi tidiga tänkare som bland annat Machiavelli och 

Hobbes. Det vill säga, tänkare som tror på ett samhällskontrakt med en hög grad av disciplin – ett 

samhälle med en tydlig härskare. Teorin har haft en central roll i studier av internationella relationer 

där den fokuserar på  maximering av det nationella intresset i en fientlig internationell miljö
11

.  Ur 

det perspektivet har en hel del forskning gjorts i förhållande till tortyr,  i synnerhet efter 9/11 och 

formulerandet av ”ticking bomb”-dilemmat. Ett ”ticking bomb”-fall innebär att en person innehar 

information om ett framtida illegalt dåd där människor kommer att mista livet. Med hjälp av tortyr 

finns, enligt anhängare till realismen, ökade möjligheter att personen avslöjar information om dådet. 

I det fallet uppstår således ett dilemma: är det värt att följa de konventioner som finns mot 

tortyrförbudet och riskera att många oskyldiga människor mister livet eller bör tortyr vara legalt att 

                                                 
9
Åstrand, Björn: Tortyr och pinligt förhör: Våld och tvång i svensk äldre rätt. Diss., Umeå Universitet. 2000. 184 

10Åstrand: Tortyr och pinligt förhör: Våld och tvång i svensk äldre rätt. 175 
11   Donnelly, Jack: Realism and international relations, Cambridge University Press, Cambridge, E-bok. 2000. 6 
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använda i rent sanningsproducerande syfte?
12

 Därmed kan sägas att detta perspektiv också ställer sig 

kritiskt till definitionen av tortyr enligt FN och dess syn på vad som är omänsklig behandling eller 

inte, om än från ett helt annat håll än det postkoloniala. 

 

Den realistiska teoribildningen har kritiserats för att urvattna folkrätten. Den framträdande 

juridikprofessorn Mary Ellen O'Connell hävdar exempelvis att kunskapen om den internationella 

rätten har minskat i och med att realismen givits mer och mer utrymme inom statsvetenskapen
13

.Det 

finns med andra ord en akademisk diskussion kring tortyrbegreppet och huruvida definitionen är 

begränsande eller inte. Det förvånar mig dock att det är så svårt att hitta fler utmanande ansatser till 

realismen med tanke på att den bevisligen fungerar hämmande för folkrätten. En studie som försökt 

kartlägga några centrala punkter gällande de olika retoriska ansatser som trots allt finns kring kriget 

mot terrorn är den tjeckiska avhandlingen Transatlantic Divergences on Use of Torture in the "War 

on Terror".  I den studerar statsvetaren Lina Deng skillnaden mellan USA och Europa vad gäller 

respektives benägenhet att bryta med internationella konventioner om de mänskliga rättigheter i 

syfte att utplåna terrorism. I den visar det sig att USA till betydligt högre grad än Europa tenderar att 

bryta mot konventionerna. Detta motiveras från det amerikanska hållet med att alla medel, däribland 

tortyr, borde tillåtas för att utplåna terrorism 
14

. Med andra ord finns där en tydlig övervägning om 

vilken typ av lidande som det amerikanska politiska och rättsliga systemet anser är värt att bespara 

respektive vilket som inte är det – helt i fas med realismens fokus på maximerande av nationens 

intresse. I avhandlingen redogörs även för den akademiska diskussionen på samma ämne, där vissa 

ställer sig på ”den amerikanska sidan” och hävdar att tortyr till en viss gräns borde vara legaliserat 

för att komma åt terrorismen. Detta medan andra menar att hur frestande det än kan vara att 

skrämma och plåga sitt hot till att tala sanning så finns inget hållbart i den metoden – det behöver 

rentav inte ens vara sanningsbringande 
15

. En av dessa är just den tidigare nämnda Mary Ellen 

O´Conell. I slutändan ställer Den sig själv på samma sida som O´Conell och hävdar att en realism-

influerad tolkning av tortyrbegreppet dessutom skulle leda till en mer komplicerad syn 

på ”omänsklig behandling”. Om tortyr skulle begränsas till att handla om de absolut mest ”extrema” 

formerna av dålig behandling, skulle det ändå behövas en ny form av fördömande gentemot den 

behandling som inte faller innanför kategorin ”tortyr”
16

. 

 

För att uppfylla uppsatsens syfte finner jag dock den mest relevanta diskussionen kring definitionen 

                                                 
12

 Ginbar, Yuval: Why not torture terrorists?: moral, practical and legal aspects of the "ticking bomb" justification for torture, Oxford University 

Press, Oxford, 2008, s.357 
13 O'Conell. Mary Ellen: The Power and Purpose of International Law, Oxford University Press, New York, E-bok. 2008,100 
14

Deng, Linda: Transatlantic Divergences on Use of Torture in the "War on Terror", Diss., Marazyk University. 2012, 91 
15

Deng: Transatlantic Divergences on Use of Torture in the "War on Terror",92 
16

Ibid. 92 
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i de teorier jag valt att få utgöra själva kärnan i uppsatsens material. Under nästa rubrik presenteras 

därmed dessa. 

 

1.5. Teori 

Den postkoloniala teoribildningen fokuserar på hur kolonialismen producerade ett rasifierande 

skillnadstänk samt hur denna rasifiering lett till en hierarkisk världsbild där den västerländska 

blicken fått sätta såväl politisk som moralisk agenda
17

. Genom postkolonial analys skapas vidare 

förståelse för hur maktstrukturer som uppkommit ur kolonialismen reproduceras i alltmer 

globaliserade samhällen. Med globaliseringen kom fri rörlighet och med fri rörlighet kom krav på 

nya typer av produktion och distribution. Därigenom upprättades ett globalt kapital som samtliga 

världens länder gjort sig beroende av. Vissa länder har dock gynnats mer av det globala kapitalet än 

andra vilket har skapat orättvisor länderna emellan – i syfte att öka den egna produktionen och 

distributionen har västerländska länder exploaterat icke-västerländska länder. Den fria rörligheten 

har dessutom lett till en omfattande migration som i sin tur inneburit att folk försatts i osäkra 

levnadsvillkor medan andra har tjänat på deras utsatthet
18

.  Den ojämlikhet som uppstått i det 

globala rummet är, enligt postkoloniala teoretiker, bara en förlängning på kolonialismen i och med 

att de före detta koloniserade länderna kvarhållits i en underordnad position om än med nya 

maktmedel. 

 

Ett sådant maktmedel kan, i fas med uppsatsens anda, sägas vara kunskapsproduktion. Genom att 

applicera en postkolonial blick på olika kunskapsområden är det därför möjligt att urskilja vilka 

medel som tas till för att definiera verkligheten. I detta fall en verklighet som gynnar 

upprätthållandet av det globala kapitalet
19

. En berättelse om hur verkligheten ter sig måste vara 

begriplig och hanterbar för mottagaren. En sådan berättelse utesluter dock andra berättelser om 

verkligheten som inte överensstämmer med den egna. Eftersom västvärlden gjort sig beroende av 

det globala kapitalet har den därmed, enligt postkoloniala teoretiker, även gjort sig beroende av en 

verklighetsberättelse som upprätthåller de orättvisor som det globala kapitalet ger upphov till
20

. Då 

vi tar del av den västerländska verklighetsberättelsen blir vi även mottagare av en berättelse som 

gynnar det globala kapitalet men som missgynnar de kroppar som utsätts för dess orättvisor. 

Mottagaren av den västerländska verklighetsberättelsen är dock, på grund av västs hierarkiska 

ställning, inte bara de personer som gynnas av den. Den västerländska berättelsen når ut till alla och 

                                                 
17

de los Reyes & Mulinari: Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över o(jäm)likhetens landskap, 54 

18
  Ibid. 55 

19
  Ibid. 70 

20
. Ibid. 
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påverkar alla. Den har satt normen för vad som bör uppfattats som verkligt och exkluderar därmed 

de försök till verklighetsberättelser som försöker bidra med ny och annorlunda vinklad förståelse
21

.   

 

Den västerländska hegemonin inom kunskapsformulering bidrar, enligt postkoloniala tänkare, till ett 

särskiljande mellan ”vi” och ”dem” på ett sätt som helt och hållet fungerar missgynnande för de som 

råkar hamna i kategorin ”dem”. Den senare kategorin fylls med berättelser som skyndar på den 

ovannämnda rasifieringsprocessen vilket stänger alla dörrar för förståelse för kulturella skillnader. 

När denna oförståelse normaliseras, normaliseras även tanken om ”dem” som mer obegripliga och 

hanterbara än vi. Steget till ett omänskliggörande av denna kategori är därmed inte långt. 

 

En övergripande förståelse för den eventuella koloniala blick som kan sägas finnas inom FN står 

den brittiska historikern och författaren Mark Mazower för. Han framför en syn på upprättandet av 

de mänskliga rättigheterna och FN som om det vore ett imperialistiskt korståg
22

. Han fokuserar 

framför allt på några av FN:s grundare, i synnerhet apartheidförsvararen Jan Smuts, i framförandet 

av denna kritik. Enligt Mazower hävdade Smuts att det ”europeiska förnuftet” behövde spridas över 

världen för att få ett slut på de barbariska upptåg som försiggick i ”ociviliserade” samhällen. Barbari 

var, enligt Mazowers tolkning av Smuts, roten till all ondska och den vita rasen skulle därför 

fungera som en form av budbärare och upplysare av ”sunt förnuft” och moral. Detta eftersom denna 

var den enda ”ras” som besatt just den kunskapen. De mänskliga rättigheterna är därmed, enligt 

Mazower, ett eko av denne Smuts uppfattning om den vita rasens överlägsna moral.
23

  FN som 

organ kritiseras därför av Mazower för att inte vara mer självkritisk och granska den etnocentrism 

som reproduceras och presenteras som ”objektiv sanning”. I uppsatsens andra kapitel kommer 

tankar inspirerade av just Mazower att skina igenom. 

 

I tredje kapitel möter vi uppsatsens centrala teoretiker som alla fyra tycks utgå från mer eller mindre 

samma utgångspunkt som Mazower. De två som framför allt tycks stötta den teorin är Balakrishnan 

Rajagopal och Talal Asad. De båda för en mycket skarp kritik mot definitionen av tortyrbegreppet. 

Fokus i bådas kritik ligger i hur koloniserade gruppers lidande inte tas i beaktning i formuleringen 

av tortyrförbudet samt hur detta har varit ett naturligt element i den ”koloniala apparaten”, för att 

möjliggöra en utökad exploateringen av ”Tredje Världen”. Asad går även in på det, enligt honom, 

paradoxala i det liberala språket som sägs omge tortyrbegreppet – det som ska syfta till individuell 

valfrihet och frigörelse verkar i Asads mening tvärtom göra det motsatta. 

                                                 
21

de los Reyes, Paulina, Postkolonial feminism, volym 2, Tankekraft förlag, Hägersten, 2012  s. 12. 
22

Mazower, Mark: No enchanted palace: the end of empire and the ideological origins of the United Nations, Princeton University Press, Princeton, 

N.J., 2009. 13-14 
23

Mazower:  No enchanted palace: the end of empire and the ideological origins of the United Nations. 28-30 
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De andra två teoretikerna som tar plats i det tredje kapitlet är Judith Butler och Mattias Gardell. I 

deras teorier uttrycks inte samma definitiva utpekande av just de mänskliga rättigheterna som ett 

kolonialt projekt. Däremot ger de båda exempel på hur ett rasifierande skiljetänk ligger till grund för 

hur vi avgör vad som är mänskligt eller inte. Till följd av det åtnjuter vissa personer inte lika högt 

skydd av de mänskliga rättigheterna som andra. 

 

1.6. Disposition 

Förutom inledningskapitlet är uppsatsen uppdelad i tre ytterligare kapitel. I det andra presenteras 

tortyrbegreppet enligt FN. Förutom att ge en deskriptiv beskrivning av vad som sägs i 

tortyrkonventionen, presenteras här även en övergripande postkolonial kritik mot utformandet av 

FN:s upprättande av de mänskliga rättigheterna. Med detta i bakhuvudet bjuds läsaren in till 

uppsatsens tredje kapitel. Där möter vi, som tidigare nämnts, teoretikerna Balakrishnan Rajagopal, 

Talal Asad, Judith Butler och Mattias Gardell som i varsina avsnitt ges utrymme för presentation av 

sina respektive teorier kring tortyrbegreppet och synen på mänskligheten. Uppsatsen avslutas med 

ett kritiskt reflekterande kapitel där uppsatsens mest centrala punkter vävs samman. 
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2. Fn:s definition av tortyrbegreppet 

2.1. Historia 

Det var under upplysningen som tortyr för första gången fördömdes ur ett humanitärt perspektiv. 

Som följd uppstod, under1800-talets början, ett förbud gentemot tortyr  inom samtliga europeiska 

länder 
24

. Förbudet mot tortyr gick hand i hand med en större demokratiseringsprocess som rådde 

världen över men innebar dessvärre inte att tortyr upphörde att existera. I stället verkade tortyren ha 

flyttats från det offentliga rummet in bakom stängda dörrar, inte sällan bland lagens främsta väktare 

– poliserna 
25

.  Det tortyrförbud som officiellt hade inrättats var dessutom begränsat till västvärlden. 

Det var, med andra ord, koncentrerat till kolonialmakternas centrum och fungerade där endast som 

skydd för de människor som hävdades tillhöra den västerländska kontexten – i USA innebar det 

exempelvis att tortyrförbudet inte gällde för landets svarta befolkning 
26

.   

 

Under andra världskriget återlegaliserades användandet av tortyr i delar av Europa i och med Stalin- 

och Hitlerdiktaturerna. Efter krigets slut infördes förbudet igen i samband med att användandet av 

tortyr fördömts av ”de allierade”. Under Nürnberg- och Tokyorättegångarna kunde, till följd av 

kriminaliseringen, enskilda individer för första gången bli lagförda i internationell domstol för att ha 

utövat tortyr
27

. Någon form av konsensus hade alltså återformulerats kring avskyn gentemot tortyr 

och det stod klart att internationell rätt och nationell lag aldrig kunde rättfärdiga användandet av 

tortyr. När den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs och kungjordes av FN:s 

generalförsamling år 1948, gick därmed ett konkretiserat tortyrförbud att finna bland de rättigheter 

som kom att kallas ”absoluta rättigheter”. Dessa absoluta rättigheter var de som under inga 

omständigheter fick åsidosättas. Vissa av dem ansågs rentav vara så fundamentala och allmängiltiga 

att de presenterades som otillåtna att avtala bort och uppnådde därigenom en så kallad ”jus cogens-

status” inom det internationella samfundet
28

. En av dessa var just tortyrförbudet som formulerades 

under artikel 5; 

 ”No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment”
29

 

 

2.2. Internationell konsensus” – förlängd europeisk imperialism? 

Runt tortyrförbudet råder alltså sedan sent 1940-tal något som skulle kunna formuleras 

som ”internationell konsensus”. Det internationella trauma som präglade världen kring upprättandet 

                                                 
24

Ingelse. Chris: The UN Committee against Torture: an assessment, Kluwer Law International, The Hague, 2001 s.28-30 
25

Gardell: Tortyrens återkomst, 13 
26

Ibid. 
27

Ingelse: The UN Committee against Torture: an assessment, 30 
28

Se ex. Yearbook of the International Law Commission 2001 (volym II, del II),  84 f.  Och CAT/C/GC/2, 1 
29

UN General Assembly: Artikel 5 i The Universal Declaration of Human rights 
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av den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna gör möjligtvis denna upplevda 

konsensus kring tortyrförbudet relativt förståelig. Förbudet upprättades i en tid av 

våldsförebyggande desperation där alla former av mänskligt lidande söktes utplånas. Redan här bör 

vi dock stanna upp ett tag för att granska just omständigheterna kring vilka tortyrförbudet uppkom. 

Det stämmer givetvis att världen hade lidit svårt av det våld som andra världskriget hade gett 

upphov till. Tar vi oss en närmre titt på historien kan det dock upplevas problematiskt vilket lidande 

det var som fick definiera denna konsensus kring avståndstagande från våldsutövande. I det ligger 

något som vittnar om etnocentrism – det våld som talades om i kölvattnet av andra världskriget var 

nämligen det våld som riktades mot västvärlden. Utan att på något sätt förminska det moraliskt 

avskyvärda i det som pågick i Europa under den här tiden bör det dock ifrågasättas varför inte 

samma uppmärksamhet riktades mot exempelvis Afrika, där samma typ av förintelse pågick såväl 

under andra världskriget som innan och efter
30

. Över lag förtäljer sällan historien det utbredda våld 

som sedan länge utövats i andra delar av världen än i väst. Inte sällan har då själva våldsutövarna 

varit europeiska koloniala aktörer, samma aktörer som vid andra världskrigets slut satt vid pennan 

för att författa de mänskliga rättigheterna
31

. 

 

Här går givetvis att ställa sig frågan om det trots allt inte var ”bäst för alla” att de mänskliga 

rättigheterna och därmed även tortyrförbudet författades, oavsett vilka som fick möjligheten att 

agera författare eller inte. Kanske går rentav att hävda att det ligger något beundransvärt i att 

koloniala aktörer gick samman för att hitta konkreta sätt att minska lidande. Den utilitaristiska 

förespråkaren skulle möjligen instämma i det resonemanget. I fas med det maktkritiska perspektiv 

som ligger till grund för den här uppsatsen finner jag det dock väsentligt att lyfta fram 

problematiken i det språkliga maktverktyg som faktiskt tilldelades koloniala aktörer, därmed även 

våldsutövare, i framtagandet av tortyrförbudet. Jag ifrågasätter alltså inte det beundransvärda i viljan 

att minska lidande men jag ifrågasätter självreflexionen i definierandet av detsamma. Därav blir det 

relevant att i detalj granska definitionen av tortyr enligt det tortyrförbud som upprättats av FN.  

Vilken typ av lidande går att finna i definitionen av FN:s tortyrbegrepp? Finns det inslag av 

självreflexion i definitionen eller visar den bara exempel på etnocentrism? 

 

Låt oss därför under följande rubriker, med ovanstående förståelse i bakhuvudet, ta en titt på 

definitionen av tortyr enligt FN. Beskrivningen av tortyrbegreppet som anges nedan är vad som 

kommer analyseras i dialog med postkoloniala teorier senare i uppsatsen.   

 

                                                 
30

Mazower: No Enchanted Palace, 5 
31

Ibid.19 
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2.3. FN:s tortyrkonvention 

Efter andra världskrigets slut stod det klart att ett internationellt tortyrförbud inte hade hindrat tortyr 

från att förekomma världen över. Anti-gerillakrig i bland annat Indonesien, Algeriet och Vietnam 

hade visat prov på att tortyr dessutom inte var ett karaktäristiskt drag för auktoritära regimer. 

Tvärtom hade dessa krig givit omvärlden bekräftelse på hur fullt demokratiska länder kunde begå 

tortyrhandlingar utanför hemlandet, ofta i syfte att tvinga fram information hos ”fiender till staten”. 

32
 Det var mot denna bakgrund som organisationen Amnesty International startade en 

världsomfattande kampanj angående avskaffandet av tortyr. Det var just Amnestys kampanj som 

inspirerade ett antal stater, bland annat Sverige, att vända sig till FN:s generalförsamling med ett 

önskemål om att undersöka tortyrbegreppet närmre. Som förslag gavs att undersöka begreppet i 

relation till häktningar och fångenskap. När generalförsamlingen ifrågasatte relevansen i att 

diskutera innehållet i en ensamstående artikel i deklarationen om de mänskliga rättigheterna svarade 

Nederländerna med att det var: ”det enda sättet för att någonsin kunna fly undan den vaghet som 

tenderar att förvandla våra diskussioner om mänskliga rättigheter till akademiska och frustrerande 

debatter” 
33

. 

 

Efter ett lyckat vädjande sattes en kongress upp som, år 1984, resulterat i upprättandet av 

tortyrkonventionen. Anledningen till att konventionen togs fram var med andra ord för att 

effektivisera arbetet mot tortyr. Stort fokus låg på att förtydliga tortyrbegreppet som uppenbarligen 

varit alldeles för vagt formulerat för att ge effekt. Utmärkande för denna konvention var därför att 

den i sin första artikel gav just en rättslig definition av tortyrbegreppet 
34

; 

 

For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by 

which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally 

inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third 

person information or a confession, punishing him for an act he or a third 

person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or 

coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of 

any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or 

with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in 

an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, 

inherent in or incidental to lawful sanctions.  
35

 

                                                 
32

Burgers, J.H. & Danelius, Hans: The United Nations Convention against Torture: A Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht (Nederländerna), 1988.13 
33

Burgers & Danelius: The United Nations Convention against Torture: A Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment,13-14. (egen översättning av citat). 
34

Ingelse: The UN Committee against Torture: an assessment , 90 och 153 – 156 

35
 UN General Assembly: Artikel 1 i Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,10 December 
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Många års arbete låg bakom utformandet av konventionen och med en mer utvecklad och komplex 

definition av tortyrbegreppet än tidigare hoppades FN-representanterna nu på en mer utökad 

förståelse för prevention av tortyr och omänskligt lidande 
36

.   

 

Av artikeln att döma finns fyra huvudområden inom vilka tortyr existerar. För det första används 

tortyr, enligt konventionen, ofta som en övertalningsmetod för att för att erhålla information eller 

en bekännelse av offret eller en tredje person (“obtaining from him, or a third person, information 

or a confession”). För det andra brukar tortyr användas i syfte av hämnd eller att straffa offret för 

en gärning som denne eller en tredje person har begått eller misstänks ha begått (“punish him for an 

act he or a third person has committed or is suspected of having committed.”) Med andra ord, det 

som enligt Foucault ansåg tillhörde synen på bestraffning fram till upplysningen. Det tredje syftet i 

vilket tortyr används är, enligt FN,  att etablera dominans genom att hota eller tvinga offret i rent 

sadistiska syften (“intimidating or coercing him or a third person”.). Återigen att, som Foucault 

hävdar, statuera härskarens makt. Det fjärde syftet, som på sätt och vis kan sägas vara mest relevant 

för uppsatsen, är för något skäl som har sin grund i någon form av diskriminering (”for any reason 

based on discrimination of any kind”.). 

 

Ovanstående syften i artikeln ska dock inte tolkas som helt uttömmande. Frasen ”[...] for such 

purposes as” indikerar att liknande syften, om än i linje med de fyra som är angivna i artikeln, kan 

anses som giltiga för att klassas som tortyr. Det går emellertid att utläsa en gemensam nämnare 

bland de bakomliggande syftena vilket är att offret bör finna sig i en maktlös position. Denna 

maktlösa position kan i sig sägas vara just kärnan i tortyr – att beröva någon på dess värdighet och 

integritet kan därigenom beskrivas som det främsta syftet med tortyr. 
37

  I FN-tribunalen för 

Rwandas rättspraxis går att finna ett exempel på när ett av ovan nämnda syften använts för att 

rättfärdiga anklagan om tortyr. Målet Åklagaren v. Laurent Semanza vittnar om hur en folkhop 

uppmanades att våldta några kvinnor, varav åtminstone en kvinna våldtogs. Våldtäkt är i sig en av 

de vanligaste formerna av tortyr
38

. I det här fallet var dessutom uppmaningen om våldtäkten 

uppbackad av argumentet att kvinnan var tutsi,  med andra ord var syftet med våldtäkten etnisk 

                                                                                                                                                                   
1984 

36
Danelius, Hans: Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; Introductory Note. Publicerat på: 

http://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html (hämtad 2015-03-20) 
37

 Nowak,  Manfred, McArthur, Elisabeth & Buchinger, Kerstin: The United Nations Convention against Torture: a commentary, Oxford University 

Press, Oxford, 2008. 74 – 76. 
38

Regeringskansliet.  Förbud mot tortyr. Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. 2015: http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-

rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/forbud-mot-tortyr (hämtad: 2015-04-13) 

http://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/forbud-mot-tortyr
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/forbud-mot-tortyr
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diskriminering 
39

. 

 

Under följande rubriker redogörs för några av de mest centrala begreppen i artikeln. Det är även 

dessa begrepp som kommer diskuteras i ljuset av postkolonial teori senare i uppsatsen. 

 

2.3.1. Allvarlig smärta 

Som artikeln antyder är en tortyrhandling, enligt konventionen, en handling där psykisk eller fysisk 

allvarlig smärta eller svårt lidande tillfogas andra. Huruvida den tillfogade smärtan eller lidandet 

bedöms som tortyr eller inte definieras med andra ord utifrån en viss svårighetsgrad. När 

konventionen skulle upprättas föreslogs att ”extrem” smärta skulle krävas för att handlingen skulle 

beskrivas som tortyr. Förslaget ansågs dock inte lämpligt i och med att det skulle kunna upplevas 

som svårt att uppnå och därmed även svårt att fälla någon för. I stället antogs att ”allvarlig” smärta 

skulle räcka för att definiera en tortyrhandling. 
40

 Enligt en rapport utfärdad av kommittén mot 

tortyr (CAT) år 2003  är exempel på just en sådan handling slag mot kroppen, plastpåsar som 

placeras över huvudet i syfte att framkalla kvävningskänsla samt vatten som tvingas in i offrets 

mun i syfte att framkalla känslan av drunkning 
41

.   

 

Under psykisk allvarlig smärta eller svårt lidande faller handlingar som hot om att offret ska dödas, 

att närstående kommer skadas om offret inte samarbetar samt att närstående faktiskt far fysiskt illa 

medan personen i fråga tvingas se på 
42

. Den psykiska smärtan ska dessutom ha långvarig effekt.   

 

2.3.2. Medvetenhet 

I konventionen läggs vikt vid att den allvarliga smärta som uppstår ska ha utfärdats medvetet. 

För att en våldshandling av det här slaget ska bedömas som medveten och därigenom falla under 

tortyrbegreppet krävs att handlingen bevisligen har planerats i förväg. Medvetenhet innefattar 

därmed inte  allvarlig smärta eller lidande till följd av exempelvis olycka eller försumlighet 
43

. 

Enligt ett fall från Europadomstolen är ett exempel på en medveten tortyrhandling en så 

kallad ”Palestinian hanging” som innebär att offret kläs av naken och hängs upp i handlederna 

bundna bakom ryggen 
44

. 

 

                                                 
39

  Rwandatribunalen, Åklagaren v. Laurent Semanza, 2005 p. 480 – 483 

40
Burgers, Danelius, The United Nations Convention against Torture: A Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment. 117 
41

CAT/C/75, Report on Mexico produced by the Committee under article 20 of the Convention, and Reply from the Government of Mexico. 2003:143 
42

Burgers, Danelius, 118 
43Nowak, McArthur,  Butchinger, The United Nations Convention against Torture: a commentary, 73 
44Europadomstolen, Aksoy v. Turkiet, 1996. 64 
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2.3.3. Omänsklig behandling 

Utöver tortyr kräver FN genom tortyrkonventionen att stater ska bestraffa och bekämpa ”...grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling och bestraffning” (fortsättningsvis omänsklig behandling) 

enligt artikel 16. Vari skillnaden mellan tortyr och omänsklig behandling ligger är dock oklart och 

formuleras relativt oprecist i konventionen. En del av den kritik som riktats mot tortyrkonventionen 

är just den att omänsklig behandling inte tilldelats en lika preciserad definition som 

tortyrbegreppet
45

. Den vaga formuleringen av omänsklig behandling försvarades dock med att 

artikel 1, det vill säga definitionen av tortyr, gav ett svar på en specificerad form av omänsklig 

behandling – tortyr. Samtidigt hävdade konstruktörerna av konventionen att omänsklig behandling 

helt enkelt inte gick att precisera på samma sätt som tortyr. Detta i och med att det kunde 

innefatta ”mindre allvarliga” handlingar än tortyr samt att frågan om syfte och intention med 

handlingen inte  var en lika avgörande faktor som för tortyrbegreppet
46

. Det är just 

begreppet ”omänsklig” i det här sammanhanget som fler postkoloniala teoretiker reagerat starkt 

mot. Vad som får räknas som omänskligt eller inte har historiskt sett legat i händerna på 

västerländska aktörer, vilket innebär att deras version av mänsklighet är vad resten av världen får 

förhålla sig till. Hur det går ihop med att begreppet får stå mycket vagt formulerat diskuteras 

närmre i nästkommande kapitel i uppsatsen. 

 

I rättspraxis har definitionen av omänsklig behandling, förutom gällande aktiv misshandel, använts 

i bland annat fall av isolering
47

, mycket dåliga fängelseförhållanden
48

 samt brist på mat, vatten och 

medicin för anhållna personer 
49

. 

 

2.3.4. Undantag enligt lagenliga sanktioner 

Artikel 1 i konventionen avslutas med att hävda: ”Tortyr innefattar inte smärta eller lidande som 

uppkommer enbart genom eller är förknippade med lagenliga sanktioner.”. I och med det lämnar 

begreppet  utrymme för en viss utsträckning av  kontextuell tolkning av begreppet. Definitionen av 

tortyr kan därför tolkas olika beroende på vilken stat det är som tolkar den. Bland annat har det 

diskuterats huruvida dödsstraff, och i sådant fall vilken typ av dödsstraff, skulle kunna vara ett 

sådant lagenligt undantag eller inte. På senare tid har, till följd av den diskussionen, dödsstraff 

tagits i högre beaktning i upprätthållandet av tortyrförbudet. Exempelvis har de mentala och 
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fysiska effekterna av att befinna sig i den amerikanska så kallade ”death row” (förvaring innan 

avrättning) likställts med den allvarliga, medvetet tillfogade, smärta som förbjuds enligt 

tortyrkonventionens definition av tortyrbegreppet
50

.   

 

2.4 Genèvekonventionen 

Med tanke på att uppsatsen, till viss del, kommer behandla aspekter av det så kallade ”kriget mot 

terrorn”, är det relevant att ta en titt på den konvention som framför allt berör tortyrbegreppet i 

förhållande till krigets lagar – Genèvekonventionen. 

 

Genèvekonventionen består av humanitära skyddsregler, det vill säga de regler som tas till vid krig 

och väpnade konflikter. Exempel på detta kan vara skydd av civila, krigsfångars behandling och så 

vidare. Konventionen ska tillämpas i varje förklarat krig eller väpnad konflikt mellan två eller fler 

av de parter som anslutit sig till konventionen. Detta även om någon av parterna inte erkänner att 

krig eller väpnad konflikt är aktuell. Genèvekonventionen förbjuder tortyr och våld mot 

krigsfångar och har författats under flera olika skeenden i historien. 
51

 

 

För att räknas som krigsfånge enligt Genèvekonventionen måste vissa villkor uppfyllas. För att 

räknas som en stridande part enligt Genèvekonventionen måste personen i fråga bl.a. ”stå under 

befäl av en person som är ansvarig för sina underordnade, bära ett utmärkande tecken, som är 

fastsittande och igenkännligt på avstånd, bära sina vapen öppet, iaktta krigets lagar och bruk vid 

sina operationer samt vara medlemmar av regelrätta militära förband.”
52

  Stridande personer som 

tas tillfånga men som faller utanför denna definitionen av ”stridande part” räknas därmed inte 

som ”krigsfånge” enligt krigets lagar. De soldater som dock faller under Genèvekonventionens 

ramar och blir tillfångatagna skall behandlas i enlighet med de mänskliga rättigheterna och inte 

utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling
53

  Det är svårt att utläsa huruvida civila 

kombattanter – såsom den kurdiska gerillan och frihetsrörelsen ”Peshmerga” – skulle skyddas av 

konventionen eller inte. 

 

Soldater som medvetet skadar den civila befolkningen omfattas inte av Genèvekonventionens 

skydd. Med andra ord kan påstås att grupper eller personer som agerar i terroristiska syften inte 
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skyddas av konventionen. Detta i och med att en av de mest övergripande definitionerna av 

terrorism som tagits fram av FN är:  

 

Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a 

civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities 

in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its 

nature or context, is to intimidate a population, or to compel a 

government or an international organization to do or to abstain from 

doing any act. (International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism, artikel 2 (b)) 

 

År 1967 tillkom ett tilläggsdokument till Genèvekonventionen – flyktingkonventionen – i vilken 

statslösa inbegreps. I Genèvekonventionen i sig finns dock inget dokumenterat skydd för statslösa. 

 

2.5. Kriget mot terrorn 

I oktober 2013 sa FN:s specialrapportör följande om den behandlingen av fångar som utförts i 

kriget mot terrorns namn: ”The practice of indefinite detention at Guantanamo Bay has resulted in 

severe mental anguish and physical demise of the detainees that can only be defined as cruel and 

inhuman treatment and punishment.”
54

. Med andra ord erkändes här den verksamhet som försiggått 

på Guantánamo som stridande mot FN:s definition av tortyr. På samma tema yttrade dessutom 

samma rapportör: 

 

[...] torture is unacceptable and abhorrent from a moral and legal perspective, 

and that its prohibition is absolute and non-derogable. Torture exists at the far 

end of a continuum of maltreatment and lesser forms of ill-treatment are often 

a gateway to torture. This is why the international law prohibition and its 

absolute nature are equally applicable to torture and to all forms of cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment. States cannot limit the 

application of this prohibition under their domestic law for reasons of public 

emergencies, anti-terrorism measures or in the context of armed conflicts. 

 

Av citatet att döma fördöms användandet av tortyr i alla former av konflikter där kriget mot terrorn 

utpekas som en form av detta. 

Sammanfattningsvis har vi sett att tortyrförbudets utformande har kritiserats för att ha legat i 

händerna på samma makter som historiskt sett har opererat i koloniserande syften. Ett försök till att 
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komma ifrån detta kan tänkas ha varit författandet av tortyrkonventionen. Ett av syftena med att för 

första gången definiera begreppet tortyr var nämligen att synliggöra att tortyr inte bara försiggick i 

auktoritära regimer, utan att det även praktiserades inom och av uttalat demokratiska stater. I 

krigstider sätter framför allt Genèvekonventionen in för att skydda mot tortyr. Av denna täcks dock 

inte stridande parter som inte går under en mycket precis beskrivning av hur en erkänd stridande 

part ska se ut och uppträda, vilket gör att exempelvis personer som agerar i terroristiska syften inte 

faller under definitionen av tortyr. Som vi ska se längre fram i uppsatsen användes detta till fördel 

för användandet av de amerikanska tortyrmetoderna i kriget mot terrorn. Trots detta har 

tortyrkommitténs specialrapportör fördömt just de tortyrmetoder som använts i kriget mot terrorns 

namn, i synnerhet i Guantánamo och Abu Ghraib.   
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3. Den postkoloniala blicken på tortyrbegreppet 

3.1. Balakrishnan Rajagopal – tortyrbegreppet och ”Tredje Världen” 

Balakrishnan Rajagopal är professor i juridik och utvecklingsfrågor samt grundare av 

programmet ”Human Rights and Justice” vid universitetet Massachusetts Intsitute of Technology 

(MIT). Med sin postkoloniala och poststrukturalistiska blick har Rajagopal tagit sig an och utmanat 

några av de mest centrala punkterna inom människorättsdiskursen. I sin bok International Law 

from Below ber därför Rajagopal läsaren att överväga ett mer omfattande ”underifrån”-perspektiv 

på internationell rätt än vad som enligt honom finns i dag
55

. Med det menar han att den 

internationella rätten hamnat i händerna på jurister och forskare inom västvärlden vilket lett till att 

intressen inom det han kallar ”Tredje Världen” inte tagits i beaktning. Genom att se till vad som 

uttrycks i såväl transnationella som Tredje Världen-lokala sociala rörelser tror sig Rajagopal kunna 

finna vilka behov som behövs erkännas internationellt för att få till en hållbar 

människorättsdiskurs
56

. Genom att använda just ett ”sociala rörelser”-perspektiv, tillför han ett 

intressant bidrag till analysen av Tredje Världens interaktion med internationell lag
57

.  Enligt 

Rajagopal är det just bristen på kunskap om ”inre behov”, som ofta artikuleras via inhemska sociala 

rörelser, som leder till en begränsande människorättsretorik inom det internationella samfundet
58

. 

 

Rajagopal menar att internationell lag numera inte handlar om ramar som politiker och diplomater 

ska förhålla sig till för att förhandla om krig och fred. I stället är internationell lag i dag en 

uppsättning juridiska såväl som politiska regler och praktiker som påverkar kollektiv och individer 

såväl indirekt som direkt i deras privatliv. Allt från ekonomi, familjerelationer, miljöfrågor och 

statligt agerande kontrolleras av den internationella lagen. Detta till trots ställs, enligt Rajagopal, 

aldrig frågan gällande vem den internationella rätten egentligen ämnar att finnas till för. 

Åtminstone inte på ett tillräckligt tillfredsställande sätt, i och med att det nuvarande läget visar på 

att de främsta åtnjutarna av internationell lagstiftning är individer och aktörer inom den 

institutionella sfären,eller som han uttrycker det:   

 

These include political actors such as state officials, economic actors such as 

corporations and cultural actors such as the automized individual who is the 

subject of rights. This actor-based approach of international law simply 

privileges what happens in certain institutional arenas. While that may be 

important for some purposes, most of the people in the Third World live and 
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interact in non-institutional spaces: in the family, the informal economy, and 

non-party political spaces. 
59 

 

Ur Rajagopals perspektiv går med andra ord att utläsa ett högt fokus på den individuella friheten i 

utformandet av den internationella rätten vilket, enligt honom, mynnar ut i en upplevelse av att FN 

inte tar ansvar för vad som händer inom den privata sfären. I Tredje Världen hävdar Rajagopal att 

det är just inom den privata sfären som behovet av tillgång till mänskliga rättigheter är som störst. I 

och med globaliseringen har möjligheterna för en internationell medvetenhet kring detta faktum 

öppnats. Enligt Rajaopal har medvetenheten rentav redan nått in bakom dörrarna hos FN. Dock 

vägs detta mot ett fundamentalt omvärderande av den internationell lagen – något som Rajagopal 

menar anses ”kosta för mycket” för det internationella samfundet. Med andra ord syns inga spår av 

denna medvetenhet uttryckt i internationell lag, enligt Rajagopal.
60

 

 

Genom sin argumentation leder Rajagopal läsaren in i ett resonemang där hela 

människorättsdiskursen framställs som oförenlig med de behov som finns i Tredje Världen. Han 

menar att själva begreppet ”Tredje Världen” mer eller mindre skapades i och med upprättandet av 

de mänskliga rättigheterna –  ”Tredje Världen” och ”Mänskliga Rättigheter” ska rentav för första 

gången ha artikulerats och placerats i olika epistemologiska kategorier i och med FN:s framväxt, 

enligt honom
61

. Till följd av denna epistemologiska uppdelning har olika attityder till vad 

mänskliga rättigheter egentligen innebär tagit form. Enligt Rajagopal har Tredje Världen kommit 

att anse mänskliga rättigheter som en lyxvara – något som Tredje Världen kan få tillgång till endast 

om de uppvisar en vilja att överge sina traditionella kulturer och i stället anamma, av västvärlden 

tillämpade,  utvecklings- och moderniseringsprocesser
62

. Ur den andra kategorin har det i stället 

formats en bild av  ”överträdelser av de mänskliga rättigheterna” som om det härstammar ur det 

våld som väst förknippar med Tredje Världen; 

 

Indeed, the very term 'human rights violation' evokes images of Third World 

violence – dictators, ethnic violence, and female genital mutilations – whereas 

First World violence is commonly referred to as 'civil rights' violations. At least 

in this sense, 'human rights' have traditionally never been universal. 
63

 

 

Rajagopal hävdar alltså, genom ovanstående citat, att mänskliga rättigheter aldrig har varit något 

som inbegripit alla typer av våld utan tvärtom innefattat en väldigt snäv definition av våld. Här 
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resonerar han även i samma anda som andra maktkritiska tänkare, bland annat postmodernisten 

Jaques Derrída. Enligt etikern och rättsfilosofen Elena Namli hävdar Derrída att det universalistiska 

språket inom människorättsdiskursen i sig rymmer inslag av våld. Uppbackad av universalismen 

börjar, enligt Namlis tolkning av Derrida, det internationella samfundet upplysa och peka ut normer 

och praktiker som ”goda” och ”onda”utan att reflektera över de normer som legitimerar 

argumenten bakom dem. Våldet uppkommer i just detta uppfostrande där de som inte accepterar 

vissa normer som allmängiltiga bestraffas.
64

 Det är i denna argumentation jag upplever Rajagopal 

stämma in. Inte minst när han kräver en nära granskning av relationen mellan våld och mänskliga 

rättigheter. Det är även här som uppsatsens syfte och Rajagopal närmar sig varandra, i synnerhet 

när han ställer läsaren inför frågan om vilka typer av våld som räknas som ”överträdelser” av de 

mänskliga rättigheterna samt vilka som inte gör det och varför
65

. En av de delar av 

människorättsdiskursen som Rajagopal finner mest väsentlig för att undersöka just relationen 

mellan mänskliga rättigheter och våld är nämligen tortyrförbudet. Han gör detta genom att peka ut 

tortyrförbudet som en av de artiklar i vilken universalismen blir som mest oroväckande. FN:s 

definition av tortyr är, enligt honom, tvärtemot vad det brukar påstås allt annat än universellt. 

Rajagopal anser att innehållet i tortyrförbudet snarare är kulturellt baserat och sprunget ur den 

koloniala erans missionerande, i syfte att civilisera urbefolkningar . Enligt honom krävs en bredare 

definition av begreppet eftersom det nu tenderar att utesluta våld som utövas av väst i 

utvecklingsprocesser, framför allt i just Tredje Världen.
66

 

 

Över lag menar Rajagopal att dagens formulering av tortyrbegreppet utesluter våld mot fattiga, våld 

mot kvinnor samt våld mot, vad han kallar, ”osynliga” grupper i samhället
67

. Med det menar han 

inte att vitsen med att definiera tortyr bredare handlar om att inkludera alla typer av smärta men att 

öka kunskapen kring vad smärta faktiskt innebär. Ett breddande av begreppet skulle, i hans mening, 

innebära en annan typ av lyhördhet – en där de utsattas röster premieras framför de privilegierades.  

Det finns ingen tröst i att höra att ens smärta inte grundas i ett övertramp av en oinskränkbar 

rättighet, menar Rajagopal, när våld som bevisat kan anta olika former och behöver erkännas för 

vad det verkligen är
68

. Som det ser ut nu är tortyrförbudet fast i en kolonial kontext – blindheten är 

därmed föga förvånande. Dessvärre avstannar Rajagopals analys lite här eftersom inga förslag på 

hur denna lyhördhet skulle kunna konkretiseras läggs fram . Exakt vilken typ av breddning av 

begreppet som skulle kunna göras förblir därmed oklart. 
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Ska vi tro Rajagopal så utesluts stora delar av mänskligt lidande ur den nuvarande utformningen av 

tortyrbegreppet. Skulle det möjligtvis gå att spinna vidare på denna argumentation genom att påstå 

att tortyrförbudet snarare kräver en snävare definition av begreppet för att skona så många som 

möjligt från lidande? Som vi sett tidigare skulle exempelvis anhängarna till realismen instämma i 

det påståendet och framhålla en definition av tortyr där fler undantag kan göras och en mer 

specificerad kontext får utgöra ramarna för definitionen. I postkolonial anda tolkar jag det dock 

som att det är viktigt att hålla diskussionen borta från just sådana tankegångar. Syftet med 

Rajagopals kritik mot tortyrförbudet verkar inte vara att vilja urvattna begreppet utan att tvärtom 

göra det mer omfattande genom att fylla det med ett mer inkluderande innehåll. Genom att inte 

tillföra konkreta förslag på åtgärder uppfattar jag dock en lucka i Rajagopals argumentation där 

diskussionen om lidande skulle kunna komma att landa i händerna på anhängare till just realismen 

och därmed, som tidigare framhållits, även i konflikt med det universella – inte kontextbundna – 

skydd som folkrätten sägs ämna att utgöra. 

 

Trots bristen på konkreta lösningar försöker Rajagopal ändå presentera en förståelse för vilka 

föreställningar som legat bakom och möjligtvis begränsat den nuvarande definitionen av tortyr. 

Enligt Rajagopal led nämligen upphovsmännen bakom tortyrbegreppet av det han valt att 

kalla ”kolonial schizofreni”.  I utformandet av tortyrförbudet går därför, enligt honom, att urskilja 

ett behov av att dels tillåta ”nödvändigt lidande”, dels att förbjuda ”onödigt lidande”.  I det förra – 

nödvändigt lidande – ingår våldsamma handlingar som privata individer, utan koppling till stat eller 

religion, utför mot sig själva eller andra. Även våldsutövande på urbefolkningar i syfte att 

modernisera och utveckla ingår i denna kategori. I det senare – onödigt lidande – ingår lokal 

samhällspraxis, i synnerhet religionsbaserad, som västvärlden menar medför psykiska och fysiska 

skador på individer. Genom att göra denna uppdelning mellan nödvändigt och onödigt lidande 

menar Rajagopal att den ”koloniala apparaten” har kunnat rikta strålkastarljuset mot det lidande 

som västvärlden fördömt medan det som västvärlden själv utför fått fortgå utan att ifrågasättas 

moraliskt 
69

. Det är med andra ord just normsystemet kring tortyrförbudet som Rajagopal verkar 

ämna att avslöja. 

 

Förbudet mot ”onödigt lidande” hade en dubbel effekt, menar Rajagopal; dels stigmatiserade 

förbudet lokala praktiker genom att benämna dem ”brutala” och definiera dem som ”tortyr”. 

Därigenom stärktes den moderniserade statens ställning genom att ställa den och dess praktiker i 
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motsats till de lokala, ”brutala” praktikerna
70

. Stigmatiseringen skedde enligt Rajagopal inte av sig 

självt utan krävde en genomtänkt och komplicerad manöver av den koloniala regimen; 

 

The colonial regimes first conceded the application of local customary law to 

judge such local practices, subject to some restriction based on a test of 

repugnancey to 'justice and morality'. Then they proceeded to outlaw such 

practices based etiher on the argument that the customary law itself outlawed 

it, or that in any case it offended 'justice and morality'. This technique was 

perfected especially by the British India […] and other colonies. 
71

   

 

Med andra ord  menar Rajagopal att de lokala praktikerna förklarades som oförenliga med den 

internationella rätten och moralen, vilket gjorde att en civiliseringsprocess krävdes för att inte 

frysas ut ur det internationella samfundet. 

 

Enligt Rajagopal innefattar dessutom FN:s definition av tortyr en allvarlig partiskhet i statens 

favör
72

. Ända sedan tortyr tog plats i västvärldens vokabulär för över två århundraden sedan menar 

Rajagopal att det har stått klart att förbudet mot tortyr inte inneburit förbud mot allt lidande. 

Därmed inte heller en plikt för stater att förhindra att använda nödvändigt våld för att driva igenom 

sina, till synes, ”legitima” funktioner. Oavsett om det handlat om brottsbekämpning eller påtvingad 

förflyttning av befolkningar i utvecklingssyften har denna insikt gjort sig påmind, anser Rajagopal. 

Inte sällan har därmed tortyrförbudet kringgåtts genom att exempelvis i Israels fall, där USA hävdat 

att Israel helt och hållet fördömer tortyr men godkänt att de kan använda sig av ”måttlig” fysisk och 

psykisk press för att få fram ”relevant information”. Det är just denna uppdelning mellan allvarlig 

och måttlig skada, och även det ”nödvändiga” och ”onödiga” lidandet, som fasthållits bland 

internationella jurister och aktivister. Detta, menar Rajagopal, är som upplagt för katastrof. I syfte 

att disciplinera i fängelser, att alstra information eller helt enkelt med rent sadistiska motiv har 

denna uppdelning utnyttjats och använts till nackdel för fattiga, kvinnor och andra marginaliserade 

grupper.
73

 Rajagopals argumentation kring detta är i mitt tycke mycket viktigt och relevant i frågan 

om lidande. Om det finns ett sätt att inkludera marginaliserade gruppers lidande i högre nivå än 

tidigare vore det gynnande för hela det internationella samfundet och dess medlemsstater. Den 

oundvikliga frågan jag ställer mig själv är dock till vilken grad olika former av lidande borde 

inbegripas i tortyrbegreppet? Å ena sidan skulle det, i postkolonial anda, innebära en mindre 

etnocentrisk syn på lidande i och med att blicken skulle vidgas till att inbegripa fler former. Å andra 
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sidan upplever jag att det finns en risk att begreppet i ren rättspraxis skulle kunna användas i fler 

västerländskt etnocentriska syften än vad som görs i dag och på så sätt fungera motverkande mot de 

ambitioner som uttrycks hos Rajagopal. Återigen skulle det exempelvis inte verka helt omöjligt 

att ”the ticking bomb”-dilemmat skulle kunna argumenteras giltigt för i internationella domstolar. 

Rajagopals argumentation skulle därför faktiskt vinna på att tydliggöra om visst lidande på någon 

nivå borde tas i högre beaktning än annat och i sådant fall – varför? 

 

Det är dock i Rajagopals presentation av det bristfälliga i tortyrkonventionen som kärnproblemen 

och därmed även lösningarna går att ana. Som framhållits tidigare finns exempelvis en uppdelning 

mellan offentligt och privat i internationell lag och därmed även i tortyrkonventionen. Detta leder 

till att våldshandlingar pekas ut som som tortyr först när det är representanter från staten eller andra 

myndigheter som utför handlingarna. I Rajagopals mening är dessutom visst typ av våld som utförs 

av staten mer accepterat i rättslig mening än annat, trots utvidgandet av begreppet i form 

av ”psykiskt lidande” och andra typer av skador.  Föga förvånande är därmed kvinnor en av de 

grupper som lider mest av tortyrdefinitionens utformande, menar Rajagopal. Han finner stöd för 

detta i feministiska studier som visat att våld i hemmet exempelvis inte inkluderas i begreppet. 

Detta trots att en av de mest vanliga tortyrmetoderna finns representerat där – våldtäkt
74

. I 

tolkningen av hans resonemang krävs att tortyrförbudet letar sig in mer i den privata sfären än vad 

det idag gör; 

 

This is important as many acts of violence that may qualify as ´torture´ – such 

as repeated denial of food and water to vulnerable populations, causing 

malnutrition, diseases and sometimes death – escape the normative embrace 

simply because they are ´private´ (that is, there is no ´right´) or because they 

are necessary suffering. 
75

 (s.184-185) 

 

Det är även i resonemanget kring statspartiskhet som Rajagopal hamnar i slutsatsen att själva 

definitionen av tortyr är mindre avgörande än insikten om vilka som blir torterade, för vilket syfte 

och vilka som sitter vid makten för att avgöra detta. Jag tolkar det som att det är något 

kringliggande vårt politiska synfält som måste vidgas. I förlängningen handlar det i sådant fall i 

min tolkning helt och hållet om normer. Genom att vidga begreppet för omänsklig behandling tror 

Rajagopal att blicken skulle kunna skifta till att inbegripa en förståelse för människorättsdiskursens 

påverkan på den privata sfären och därmed även en högre förståelse för de främsta 

människorättsbehov som finns i Tredje Världen. 
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Här skulle, i FN:s försvar, kunna hävdas att anledningen till att fokus kommit att hamna på staten 

varit att försöka motverka orättvis maktfördelning. Genom att koncentrera på de tortyrhandlingar 

som utfärdas i statlig regi bör det, med andra ord, kunna antas att härskarens maktstatuerande över 

medborgarnas kroppar ämnats att fördömas av FN. 

 

Språket har, hur som helst, mindre betydelse än själva normsystemet enligt Rajagopal. Trots det 

påverkar fortfarande språket vår upplevelse av det skydd som utlovas. Förutom att det inte lever 

upp till ett universellt krav, i Rajagopals tolkning, väcker det frågor kring vem det egentligen är 

som tolkar vad som anses vara tortyr. Rajagopal menar att språket i tortyrkonventionen och artikel 

5 i FN-stadgan påminner mycket om språket i den amerikanska konstitutionen
76

. Över lag menar 

han att det råder en amerikansk dominans inom människorättsdiskursen vilket skulle innebära att 

tolkningsverktygen möjligen hör hemma hos dem. I fas med min tidigare tolkning av Rajagopal 

skulle makten i fallet med tortyrdefinitionen därmed gå att avslöja bland rotade amerikanska 

normer. Denna tolkning blir dock något problematisk i relation till den tidigare forskning som 

presenterats i uppsatsen. I den konstaterades att det amerikanska rättsystemet tenderar att bryta med 

internationella konventioner i högre utsträckning än det europeiska. Med den vetskapen är det 

därmed rimligare att tänka sig att tolkningsverktygen snarare går att finna bland rotade europeiska 

normer. Detta skulle även vara mer i fas med exempelvis den kritik som tidigare framhållits via 

Mazower mot FN-systemet i stort. Även ”ticking bomb”-teorin vittnar om detta eftersom 

tortyrförbudet upplevs vara begränsande i det amerikanska kriget mot terrorn. 

 

I Rajagopals resonemang går sammanfattningsvis att urskilja tre centrala punkter som är av vikt för 

att besvara uppsatsens frågeställning. För det första talar Rajagopal om språket i 

människorättstraktaten som problematiskt då det enligt honom finns en uteslutande funktion inom 

den. Dock menar han att för att förstå denna uteslutande funktion, krävs en förståelse för de normer 

som ligger bakom dem, vilket leder oss in på den andra punkten. Enligt honom går nämligen att 

urskilja en kolonial schizofreni i utformandet av tortyrbegreppet. Denna kom sig ur föreställningen 

om ”onödigt” respektive ”nödvändigt” lidande där det senare innefattade det lidande som 

kolonisatörer åsamkade urbefolkningar i syfte att ”civilisera” samhällen. Häri går alltså, enligt 

Rajagopal, att finna en mycket tydlig kolonial kvarleva i FN:s definition av tortyr. Den tredje 

punkten riktar fokus mot den statism som finns dold i konventionen. Rajagopal menar att den 

privata sfären totalt utesluts i definitionen, vilket gör att tillfogad smärta inom hemmets ramar 
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hamnar i facket ”nödvändigt lidande”. Förutom att tortyrbegreppet i och med detta inte inbegriper 

kvinnors dokumenterade utsatthet i hemmet, menar Rajagopal att detta tyder på en total ignorans av 

de behov som uttrycks i tredje världen. De flesta människorättsbehov som behöver tillfredsställas 

är just de i den privata sfären och det är även där som det mesta av, det som Rajagopal benämner, 

den omänskliga behandlingen sker. 

 

Hårddraget skulle, ur Rajagopals kritik, gå att utläsa en demoniserad bild av samhällen i Tredje 

Världen och en glorifierad bild av samhällen i väst i den diskurs som omger tortyrförbudet i dag. 

Med andra ord något som jag skulle tolka som en tydlig uppdelning mellan ”det onda dem” 

och ”det goda vi”. Dessa tankegångar är, enligt honom själv, inspirerade av antropologen Talal 

Asad 
77

. De argument som har upplevts något vaga hos Rajagopal kan därmed tänkas konkretiseras 

genom Asad. Låt oss därför under nästa rubrik ta del av Asads argumentation för att möjliggöra ett 

potentiellt klargörande av Rajagopals huvudargumentation. 
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3.2. Talal Asad och tortyrbegreppets godtycklighet 

Talal Asad kan sägas representera en postkolonial kritik som främst riktar sig mot hans eget 

expertområde – antropologin. I boken Formations of the secular: Christianity, Islam, Modernity 

ställer han läsaren inför frågan ”hur skulle en antropologi om det sekulära se ut?”
78

. Med den 

frågeställningen öppnar han sedan upp för  en argumentation kring hur antropologin inte utforskar 

sekulära samhällen och traditioner på samma sätt som den gör med religiösa samhällen. Där 

religiösa samhällen mystifieras tillåts sekulära samhällen få representera ”det rationella”, enligt 

Asad.  I förlängningen leder denna uppdelning till en stigmatisering av religiösa samhällen medan 

sekulära samhällen fungerar normsättande. Stigmatiseringen inom antropologin är i sig ett fenomen 

som i Asads mening rinner över på frågor gällande mänskliga rättigheter, däribland tortyrförbudet.
79

 

 

I artikeln On Torture or Cruel, Inhuman and Degradig Treatment berörs just tortyförbudet i ljuset av 

ovanstående reflektioner. I artikeln problematiserar Asad  FN:s tortyrförbud genom att hävda att 

bilden av vad förbudet eftersträvar att eliminera – grymhet och lidande – är labil. Den bild som 

tillåts representera grymhet och lidande är enligt Asad baserad på praktiker som i sig är 

motsägelsefulla, mångtydiga och föränderliga.
80

 

 

Exempelvis menar Asad att grymhet har tenderat att kopplas samman med ”barbari” – ett begrepp 

som enligt honom uppkommit ur en kolonial kontext i syfte att ”humanisera” samhällen som inte 

gått under den västerländska beteckningen ”civiliserade”.
81

 Samtidigt verkar Asads syfte inte vara 

att förneka existensen av grymhet. Snarare hävdar han att idén bakom vad grymhet definieras som 

inte är representativ och ställer sig därför kritisk till det universalistiska anspråket på begreppet. Om 

vi ska tro Asad tycks med andra ord grymhet vara mer komplext än vad som erkänns inom den 

universalistiska diskursen – det vill säga den diskurs som tenderar att omge den internationella 

rätten; 

 

[…] if cruelty is increasingly represented in the language of rights (and 

especially of human rights), then this is because perpetual legal struggle has 

now become the dominant mode of moral engagement in an interconnected, 

uncertain, and rapidly changing world.  
82

 

 

Redan här ser vi hur Rajagopal och Asad rör sig i samma tankebanor – det universalistiska anspråket 

på begreppet kan enligt dem tolkas dölja något som skulle kunna anses som förlängd kolonialism. 
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Definitionen av grymhet ser ut att vara Asads sätt att belysa den rasifieringsprocess som jag 

inledningsvis ämnade att synliggöra inom tortyrbegreppets diskurs. Här skulle det givetvis kunna 

framhållas att någon form av objektiv måttstock bör appliceras på vad som definieras som grymt för 

att återigen kunna skona så stor andel människor som möjligt från lidande. Det utilitaristiska 

perspektivet blir i viss mån svårt att bemöta eftersom den definition av grymhet som Asad kritiserar 

inte säger oss något om vem det är som kan falla offer för den, utan snarare förklarar ett destruktivt 

tillvägagångssätt. 

 

Asads kritik är ändå i viss mån befogad i och med att han envist och pedagogiskt synliggör ett 

potentiellt förlängt kolonialt normsystem bakom definitionen av grymhet. För att bygga upp sin 

argumentaion kring grymhet ställer nämligen Asad två andra teoretiker, med olika ståndpunkter 

gällande ämnet, mot varandra. De teoretiker Asad hänvisar till är antropologen G.R. Scott med 

boken History of Torture samt statsvetaren Darius Rejali med boken Torture and Modernity: Self, 

Society, and State in Modern Iran. De båda teoretikerna definierar tortyr som påtvingat våld av en 

aktör på en annan. Dock skiljer sig deras definition av tortyr åt på en väsentlig punkt, nämligen var 

tortyren ”hör hemma”. När det kommer till skillnaden mellan vad som kallats ”savage races” 

och ”modern euro-americans” påstår Scott att tortyr är något de förra använder mot de senare, just 

för att den grymhet som finns gömd i tortyrbegreppet är såpass starkt ihopkopplad med ”barbari”, 

vilket de senare enligt honom inte ägnar sig åt. På så sätt ryms exempelvis inte det lidande som de 

vita nybyggarna åsamkade den amerikanska urbefolkningen under tortyrbegreppet. 
83

  Här kan vi 

med andra ord ana någon form av kunskapsproduktion inom antropologin som, genom Asads 

glasögon, rentav baseras på rasifierande skillnadstänk. Detta blir än mer tydligt när Asad framför 

den andra sidan av myntet. Rejali menar nämligen att tortyr inte alls är en, som Scott antyder, 

barbarisk kvarleva i den moderna staten utan att tortyr tvärtom är en integrerad del i själva den 

moderna statsapparaten.  Tortyr verkar enligt detta resonemang alltså inte vara något gammalt som 

den moderna staten inte gjort sig av med – det är något den håller kvar vid av en anledning.  Tortyr 

har, enligt Rejali, inte övergått till modern ”disciplin” som det ibland kan påstås –  tortyr är snarare 

en oseparerbar del av det moderna disciplinsamhället
84

. Även om resonemanget verkar rimligt är det 

svårt att helt förstå var det ena säger emot det andra. Argumentationen hade kunnat klargöras genom 

att mer i detalj redogöra för vad som anses vara barbariskt och vad som i sådant fall levt kvar i den 

moderna staten. Detta görs dessvärre inte men kanske skulle vi med Rajagopals resonemang kunna 

fylla i de luckor som Asad och Rejali inte gör. Enligt Rajagopal var ”Tredje Världen-våld”, såsom 

kvinnlig könsstympning och diktatur, exempel på vad västvärlden anser är överträdelser av de 
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mänskliga rättigheterna. Slår vi ihop detta med Foucaults resonemang om den bestraffning som letat 

sig in i och normaliserats i vardagen skulle möjligtvis liknande element, om än inte exakt, gå att 

finna även i väst. I och med att detta inte görs av Asad blir det dock svårt att dra sådana spekulativa 

slutsatser på egen hand. 

 

Asad fortsätter sin jämförande argumentation med att hävda att likt många andra moderna tänkare 

ser Scott etablerandet och utökandet av rättigheter som det mest effektiva sättet att eliminera 

grymhet. En överhets definition av rättigheter blir i förlängningen av Scotts resonemang vad som 

bäst skyddar människan från grymhet
85

. I maktkritisk anda blir det dock nödvändigt att ställa sig 

frågan om vilken överhet det är som i sådant fall låter definiera våra rättigheter, samt vad dennes 

relation till grymhet är. Just detta görs av Asad då han, med hjälp av Foucault, analyserar tortyr som, 

paradoxalt nog, ett sätt för makthavare att utöva just sin makt. Han hävdar att 

människorättsdiskursen fördömt användandet av tortyr som ”ociviliserad” vilket förflyttat tortyren 

bort från offentligheten, in i det statliga övervakningssystemets hemliga rum
86

. Eftersom maktens 

intresse måste vägas mot att någon kan anses sitta inne på information som skulle kunna hota just 

detta kan tortyr möjligtvis rättfärdigas, vilket återigen återspeglar realismens genomslag inom denna 

diskurs
87

. Viktigt att ta fasta på här är att tortyrmetoderna enligt Asad hålls hemliga för att de annars 

anses ”ociviliserade”, vilket kanske säger oss något om var gränsen mellan barbari och civilisation 

förväntas dras. Asad misstänker att detta hemlighetsmakande beror på att det nu finns mer kunskap 

om fysisk smärta än vad det tidigare gjort. Det är vidare just denna moderna medvetenhet om smärta 

som fått definiera den moderna förståelsen för grymhet
88

. Med andra ord är det vilka element som 

finns inom begreppet ”lidande” som per se definierar vad grymhet är. 

 

Det moderna medvetandet är även ett sekulärt medvetande, menar Asad och spinner därmed vidare 

på argumentationen i Formations of the secular. I och med att det sekulära, som enligt Asad är 

normsättande, fördömer lidande måste det religiösa mer eller mindre ansluta sig till detta för att inte 

stigmatiseras. Detta trots att lidande varit en viktig beståndsdel i flera bärande idéer inom många 

religioner. Modern teologi har därför till allt högre grad börjat fördöma smärta. En del religiösa 

praktiker – såsom vissa initiationsriter, fasta, självspjäkning och så vidare – har därmed också mer 

och mer frångåtts bland religiöst praktiserande personer. Asad hävdar med andra ord att det religiösa 

språket har fått anpassa sig till det sekulära för att inte anses vara just grymt. Här går givetvis att 

fråga sig huruvida lidandet tidigare verkligen varit självvalt eller inte. Det skulle kunna vara så att 
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det sekulära fördömandet inte helt och hållet varit negativt utan snarare bidragit till ett uppvaknande 

inom det religiösa samfundet som lett till minskande av ofrivilligt lidande. Häri ligger kanske 

mycket av problemet med att inte kunna sätta sig utanför sin egen kontext – utan en måttstock är det 

svårt att förhålla sig moraliskt till frågor av just den här typen. 

 

Asad försöker klargöra sin ståndpunkt i frågan genom att redogöra för den diskussion som pågick 

kring framtagandet av tortyrförbudet. Som tidigare nämnts var det i och med upplysningen som de 

första tortyrförbuden formulerades i västerländsk kontext. För att göra det togs just begreppet 

lidande i beaktning ur ett sekulärt perspektiv. För att kunna formulera exakt vad lidande var hävdar 

Asad att det krävdes en gradering av detsamma – det vill säga en måttstock. Disciplinerande 

handlingar skulle tillåtas men inte falla under definitionen för grymhet. Via Foucault förklarar därför 

Asad hur moderniserade stater analyserade vilka straff som var mest rättvisa. För att inte låta fattiga 

lida mer än rika, genom exempelvis böter, eller fysiskt svaga lida mer än fysiskt starka, genom 

exempelvis spöstraff, såg man till vad som ansågs vara det som alla människor delade, oavsett 

position i samhället eller andra faktorer. Det som ansågs vara det gemensamma hos alla människor 

var behovet av frihet. Det mest rättvisa straffet som kunde utdelas till människor var därmed 

frihetsberövande straff.
89

 

 

Resonemanget ovan implicerar alltså att den västerländska synen på disciplin är sprungen ur ett 

liberalt språk som formulerades under upplysningen. Ur ett postkolonialt perspektiv skulle det 

därmed även kunna innebära att tortyrbegreppet är fast i en västerländskt liberal, sekulär ontologi. 

Problemet här ligger, enligt Asad, i att den subjektiva upplevelsen av smärtan blivit formulerad i 

mycket objektiva termer. Det kan dock vara av vikt att än en gång se till ett potentiellt behov av en 

objektiv måttstock. Genom att ta hänsyn till något så harmlöst som frihetsbehov bör utformandet 

rimligen inte behöva vara begränsande för människan. Dock finns en poäng i att, som Asad 

uppmuntrar till, stanna till vid  hur frigörande det västerländskt liberala språket egentligen är i det 

här sammanhanget. Genom att hänvisa till det ”essentiellt mänskliga” blir det svårt att urskilja 

eventuella individuella nyanser  – vilket blir mycket paradoxalt i en liberal kontext – och alla 

människor hamnar under samma retorik för just lidande. Det blir därmed relevant att, åtminstone till 

en viss grad, undersöka eventuella begränsningar i den liberala kunskapsproduktionen; 

 

It is not difficult to see how the utilitarian calculus of pleasure and pain has 

come to be central to cross-cultural judgment in modern thought and practice. 

For by a reductive operation, the idea of a calculus has facilitated the 
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comparative judgment of what would otherwise remain incommensurable 

qualities 
90

 

 

Resonemanget leder Asad vidare in på fenomenet ”självvald smärta”. Som tidigare påvisats innebär 

vissa element i en del religiösa inriktningar inslag av det som Asad vill definiera som självvalt 

lidande. Detsamma gäller för vissa sexuella preferenser, där Asad tar BDSM (Bondage & Discipline, 

Sadism & Masochism) som exempel
91

. Han hävdar att det är just i det självvalda lidandet som det 

liberala språket återigen blir paradoxalt.  Det finns alltså sammanhang i vilka människor uppnår 

njutning genom att utsättas för några av de handlingar som vi, genom den internationella rättens 

definition av grymhet och lidande, känner igen som ”omänsklig behandling”. Eftersom dessa 

människors upplevelser av njutning dock hamnar innanför ramen för vad som anses vara grymt och 

omänskligt stigmatiseras och bestraffas deras val via denna form av universella utfrysningsapparat.
92

 

 

Genom Asads resonemang framstår ett etiskt dilemma; å ena sidan vill vi med Asads glasögon 

erkänna fler former av lidande under begreppet ”omänsklig behandling”. Å andra sidan vill vi inte 

bidra till stigmatisering av självvalt lidande. För att komma runt detta presenterar Asad en mycket 

intressant lösning på dilemmat. Såsom argumentationen har visat oss ligger kärnan i tortyrförbudet i 

att förbjuda påtvingad smärta. En logisk lösning för att undvika detta vore, enligt Asad, att införa en 

form av samtyckesparagraf i formuleringen av tortyrförbudet
93

. Resultatet av detta skulle kunna bli 

något i form med ”Ingen skall utsättas för omänsklig behandling mot sin vilja”. På så sätt skulle det 

bli lättare att komma åt exempelvis de koloniserande tendenserna i det universalistiska språket – 

ingen ska behöva avstå något för att det enligt den västerländskt liberala och sekulära normen anses 

vara grymt. Tortyrförbudet skulle med detta även kunna bidra till att förstärka förbudet mot slaveri 

eftersom ingen, om vi ska tro det liberala språket, vill leva under total kontroll av någon annan 

människa mot sin vilja
94

. Asad är dock rädd att en samtyckesparagraf skulle mottas skeptiskt i den 

västerländska kontexten i och med en mer eller mindre inbyggd misstänksamhet mot ”de andra” i 

den koloniala apparaten; 

 

Thus, while at home the principle of consenting adults within the bounds of 

the law works by invoking the idea of free choice based on individual 

autonomy, the presence of consenting adults abroad may often be taken to 

indicate mere "false consciousness"- a fanatical commitment to outmoded 

beliefs- which invites forcible correction. Yet, only the suspicious individual- 
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suspicious of others and of herself- can be truly autonomous, truly free of 

fanatical convictions. But continuous suspicion introduces instability at 

another level: that of the subject.
95

 

 

Som jag tolkar det krävs det med andra ord att utrymme först och främst ges till att ”avslöja” den 

koloniala apparaten inom den internationella rätten. När denna avslöjats underlättas ett eventuellt 

införande av en samtyckesparagraf, som i sig skulle leda till högre förståelse för den subjektiva 

upplevelsen av smärta. Frågan är dock hur exakt denna koloniala apparat med tillhörande 

normsystem ska kunna avslöjas och elimineras, om inte något praktiskt förslag läggs fram för att 

uppnå detta. I sammanhang där sexualbrottslagstiftning har diskuterats, har nämligen införandet av 

samtyckeslagstiftningar föreslagits just i syfte att synliggöra och motverka snedvridna 

könsmaktsordningar. Det verkar därmed rimligt att en samtyckesparagraf borde införas i 

normbrytande syfte snarare än tvärtom – införa den efter att ett normskifte skett, med oklart 

tillvägagångssätt. 

 

Förutom det som redan redogjorts för har Asad vid ett flertal tillfällen kommenterat på den 

västerländska definitionen av ”mänsklighet”, vilket för oss in på temat för den andra 

frågeställningen i uppsatsen. I en intervju i samband med morden på de tio journalisterna på den 

franska satirtidningen ”Charlie Hebdo”, ledde intervjufrågorna Asad in på en diskussion om just 

begreppet mänsklighet. Om detta sa Asad; 

 

The notion of “humanity” as a form of transcendence derives, I think, from 

the conviction that intellectuality possesses an absolute power, from the 

demand that our best behavior depends on our ability to think abstractly, in 

terms of a universal rule, about something called humanity, that we need to 

understand humanity abstractly so that we can act responsibly towards those 

who represent it. But it seems to me perfectly possible to act humanely 

towards other beings, whether humans or animals or plants. One simply has 

to learn how to behave. To behave “humanely” it is perfectly possible to do 

without the notion of “humanity.” Language has multiple uses, and is 

embedded, as Wittgenstein pointed out, in different forms of life. It is not 

necessary to have this grand concept of “humanity” in order to behave 

decently.
96
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Som citatet ovan antyder är det enligt Asad problematiskt att prata om mänsklighet i 

universalistiska termer. För att förstå sig på mänskligheten krävs ingen definition av vad som är 

mänskligt och vad som inte är det. Med tanke på hur komplex mänskligheten är kanske det rentav 

är mest logiskt att acceptera och respektera nyanser i vad som anses vara  just mänskligt. 

 

Sammanfattningsvis tyder Asads argumentation på att det finns en problematik i FN:s definition av 

tortyr. Den verkar till viss del ligga i själva språket men det är framför allt idéerna bakom språket 

som är av vikt för att förstå problemet. I Asads resonemang utförs en nära analys av begreppen 

grymhet och lidande i relation till definitionen av tortyr. Enligt Asad är lidande en mycket subjektiv 

upplevelse som dock, på någon nivå, måste definieras i objektiva termer för att kunna förbjudas. 

Enligt Asad kopplas begreppet ofta ihop med barbari, vilket i fallet med tortyr blir begränsande då 

barbari i sig har en tendens att kopplas samman med västvärldens syn på ociviliserade samhällen. 

Det blir svårt för väst att se sin egen grymhet när idéerna bakom vad detta består av inte går att 

koppla ihop med den västerländska självbilden. För att minska utrymmet för koloniala inslag i 

definitionen av tortyr föreslår Asad införandet av en samtyckesparagraf. Med denna hävdar Asad 

att den subjektiva upplevelsen tas i högre beaktning och på så sätt ryms även fler aspekter av 

lidande. Med Asads samtyckesparagraf skulle FN:s definition av grymhet inbegripa påtvingat våld, 

oavsett vilka omständigheter som omger detta. 

 

Asads resonemang pekar även ut en problematik i definitionen av mänsklighet och uttrycker en 

vilja att helt kunna bortse från den definitionen i syfte att så många som möjligt ska kunna åtnjuta 

folkrätten, däribland tortyrförbudet. Under följande rubrik möter vi Judith Butler som även hon 

belyser hur vår uppfattning om lidande kan tänkas begränsas av västvärldens föreställningar om 

lidande. 
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3.3.  Judith Butler och tortyrbegreppets sörjbara liv   

Judith Butler är den amerikanska retorik- och litteraturprofessorn som med sin norm- och 

maktkritiska blick har gjort sig hörd inom framför allt genusvetenskapen och queerteorin. Det är just 

hennes ifrågasättande av normer och maktstrukturer som har gjort att hon även letat sig in bland den 

postkoloniala teoribildningen. I och med sin analys gällande sörjbara och osörjbara liv bidrar Butler 

med ett intressant perspektiv på uppsatsens frågeställningar. I boken Osäkra liv frågar Butler såväl 

sig själv som läsaren: ”Vad utgör ett sörjbart liv?”. Utifrån denna frågeställning filosoferar hon om 

vems liv som egentligen räknas som liv inom den folkrättsliga diskursen, vilket i sin tur mynnar ut i 

en mer övergripande diskussion kring vem som räknas som människa 
97

. Dessa funderingar banar 

sedan väg för ett maktkritiskt förhållande till våldsbegreppet som blir av intresse för ämnet tortyr 

och därmed även för uppsatsens syfte. 

 

Enligt Butlers resonemang definieras inte ett sörjbart liv utifrån medkänsla eller mänskliga 

relationer. Hade så varit fallet menar Butler att all typ av lidande och våld hade erkänts och bedömts 

likvärdigt inom människorättsdiskursen. Denna likvärdiga bedömning av våld verkar enligt hennes 

analys inte ske och Butler är rädd att det är det folkrättsliga språket som står för den begränsningen; 

 

När vi hör talas om 'rättigheter' tänker vi oftast att de tillkommer individer. När 

vi argumenterar för skydd mot diskriminering lägger vi fram våra argument 

som grupp eller klass. I detta språk och detta sammanhang måste vi presentera 

oss som avgränsade varelser – separata, igenkännbara och urskiljbara subjekt 

inför lagen vilka bildar en gemenskap som definieras av vissa delade 

egenskaper. 
98

 

 

Butler tycks med detta mena att i samma stund som våra kroppar blir till rättsliga subjekt, hamnar 

definitionen av våra väsen i händerna på en avgränsande kategoriseringsapparat. Med Butlers 

resonemang blir våra liv därmed begränsade till en människorättsdiskurs där individen förvisso 

tilldelas rättigheter men där skyddet av dessa rättigheter begränsas av föreställningar om våra 

respektive grupptillhörigheter
99

. Den kategoriseringsapparat som misstänks bidra till begränsningen 

livnär sig enligt Butler bland annat på en rasifieringsprocess där vissa attribut privilegieras medan 

andra tvärtom missgynnas
100

. Vissa kroppar missgynnas såpass att de rentav inte erkänns inom den 

diskurs som sägs skydda och värna om det mänskliga livet. Dessa kroppar har enligt Butler helt 

enkelt petats ut ur ramen för ”det mänskliga” och riskerar därmed att inte sörjas när deras liv 
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berövas
101

. Här diskuterar med andra ord Butler helt i fas med de misstankar som redogjorde förs 

inledningsvis i uppsatsen. Denna avhumanisering ger, ur hennes perspektiv, inte bara effekt på en 

diskursiv nivå utan påverkar människor direkt i deras vardag. Butlers resonemang framstår som 

rimligt i och med att vetskapen om att ens liv inte är skyddat rimligtvis borde lede till känslan av att 

leva ett otryggt, nedbrytande och osäkert liv. Butler rör sig med detta resonemang nära Rajagopals 

diskussion gällande de behov i Tredje Världen som inte erkänns i det människorättsliga språket. 

Genom att vare sig tillgodose alla behov eller definiera alla kroppar som just mänskliga tillåts, enligt 

deras uppfattning, våld att utövas mot de som framstår som osörjbara, utan att erkännas som 

frammanande av lidande.
102

 

 

Nog menar Butler att det finns en vits med att upprätthålla det rättsliga språket eftersom det trots allt 

bör garantera oss skydd och just rättigheter. Samtidigt är det orimligt, enligt henne, att just det 

språket ska få fylla våra kroppar med diskursivt innehåll; 

 

Förvisso måste vi kunna använda det språket för att försäkra oss om rättsligt 

beskydd och rättigheter. Men kanske begår vi ett misstag om vi betraktar 

definitionerna av vilka vi är i rättslig bemärkelse som adekvata beskrivningar 

av vad vi egentligen består av. Detta språk kan mycket väl ge oss legitimitet 

inom ett rättsligt ramverk grundat på liberala ontologier om människan, men 

det tar inte hänsyn till den passion, sorg och ilska som sliter oss från oss själva, 

som binder oss vid andra, som förflyttar oss, upplöser oss och oåterkalleligen, 

eller till och med fatalt, involverar oss i liv som inte är våra egna. 
103

 

 

Jag tolkar ovanstående citat som att de rättigheter som för oss presenteras i olika deklarationer och 

traktat ger oss en självklar plats i liberala ontologier, som visserligen delas med andra men som mer 

eller mindre hindrar oss från att vara impulsivt empatiska, det vill säga – kunna sätta oss in i andra 

människors situationer utan att tveka. Butler verkar därmed uttrycka en rädsla för att vi ska blanda 

ihop våra jag i rättslig bemärkelse med vad vi, enligt henne, egentligen består av. I Butlers mening 

rymmer vi nämligen en stor uppsättning känslor som gång på gång bidrar till att vi beter oss på sätt 

som lagen inte alltid förutser. Förutsatt att hennes resonemang stämmer, representerar dessa känslor 

dessutom såväl grogrunderna för som konsekvenserna av våld där sorg, rädsla, ångest och ilska är 

exempel på sådana 
104

. 
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Även om Butlers diskussion kring just relationen mellan känslor och våld inte ger sig in på mer 

konkret mark än ovan, finns det något där som påminner om den upplevda frustration som uttryckts 

i kölvattnet av vissa friande sexualbrottsdomar. Det vill säga, de fall där offrets känslobaserade 

upplevelse av utsatthet förbisetts för att ge plats åt teknisk bevisbörda
105

. För att knyta an till 

uppsatsens tema skulle därmed ett fall av misstänkt tortyr endast kunna fastställas med hjälp av den 

bevisbörda som tillåts inom de folkrättsliga ramarna – ett ramverk som enligt Butler inte bara 

förbiser känslobaserade upplevelser utan även helt och hållet utesluter vissa individers 

verklighetsberättelser. Jag saknar ett närmre förhållningssätt till just lagtexten i hennes resonemang 

för att kunna konkretisera hennes tankegångar mer än att det blir spekulativt. Det finns något viktigt 

som bör tas i beaktning i hennes resonemang men dessvärre blir det svårtytt när det inte presenteras 

i mer tydliggörande termer än nedan; 

 

Våld är nämligen alltid en exploatering av det primära bandet, av det primära 

sätt på vilket vi, som kroppar, är bortom oss själva och för varandra. Vi är 

något annat än autonoma under sådana förhållanden, men det innebär inte att 

vi flyter samman eller är utan gränser. Däremot innebär det att vi när vi tänker 

på vilka vi 'är' och söker representera oss själva inte kan representera oss 

själva endast som avgränsade varelser, ty de primära andra som tillhör mitt 

förflutna lever inte bara kvar i fibrerna av den gräns som rymmer mig […], 

utan hemsöker även det sätt varpå jag periodvis upplöses och öppnas för att 

bli gränslös. 
106

 

 

Inom våldets ramar tolkar jag Butler som att den mänskliga sårbarheten inför den andre är som 

störst. Utan att ha full förståelse för denna sårbarhet blir vi i förlängningen endast subjekt för 

politiskt och rättsligt handlande. När exempelvis Bush, efter 9/11, uppmanade sitt folk att sluta sörja 

och istället skrida till handling uttryckte han, i Butlers mening, just denna form av oförståelse för det 

egentliga ”mänskliga” inom oss. Genom att bortse från våldets effekt på vårt känsloliv och 

medlidande statuerade han i stället exempel på den allmänna förväntningen på oss som politiserade 

och rättsliga varelser. Detta resonemang utökar Butler genom att närma sig Foucault, i synnerhet då 

hon hävdar följande: 

 

När sörjandet är något att frukta kan vår fruktan ge upphov till en 

impuls att snabbt lösa det, att bannlysa det genom en åtgärd som ska 

återgälda förlusten och föra världen tillbaka till en tidigare ordning, 
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eller upprätta fantasin om att världen en gång var ordnad.
107 

 

Det är Foucaults tolkning av straffets funktion, som redogjordes för tidigare i uppsatsen, som jag 

anar fungerar som inspiration till citatet ovan. Den folkrättsliga definitionen av våra jag för oss 

alltså, enligt Butler, in i en politisk gemenskap där vi positionerar oss själva bortom oss själva – 

bortom sorg och medlidande. Som jag tolkar henne möjliggörs detta på grund av att vårt kroppsliga 

liv med dess sårbarhet och utsatthet inte förmår att positionera oss i något annat. Detta kan i sin tur 

utnyttjas av en tillfälligt skadad härskare med behov av att återstatuera sin makt – i det här fallet 

USA:s Bush-regim. 

 

För att tydliggöra ovanstående resonemang hänvisar Butler gång på gång till de liv i Guantánamo 

vars osörjbarhet, enligt henne, blivit konsekvensen av västvärldens rasifierande skiljetänk och 

politiserade känsloliv. När boken Osäkra Liv författades hade dock ännu inte de tortyrmetoder som 

använts i Abu Ghraib avslöjats. I artikeln Torture and the ethics of photography ämnade därför 

Butler att följa upp de ståndpunkter hon tidigare framhållit med de insikter som Abu Ghraib-

avslöjandet gett upphov till. Artikeln verkar rentav ta vid där boken avslutades. Den sista frågan som 

ställdes i Osäkra Liv var vad det innebär att vara etiskt ansvarig för att agera på andra människors 

lidande, baserat på ovanstående diskussion om representationen av ”det mänskliga”. Av artikeln att 

döma är det fotografier från Guantánamo och Abu Ghraib som fått Butler att fundera vidare kring 

västvärldens representation av mänskligheten och fastna vid fotografiets roll i det. Artikeln 

behandlar därmed det Butler valt att kalla för ”fotografiets etik”. Utifrån detta diskuterar hon hur 

fotografier används för att presentera lidande, samt hur just presentationen påverkar omvärldens 

respons på vad det är vi ser. Mer specifikt ämnar Butler att besvara vilka referensramar som 

framkallar igenkänningen av mänsklighet, som i sin tur påverkar hur vi reagerar på lidande. Dessa 

ramar är nämligen, enligt Butler, länkade till ett större normsystem som avgör frågor om 

humanisering och avhumanisering – några av de mest avgörande frågorna för vår syn och respons 

på lidande. 
108

 

 

Hon inleder sitt resonemang genom att hävda att ett fotografi alltid innehåller en förutbestämd 

tolkning. Andra, däribland Butlers tolkning av författaren och debattören Susan Sontag, har hävdat 

att till skillnad från exempelvis en målning, som återspeglar konstnärens subjektiva tolkning av det 

som återges, rymmer fotot plats för många olika vinklingar av detsamma. Ett foto kan därför, enligt 

Butlers tolkning av Sontag, beröra oss men innehar inte makten att bygga upp en tolkning. Ett foto 
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som berör oss på ett politiskt plan är enligt henne endast tolkad av en politisk varelse i en politisk 

kontext. Butler, å andra sidan, menar att det politiska är inbäddat i fotot självt. Bilden som återges i 

ett fotografi står inte för sig självt, redo att möta sin tolkare. Bilden är snarare fylld med en politisk 

medvetenhet som syftar till att med kraft övertyga betraktaren. Runt fotografiet kretsar därmed en 

dramaturgi som i sig sällan, om någonsin, uttalas. Med Butlers resonemang blir i förlängningen den 

enda tolkningen som lämnas till åskådaren en tolkning av statsmakten påtvingade dramaturgi. 
109

 

 

Amerikansk fotojournalism under krig är ett genomgående exempel för att konkretisera 

resonemanget i artikeln och det är här artikeln närmar sig uppsatsens tema. Enligt Butler är 

nämligen krigets foto inte längre vad det brukade vara. Ska vi förlita oss till hennes argumentation 

verkade fotot tidigare i syfte att visa aspekter av kriget som den politiska makten inte kunde 

kontrollera. Nu har det i stället blivit dess tjänare. Tidningar som, mot förmodan, vågat bryta mot de 

ramar som den amerikanska staten satt upp för vad som får, respektive inte får, visas hängs ut 

som ”anti-amerikanska”. Här, menar Butler, råder inga tvivel om den amerikanska statens 

påtvingade dramaturgi 
110

. Det som händer om vi ändå skulle tillåtas att ta ett steg utanför den 

politiska ram inom vilken fotografiet verkar, är att vi skulle upptäcka ett normsystem som för oss 

blivit så för givet taget att vi blivit blinda inför det. Ofta fungerar det normsystemet, som tidigare 

nämnts, rasifierande och civiliserande
111

. När exempelvis bilderna släpptes från Guantánamo och 

Abu Ghraib, släpptes samtidigt ett budskap från upphovspersonerna till de sargade kropparna; ”är ni 

med eller mot oss?”. Detta ledde till den moraliska förvirring som uppsatsens inledning refererade 

till. Butler menar att betraktaren av bilderna från Guantánamo och Abu Ghraib förutsattes vara 

placerad i väst medan de vars kroppar fångades på bilden förblev namnlösa och anonyma (965). 

Därmed kan, ur Butlers synvinkel, påstås att de sattes i en scen i vilken en rasifierande 

avhumaniseringsprocess stått för dramaturgin. Det vill säga, de namn- och identitetslösa kropparna 

blev mer av en dekoration till bildens dramaturgi än subjekt att känslomässigt relatera till. Dessa 

individers status som mindre mänskliga än andra blev därmed, enligt Butler, återinstitutionaliserad 

genom tortyren i Guantánamo och Abu Ghraib
112

. 

 

Fotografierna cirkulerade länge bland människor inom krigets kontext utan att moralen slog till med 

ilska. När det till slut slungades utanför den kontexten tappade, i Butlers mening, fotografen makten 

över tolkningen och fotografierna kom att användas i framför allt tre olika syften – incitament för 

brutalitet, vittnesmål för radikal oacceptans av tortyr och som dokumenterande verk som hamnat på 
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diverse gallerier i USA
113

. Här blir dock Butlers argumentation något motsägelsefull. Å ena sidan 

talar hon om en inbyggd politik i fotots scenografi, å andra sidan ger hon oss här ett konkret 

exempel på hur kontexten tycks avgöra intrycket av vad det är vi ser. Om användandet av 

fotografierna kunde förändras när de hamnade utanför sin tilltänkta kontext, hur mycket makt över 

tolkningen har i sådant fall bildens dramaturgi? Med andra ord – hur passiva mottagare av en 

politiserad människosyn är vi egentligen?      

 

Butler använder sig av tre termer för att försöka ge ett svar på ovanstående funderingar. Den första 

termen är ”normer”, vars makt ligger i att kontrollera vilka liv som räknas som mänskliga eller inte. 

I krigets kontext handlar det alltså om vilka liv som anses förlorade, sörjbara, eller inte. I artikeln 

binder hon ihop det resonemanget med fotografiets etik genom att hänvisa till den andra termen –

 ”referensramar”; 

 

Those broader social and political norms that establish the lives that will be 

considered human, considered a life, and so considered as grieveable precisely 

in those terms, operate in many ways, but one way they operate is through 

frames that govern the perceptible, frames that effect a delimiting function, 

bringing into focus an image in on the condition that some portion of the visual 

field is ruled out. 
114

    

  

Med ovanstående citat tycks Butler hävda att de överhängande normerna opererar just genom 

fotografiet och dess referensramar. Genom de sociala och politiska normernas kontroll tillåts utvalda 

delar av en viss scen medverka medan andra stängs ute. Jag tolkar därmed Butler som att 

fotografiets referensramar konkretiserar det begränsade synfält som vårt kontextuella sammanhang 

enligt henne tilldelar oss. I fas med uppsatsens anda skulle det innebära att bilder av torterade 

kroppar väcker olika nivåer av sympati och medlidande hos oss, beroende på vilka sociala och 

politiska normer som kodat bildens dramaturgi. Denna tolkning bekräftas genom att Butler hävdar:   

 

”This ”not seeing” in the midst of seeing, this not-seeing that is the condition 

of seing, has become the visual norm, and it is that norm that is a national 

norm, one that we read in the photographic frame as it conducts this fateful 

disavowal”. 
115

 

 

Här blir det lätt att anta att kulturellt och politiskt sammanhang är helt och hållet avgörande för hur 
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vår individuella moral byggs upp och utvecklas. Vetskapen om att tortyr pågår mot människor som 

vår kontext inte lärt oss att känna samhörighet med berör oss därmed inte på det sätt det borde göra, 

enligt Butler. Åtminstone inte på samma sätt som om vi tilläts kliva utanför våra rättsliga och 

politiska ramar och i stället omfamna vårt spontana, opolitiserade, känslolivs definition av 

situationer. Frågan är vad som skulle kunna tillåta oss att ta just det klivet utanför den rättsliga 

diskursen. Vilka medel finns att tillgå?  Butlers resonemang fastnar dessvärre på ett relativt abstrakt 

plan där dessa frågor inte besvaras. Dessutom förvirras resonemanget något av att hon å ena sidan 

presenterar någon form av essentiell mänsklighet, baserad på en stor uppsättning känslor, och 

samtidigt gör oss till passiva mottagare av politiska budskap i ”tabula rasa”-anda. Det blir därmed 

svårt att avgöra vad hon anser vara det mänskliga inom oss som bör tas i beaktning i 

människorättsdiskursen och hur detta faktiskt ska gå till.                                                                                                                                             

 

Genom sin tredje term, mänskligt lidande, försöker dock Butler närma sig ett konkretiserande av sitt 

resonemang. Enligt Butler är, som tidigare framhållits, vissa människors lidande inte skyddat av den 

internationella rätten och därmed erkänns de inte heller erkänns som människor under densamma. 

Butler pekar ut Genèvekonventionen, utan tilläggsprotokoll, som exempel på detta. Som nämndes 

tidigare skyddas inte individer som inte tillhör någon nation av denna – det vill säga statslösa. 

Individer måste med andra ord vara medborgare för att vara skyddade av just Genèvekonventionen. 

För att återkoppla till Butlers egen retorik kan det bidra till att vissa liv inte blir skyddade eller 

sörjbara inom den rättsliga diskursen
116

. Det i sig färgar av sig på definitionen av tortyr – plötsligt 

kan inte vissa kroppar behandlas omänskligt i och med att de från början inte har definierats som 

skyddade – mänskliga – under Genèvekonventionen. Det som hände i Abu Ghraib var därmed att 

vissa människor avskrevs sin mänsklighet enligt standarden i Genèvekonventionen. Därav kunde de 

även utsättas för den brutala tortyr som omvärlden sedan fick bevittna utan att det definierades som 

våldsöverträdelser. Den främsta orsaken till frånvaron av spontan moralisk ilska i sambandet med 

läckan av bilderna blir därmed, ur Butlers perspektiv, att personerna som utsattes för tortyren inte 

benämnts i de termer som avgör mänsklighet inom den rättsliga diskursen.   

 

Butlers resonemang är tilltalande på ett psykoanalytiskt och emotionellt plan men hennes utmaning 

ligger i att övertyga inom den rättsliga diskursen. Trots att det är just det rättsliga språket som enligt 

henne avhumaniserar oss blir det svårt att röra sig utanför det för att uppnå förändring inom det. 

Intressant vore att se hur Butler skulle ta sig an ett konkret fall av det lidande hon menar faller 

utanför diskursen, med hjälp av den folkrättsliga apparaten. Vilka element finns det inom det 

                                                 
116

 Butler: Torture and the ethics of photography, 954 



44 

 

rättsliga språket som faktiskt kan användas för att åstadkomma en förändrad människosyn? Hur 

skulle det känslomässiga spektrat av mänskligheten kunna definieras för att tas i beaktning under 

tortyrbegreppet? Någon form av rättsligt språk måste existera för att kunna bestraffa de personer, 

stater eller institutioner som frammanar lidande. För att beskydda mänskligheten som helhet kanske 

det därför helt enkelt krävs lite ”omänsklighet” – i fas med Butlers resonemang innebär denna 

omänsklighet rent tekniska och pragmatiska lösningar på stora, komplexa och mycket emotionella 

utmaningar. 

 

Finns det dessutom en risk att, med Butlers resonemang, främja argument i termer av ”the ticking 

bomb”-dilemmat? Å ena sidan för hennes resonemang oss bort från just det dilemmat då hon hävdar 

att våra känslor, som försummas inom den rättsliga diskursen, sammanlänkar oss med fler än bara 

de i vår omedelbara närhet. Å andra sidan skulle resonemanget kunna användas till nackdel för 

hennes argumentation då förlusten av ”fler liv”, i realismens regi, skulle kunna påstås slå hårdare 

mot vår sorg än vetskapen om enstaka individers lidande eller bortgång. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att Butler, liksom såväl Rajagopal som Asad, urskiljer ett 

överhängande normsystem som påverkar oss människor i såväl vårt rättsliga som vardagliga liv. Att 

inte erkänna alla människor under alla konventioner gör att vissas kroppar inte räknas som sörjbara i 

den folkrättsliga diskursen. Denna tendens att inte erkänna vissa människor som bärare av 

rättigheter verkar dessutom, enligt Butler, gå hand i hand med en rasifieringsprocess. Genom att 

förklara fotografiets etik kan Butler sägas konkretisera den begränsning i vår uppfattning om 

mänskligt lidande som, i hennes tycke, den politiska makten ger upphov till. Det sker med andra ord 

en avhumanisering genom formuleringen av vilka som är bärare av rättigheterna. I krigstid blir detta 

ännu mer tydligt då statslösas skydd kompliceras inom den rättsliga diskursen. 

 

Den rasifieringsprocess som Butler främst syftar till är den inom vilka personer med föreställt 

ursprung i mellanöstern stigmatiserats inom den amerikanska kontexten; 

 

Den rätt att märka, kategorisera och internera endast på grundval av misstankar 

i detta 'bedömande' utgör en potentiellt enorm maktbefogenhet. Vi har redan 

sett den verka i rasprofilering, i internerandet av tusentals arabiska invånare i 

USA samt av amerikanska medborgare med arabiskt ursprung (beslut som 

ibland endast grundas på efternamn), i trakasserierna av ett otal amerikanska 

och ickeamerikanska medborgare på grund av att någon tjänsteman 'uppfattar' 

något potentiellt problem; i angreppen på individer med ursprung i 

Mellanöstern på amerikanska gator; samt i drevet mot arabisk-amerikanska 
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professorer på universitetscampus.
117

 

 

Under följande rubrik ger Mattias Gardell oss en djupare förståelse för hur just denna typ av 

rasifieringsprocess kan se ut i relation till tortyrbegreppet. 
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3.4. Mattias Gardell och den liberala tortyrideologins triumf 

Religionshistorikern Mattias Gardell är en tongivande röst inom den svenska debatten om rasifiering 

och dess avhumaniserande konsekvenser. Han är dessutom en av de största svenska kritikerna av det 

amerikanska tortyranvändandet vilket gör hans teori intressant för uppfyllandet av uppsatsens syfte. 

I sin bok Islamofobi presenterar Gardell en av de mest aktuella rasifieringsprocesser som enligt 

honom haft påverkan på tortyrens historia. Enligt Gardell är just islamofobin det mest normaliserade 

rasifierande skillnadstänkandet i världen i dag. Han menar att om vi skulle byta ut ordet ”muslim” 

mot exempelvis ”jude” eller ”svart”, skulle vi med ens inse vilken absurd retorik det är som i dag 

förs när icke-muslimer ska uttala sig om vad islam och muslimer är. Det är just den här retoriken 

som eftersträvas att avslöjas med termen ”islamofobi”.
118

 

 

Enligt Gardell grundar sig islamofobin helt och hållet i föreställningar om islam. Därmed har den 

ingenting med islams egentliga karaktärsdrag att göra
119

. Islamofobin är dock såpass normaliserad 

att vi i dag inte alltid har möjlighet att urskilja den, utan i stället har börjat anta den som sanning. 

Denna normalisering titulerar Gardell som ”den islamofobiska kunskapsregimen”. Allt vi ser och 

hör blir således kategoriserat som antingen medhåll i den islamofobiska kunskapsregimen eller som 

dess motstånd. Det som inte stämmer överens med den ”sanning” som islamofobin producerar 

upplevs som orimligt och ibland till och med hotande 
120

. I postkolonial regi blir därmed den 

islamofobiska verklighetsberättelsen även den hegemoniska verklighetsberättelsen. 

  

Media är en av de platser där Gardell anser att islamofobin växer sig som starkast. Det visar sig 

exempelvis i hur våldsamma attentat utfärdade av muslimer direkt rubriceras som ”terrordåd” i 

media. Gardell insinuerar att detta aldrig skulle vara fallet med exempelvis jordens kristna 

befolkning. I de fall kristna utövat det som, per definition, är terrorhandlingar – exempelvis Anders 

Breiviks attentat i Norge eller kristna fundamentalisters attentat mot amerikanska kvinnokliniker där 

aborter utförs – tillskrivs inte handlingarna benämningen ”terror”
121

. I stället talas det om 

gärningsmännen som isolerade galningar, inte sällan i termer av mentala beteendestörningar. Enligt 

Gardell sprids med andra ord inte handlingen ut på ett större kollektiv som får stå till svars för något 

som inte är representativt för detta, så länge det inte handlar om muslimer. Detta är enligt Gardell en 

klassisk rasistisk logik, i det här fallet kamouflerat som den islamofobiska kunskapsregimen.    

 

Det är dock inte bara inom journalistiken vi finner detta rasifierande skillnadstänk, menar Gardell. 

                                                 
118

Gardell, Mattias: Islamofobi, 2. uppl., Leopard, Stockholm, 2011, 10-11 
119 Gardell: Islamofobi, 12 
120 Ibid. 92 
121Ibid. 110 



47 

 

Även inom filmens värld blir detta påtagligt. Gardell hävdar att de filmer och serier som, i väst, 

exempelvis skildrar människor i deras vardag nästan uteslutande representeras av vita och kristna 

personer. Han frågar sig om vår internaliserade uppfattning om muslimen hade kunnat se 

annorlunda ut om det även var dennes vardagsliv med vän- och kärleksrelationer, arbetsmiljö och 

intressen, som hade skildrats – en plats där muslimens religiösa identitet helt enkelt inte förutsattes 

stå i centrum för handlingen
122

. Kanske kan vi här se nyanser av det som Butlers argumentation 

rörde sig kring – vissa kroppar ser helt enkelt ut att bli mer frånkopplade sitt känsloliv än andras. 

Där den vita och kristna kroppen ges utrymme för ett relativt stort spektra av känsloyttringar fastnar 

den arabiska och muslimska kroppen i en mycket begränsande identitet. 

 

Gardell fortsätter med att beskriva hur islamofobin tagit plats i filmvärlden genom att det arabiska 

språket kommit att användas vid hotfulla scener. Arabiska karaktärer som vanligtvis talar engelska 

tenderar att övergå till att prata arabiska när de blir stressade, irrationella, våldsamma eller 

okontrollerbara
123

. Över lag porträtteras araber och muslimer som motståndare, inte sällan fiender, 

till filmens eller seriens protagonister; 

 

I åtminstone hundratalet filmproduktioner […] och ett femtiotal teveserier […] 

har vi kunnat följa våra hjältars kamp mot frihetshatande terrormuslimer, lärt 

oss att böneutropet signalerar 'fara' och att tolka muslimska män i bön som ett 

förestående terrordåd. I detta ekar också medeltidens framställning av islam 

som Antikrists onda religion: muslimer är onda människor som dyrkar en ond 

Gud som heter Allah och som sänder sina tjänare att slakta oskyldiga vita 

kvinnor och barn.
124

 

 

Likt Butler, hävdar med andra ord Gardell att västvärlden fastnat i ett främlingsföraktande narrativ, 

utan att vi själva kanske varit medvetna om det. Det som Gardell kallar den islamofobiska 

kunskapsregimen har här satt upp kulisserna till den berättelse som vi lever oss in i och reproducerar. 

Detta stannar dock inte i filmens eller teveseriens värld, utan letar sig in i vårt sociala, 

känslomässiga och politiska liv. Återigen ser vi alltså här likheter med Butlers resonemang om 

känslan av att leva ett osäkert liv – ett liv där vissa hela tiden måste anpassa sig till negativa 

föreställningar om sina identiteter. 

 

Vid något tillfälle har västvärlden, enligt Gardell, alltså accepterat ett tillstånd där den kodat 

muslimen i negativt särskiljande termer. De enskilda personer eller grupper som bekräftar våra 
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fördomar och våra teser om ”det farliga”, får därför representera kategorin ”muslimer” i stort. Det är 

därmed rasismen som är själva islamofobins grogrund.  Där de som identifierats som muslimer och 

araber blivit tilldelade negativa egenskaper har kristna och vita personer tvärtom blivit tilldelade 

positivt laddade egenskaper. De senare blir narrativets hjältar och åtnjuter därmed de privilegier som 

hjältar bör få – status, skydd och omsorg. Narrativets antagonister blir enligt Gardell givetvis också 

tilldelade det som de, enligt denna logik, förtjänar; 

 

Omvänt leder den [islamofobiska kunskapsregimen] också till avbrutna 

karriärer, avslagna asylansökningar, avsked, fängelsedomar, förlorade 

vårdnadstvister, svårigheter att finna anställning, bostad, uppehållstillstånd. 

Den bidrar till förödande krig, bombangrepp, tortyr, mord och misshandel. 

Den islamofobiska kunskapsregimen skapar således både liv och död, vinnare 

och förlorare. 
125 

 

Intressant här är att koppla tillbaka till det resonemang som fördes av Asad. Enligt honom blir  

religiösa samfund och praktiker över lag stigmatiserade och utpekade som ”barbariska” av den 

sekulära världen, som även fungerar normsättande. Gardell, å andra sidan, hänvisar gång på gång till 

kristendomen som överordnad och befriad från den stigmatisering som sker gentemot islam. Det 

skulle kunna påstås att Gardell med detta resonemang bidrar till en kompletterande analys av denna 

typ av skiljetänk. Förvisso stigmatiseras religion inom den sekulariserade normen. Dock finns en 

hierarki inom den religiösa världen som inte bör förbises – där vissa (kristna) privilegieras medan 

andra (muslimer) underordnas. 

 

I boken Tortyrens Återkomst för Gardell in resonemanget till att mer konkret handla om hur detta, 

enligt honom, normaliserade rasistiska skillnadstänkande använts i praktiken i ”kriget mot terrorn” 

och hur det kommit att mer eller mindre legalisera användandet av tortyr, så länge den är utförd i 

islamofobiska termer. I boken redogör Gardell för hur tortyr varit ett konstant inslag i den rättsliga 

historien. Enligt honom har synen på tortyr gått i mer eller mindre tillåtande vågor baserat på olika 

omständigheter. I och med kriget mot terrorn har det återuppstått en mer accepterande syn på tortyr 

ur en utilitaristisk och i vissa avseenden realism-influerad människorättssyn – vi ”räddar liv” genom 

att ”tillfälligt plåga ett fåtal”. Återigen är det dock, enligt Gardell, viktigt att se till vilka dessa som 

tillhör detta fåtal är samt vad det är de får utstå. 

 

I USA lyckades den dåvarande Bush-regeringen komma runt tortyrförbudet genom att starta 

just  ”kriget mot terrorn”, menar Gardell. Genom det han framställer som en ”liberal tortyrretorik” 
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rättfärdigades användandet av tortyr med hänvisning till att det användes i syfte av nationellt, och 

internationellt för den delen, självförsvar. ”Vi kämpar för mänskligheten, mot dem som söker 

påtvinga hela världen tyranniets och terrorns mörker” var meningen som fick avsluta talet som 

enligt Gardell fick representera president Bushs ”liberala tortyrideologis triumf”
126

. Det var också 

med just denna listiga retorik som Bush-regeringen lyckades förvandla vedertagna tortyrmetoder till 

så kallade ”extrema förhörsmetoder”. Genom att säga upp avtalet med Genèvekonvention gjordes 

kanske den tydligaste markören om vilka liv som ansågs vara högst respektive lägst prioriterade – 

USA tog i och med detta beslutet att vissa människors lidande inte var lika viktigt att värna om som 

andras. Ännu en intressant aspekt för uppsatsens syfte är dock hur retoriken kring tortyr 

modifierades och anpassades efter de mål som sattes upp på grund av kriget mot terrorn. Låt oss 

därför ta oss en titt på hur Bush-regeringen, enligt Gardell, lyckades tolka om vissa av de centrala 

begreppen i tortyrförbudet så att de bättre passade in i kontexten för detta krig.   

 

Kriteriet ”medvetet tillfogande” kringgicks genom att hävda att intentionen med den tillfogade 

smärtan inte var att skada, utan att få fram information ur offret . Detta för, menar Gardell, tankarna 

tillbaka till de rättfärdigande argument som fördes under tortyrens storhetsdagar i antikens Grekland 

och Romarriket, nämligen ren ”sanningsproduktion”. Det återspeglar även den tidigare nämnda 

utilitaristiska eller realistiska retoriken – att medvetet tillfoga någon smärta för att rädda många 

människor ansågs vara värt lidandet.
127

 

 

Begreppet ”allvarlig smärta” kringgicks genom att använda det amerikanska 

hälsoförsäkringssystemet som referenspunkt. Enligt detta erhölls inte försäkringspengar 

förrän ”livshotande organkollaps” inträffat. Det var därför detta tillstånd som fick fungera som 

riktlinje för vad som skulle anses vara allvarlig smärta eller inte. Det innebar med andra ord att allt 

som inte var en direkt bidragande orsak till livshotande organkollaps inte kunde definieras som 

tortyr. Därmed framstod många välkända tortyrmetoder plötsligt som legala och relevanta för att 

erhålla den önskade informationen.
128

 

 

Psykisk allvarlig smärta ska enligt konventionen baseras på långvarighet. Som replik på det 

hävdades rentav att den psykiska smärtan inte var långvarig
129

. När detta i längden inte höll 

omformulerades kriterierna för vad som skulle uppfattas som psykisk allvarlig smärta så att de som 

torterat fångarna på militärbaserna inte skulle kunna åtalas; 
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I MCA:S (Military Comissions Act of 2006) behandling av den amerikanska 

lag som förbjuder tortyr ersätts severe smärta med serious – dock utan att 

redogöra för vad den precisa skillnaden skulle tänkas vara. Likaså ersätts 

skrivningen 'prolonged mental harm' i definitionen av psykisk tortyr med 

'serious and non-transitory mental harm (which need to be prolonged) Igen 

utan någon förklaring till vad som skiljer 'prolonged' (utrsträckt i tiden, 

bestående) med 'non-transitory' (icke övergående, bestående).
130

   

 

Intressant att lägga märke till här är hur som helst att den amerikanska tolkningen av tortyrbegreppet 

ändå haft problem inom människorättsdiskursen. Framtagandet av MCA var ett av bevisen för detta; 

genom att lagstadga nya tolkningar av tortyrbegreppet blev det möjligt att hävda just ”undantag 

enligt lagenliga sanktioner” och därmed undvika internationell utfrysning. Det som gjordes var 

därför att göra begreppen än mer diffusa, det vill säga öppna upp för mer godtycklig tolkning av vad 

det mänskliga lidandet kan bestå av. Här förstärks därmed kritiken mot Rajagopals antagande om att 

amerikansk etnocentrism helt och hållet ligger bakom tortyrförbudets utformning.   

 

USA verkar dock, i enlighet med Gardells resonemang, ha utnyttjat de vaga formuleringarna av 

lidande som utgör FN:s definitionen av tortyr. Den kritik som ur Gardells perspektiv därmed kan 

tänkas riktas mot FN är just de fallgropar som den internationella preventionen av lidande kan 

hamna i. Särskilt när det är en stat som sägs värna om demokrati och frihet som börjar rucka på 

samma fundament. Det verkar som att det är just den västerländskt liberala retoriken som underlättar 

för USA att passa in i människorättsdiskursen trots övertramp av de internationella bestämmelserna. 

Därmed kan Gardell sägas bekräfta misstanken om västerländsk liberal etnocentrism i definitionen 

av tortyrbegreppet. För att utforska den tesen vidare vore det intressant att se en jämförelse mellan 

hur den retoriken passar in i förhållande till exempelvis en total avsaknad av retorik i de fall där 

tortyr pågår, exempelvis i Saudiarabien där staten inte bemödar sig med att försvara sig mot 

anklagelser om övertramp av tortyrkonventionen. 

 

Gardell ställer sig på samma sida som Butler när han hävdar att USA:s främsta verktyg för att 

kringgå tortyrbegreppet var att avhumanisera sitt upplevda hot. Den terrorism som fördes i 

islamistisk regi tilldelades karaktärsdrag som ”avskyvärd” och ”grym” – samma retorik som i själva 

tortyrförbudet. Det verkar därmed som att Bush-regimen använde sig av språket i dokumentet för att 

paradoxalt nog kunna utöva tortyr. Återigen ser vi även här spår av det som Gardell skrev om i 

boken Islamofobi – människor, i det här fallet personer av förmodad muslimsk religionstillhörighet, 
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tilldelades negativa egenskaper. En intressant anmärkning som Gardell gör här är dock att islam, sett 

till historien, är en av de mindre våldsamma världsreligionerna sett till sitt anhängarantal
131

. Fler 

krig har utkämpats i kristendomens tecken och vad gäller tortyr låg just det Osmanska riket i fören 

för införandet av tortyrförbudet. Enligt islam (Sharia) är nämligen tortyr förbjudet, medan den 

europeiska och amerikanska kontexten historiskt sett alltid har varit mer tillåtande gällande tortyr. 

Därmed också mer tillåtande till vad som enligt FN benämns ”omänsklig behandling”
132

.  Här ser vi 

alltså bevis på det som Gardell valt att kalla ”den islamofobiska kunskapsregimen”. Islam, som ofta 

utmålas som en ”krigsreligion”, har kommit att tolkas av personer utan insyn i religionen. De rykten 

som målats upp kring religionen är därmed, helt i fas med vad Gardell påstår, endast föreställningar 

om vad religionen är och går ut på. Den grymhet som Bush-regimen tilldelade vissa kroppars 

karaktärsdrag kan därmed ifrågasättas utifrån det islamofob-kritiska perspektiv som Gardell 

representerar. 

 

Kriget mot terrorn med dess tillhörande islamofobiska tendenser smittade dock av sig ända till 

Sverige där SÄPO satte in en så kallad terroristbekämpningsövning. Gardell ställer sig mycket 

kritisk till denna då han menar att den inriktat sig helt på övervakning av muslimer. När 

folkpartisten Fredrik Malm tog SÄPO i försvar och hävdade att:   

De flesta terroristattacker som utförs i världen idag utförs av extrema islamister. 

Säpo gör därför helt rätt när man försöker kartlägga och bekämpa sådana 

element i det svenska samhället. Sverige är ju ingen isolerad enklav i världen 

immun mot alla influenser som finns runt omkring oss. Potentiella terrorister 

eller människor som stödjer terroristverksamhet kan finnas också i vårt samhälle. 

133
 

 

replikerade därför Gardell med: 

Nu har det ju inte utförts några islamistiska terrorattentat i Sverige och svenska 

muslimer utgör ingen politisk miljö. Malms tal utgår således inte från någon 

observation av hur svenska muslimer beter sig utan från den position ”muslimer” 

har som föreställt hot i rädslans geografi.
134

 

 

Återigen visar med andra ord Gardells resonemang exempel på där islamofobin konkretiseras i 

politisk och internationell kontext.   
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Gardells teori kring tortyr kan sammanfattningsvis sägas utgå från en modell som framhåller en 

institutionaliserad rasifieringsprocess. Den process som Gardell belyser pekar ut personer med 

förmodat arabiskt ursprung eller muslimsk religionstillhörighet som hotfulla, farliga och därigenom 

även mindre värda internationellt rättsligt skydd. Det var just denna rasifieringsprocess som enligt 

Gardell ledde till den liberala tortyrideologi som möjliggjorde för de tortyrmetoder som användes i 

Guantánamo och Abu Ghraib. Det som gör att Gardell sticker ut lite från de andra teoretikerna är att 

han inte riktigt kritiserar FN:s definition av tortyrbegreppet. Han menar visserligen att islamofobin 

åsamkar lidande. Det kan diskuteras i relation till ett breddande av tortyrbegreppet i fas med de 

tidigare teorierna som presenterats. Gardell själv gör dock inte den analysen utan fokuserar på hur 

människorättsretoriken utnyttjats i kriget mot terrorns favör. Kanske säger hans resonemang oss 

något om definitionen av tortyr – kanske är definitionen tillräcklig men riskerar att utnyttjas av 

makteliter som passar in i den folkrättsliga diskursens retoriska ramverk. Återigen ekar i sådant fall 

Foucaults resonemang om maktstatuerande i förhållande till bestraffning i Gardells diskussion. 

Tendenser av realismens slagkraft i politiken kan dessutom sägas synliggöras i och med behovet av 

att utsätta ett fåtal för lidande för att rädda många fler. 

 

Gardells argumentation är mycket viktig för en global förståelse av innebörden av lidande. Dock är 

det oundvikligt att tänka på de fall av tortyr där den rasistiska eller koloniala apparaten inte är eller 

har varit utmärkande. Det vill säga – de fall i vilka en statsmakt utövat tortyr mot ”sina egna” utan 

några andra syften än att utöva just makt. För att bredda Gardells resonemang hade det därför 

återigen varit intressant med en jämförelse med en annan stat än den amerikanska. Kina eller 

Ryssland hade varit relevanta sådana exempel eftersom deras systematiserade tortyrmetoder har 

tillkännagivits internationellt. Dock är de båda just exempel på stater som inte bara använder tortyr 

med rasistiska influenser, utan snarare använder det i rent maktstatuerande syften. Likt USA, sitter 

de både dessutom i FN:s säkerhetsråd och utgör därmed tongivande röster inom den 

människorättsliga diskursen trots övertramp av bland annat tortyrkonventionen.   
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4. Tortyrbegreppet – en kolonialmakternas tjänare? 

Syftet med uppsatsen har varit att diskutera huruvida det finns skäl att tala om FN:s definition av 

tortyr som ett kolonialt projekt eller inte, samt om begreppet "omänsklig" ur ett postkolonialt 

perspektiv kan anses fungera begränsande för tortyrförbudet. Som vi såg i genomgången av 

tortyrbegreppets historia,har tortyrförbudet inte alltid gällt för hela jordens befolkning utan var länge 

något som endast kunde åtnjutas av de koloniala makterna och privilegierade personer inom dessa 

koloniala makters kontext. Föga förvånande väcks därmed misstankar kring huruvida tendenser av 

denna uppdelning lever kvar inom tortyrbegreppets diskurs eller inte. I den här uppsatsen är det just 

vissa av dessa misstankar som undersökts. Genom att inta ett underifrånperspektiv på en vedertagen 

definition av något vi benämner moraliskt avskyvärt, har läsaren bjudits in till en diskussion där 

utgångspunkten har varit att ställa sig utanför den västerländska kontexten och utmana den. Detta i 

dialog med fyra framstående maktkritiska tänkare på just temat tortyr.    

 

I uppsatsens inledning gick vi via Foucault för att lära oss att den avvikande kroppen historiskt sett 

har disciplinerats till att bli foglig i det sammanhang denne blivit tilldelad. Alltifrån 1600-talets 

offentliga fysiska bestraffningar till dagens utplacering av den kriminella kroppen i isolerade 

institutioner har enligt honom visat prov på det. Jag skulle vilja påstå att det är just Foucaults 

maktkritiska blick som har visat sig löpa som en röd tråd genom uppsatsens tredje kapitel. Det 

verkar som att bilden av den tillfälligt skadade härskaren och dess behov av att återstatuera sin makt 

gentemot den avvikande kroppen funnits med i samtliga teoretikers utgångspunkter i sin kritik mot 

tortyrbegreppet. Maktperspektivet verkar med andra ord alltid vara en närvarande faktor i frågan om 

tortyr. Som framhölls i genomgången av FN:s tortyrförbud har det i rättspraxis tolkats som att 

förbudet ämnar förhindra att försätta människor i maktlösa positioner. Dock är det häri som den 

främsta kritiken går att finna – enligt några av uppsatsens teoretiker framställs nämligen FN som 

precis tvärtom, oförmögen att urskilja innebörden av just maktlöshet. Vad gäller definitionen av 

tortyr menar exempelvis Rajagopal att den återspeglar en kolonial schizofreni där vissa typer av 

lidande fördöms medan andra tillåts fortgå. Det är emellertid svårt att finna belägg för denna kritik i 

själva definitionen, såsom den är formulerad av FN. Följande passage i artikel 1 talar i det här fallet 

emot Rajagopals kritik; ”[...] eller att hota eller tvinga honom eller en tredje person eller också av 

något skäl som har sin grund i någon form av diskriminering [...]”. Att hota och tvinga på 

diskriminerande grunder kan sägas vara precis vad det koloniserande projektet gick ut på. Enligt 

artikel 1 i tortyrkonventionen bör det därmed rimligen inte finnas utrymme för de metoder som 

använts i koloniserande syften. 

 

Rajagopal menar även att begreppet är utformat i statens favör. Han menar att den privata sfären 
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totalt utesluts i definitionen, vilket gör att tillfogad smärta inom hemmets ramar hamnar i 

facket ”nödvändigt lidande”. Denna kritik är mer befogad då definitionen i artikel 1 avrundas 

med ”[...]under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med 

samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar 

såsom företrädare för det allmänna.”. Förutom att tortyrbegreppet i och med detta inte inbegriper 

kvinnors dokumenterade utsatthet i hemmet, menar Rajagopal att detta tyder på en total ignorans av 

de behov som uttrycks i tredje världen. De flesta människorättsbehov som behövs tillfredsställas är 

just de i den privata sfären och det är även där som det mesta av, det som Rajagopal benämner, den 

omänskliga behandlingen sker. Genom att inte tilldela staten en skyldighet att fördöma 

tortyrhandlingar inom den privata sfären kan därmed Rajagopals analys visa på koloniala tendenser 

inom utformandet av begreppet. Detta trots att en aspekt på statsfokuset kan tänkas vara att minska 

det statliga maktbehovet gentemot individen. 

 

Det verkar dock inte vara själva språket som är avgörande i vare sig Rajagopals eller i någon av de 

andra teoretikernas kritik mot FN:s tortyrbegrepp. I stället talar samtliga teoretiker om ett 

överhängande normsystem inom den folkrättsliga diskursen där vissa kroppar anses avvika från 

beskrivningen av vilka som åtnjuter den internationella rättens skydd. Detta mynnar enligt dem ut i 

att användande av våldsamma metoder tillåts – metoder som förmodligen hade klassats som ”tortyr” 

och därmed även förbjudits om det hade riktats mot människor som inte blivit definierade som 

avvikande. Detta tyder på att det finns fog för min misstanke om att definitionen av ”omänsklig” 

enligt tortyrbegreppet skulle kunna anses som ett skäl till att betrakta definitionen av tortyr som ett 

kolonialt projekt. Den avvikande kroppen har nämligen, ur uppsatsens teoretikers perspektiv, 

genomgått en avhumaniseringsprocess i rasifierande regi där den västerländska,vita, kristna eller 

sekulära kroppen får representera den norm som den avvikande ska disciplineras till att efterlikna. 

Den rasifierande apparaten tilldelar dessutom, enligt teoretikerna, vissa människor föreställda 

karaktärsdrag som liknar det som tortyrkonventionen anses ge skydd mot, exempelvis grymhet och 

barbari. De individer vars kroppar utnämns som avvikande får med andra ord, i våra teoretikers 

mening, kämpa för sin chans att erkännas som människor och därmed även som rättsliga subjekt 

under skydd av tortyrkonventionen. 

 

Begreppet grymhet är problematiskt i och med att det inte sällan kopplas samman med begreppet 

barbari. Pratar vi om viss tortyr som barbarisk frammanas, i likhet med vad Rajagopal och Asad 

hävdar, bilder av det våld som inte anses tillhöra den ”västerländska kontexten”.  Vi är skyldiga oss 

själva att inte göra det för att få ett bättre grepp om vad som egentligen är, och inte är, omänskligt. 

Som Asads artikel visade är det vi anser barbariskt inte en gammal kvarleva utan något som finns 
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inlemmat i den moderna staten. Det representerar med andra ord västs brutalitet lika mycket som 

någon annans men omgivande normer gör det svårt för oss att urskilja detta. Gör vi skillnad 

på ”deras våld” och ”vårat” finns risken att vi gör den uppdelning som Rajagopal hävdar finns 

mellan ”nödvändigt” och ”onödigt” lidande. 

 

Inledningsvis misstänkte jag en västerländsk liberal etnocentrism i definitionen av tortyrbegreppet. 

Enligt de resonemang som presenterats av samtliga teoretiker verkar denna misstanke bekräftas ur 

ett postkolonialt perspektiv. På olika sätt har de alla visat att tortyr och lidande alltid diskuterats i 

individualistiska termer men att denna individualistiska syn leder till en rad olika problem. Som jag 

tolkat det finns en paradoxal tendens inom den liberala diskursen, nämligen en individualistisk 

världsbild som leder till att endast vissa kroppar tilldelas de skydd och rättigheter som de mänskliga 

rättigheterna sägs värna om. Det förs med andra ord en retorik kring vikten av ett individualistiskt 

perspektiv där alla ska respekteras och skyddas för sina väsen och val. I praktiken tillämpas dock ett 

kollektivt synsätt på vissa kroppar som petar ut dessa ur mallen för det mänskliga. Utan att 

definieras som mänsklig finns därmed inget skydd mot att behandlas omänskligt. 

 

Gardell belyser ovanstående resonemang genom att hänvisa till islamofobin och dess negativa 

konsekvenser inom människorättsdiskursen för personer med förmodad muslimsk 

religionstillhörighet. Enligt honom är just muslimer ett tydligt exempel på en grupp människor vars 

kroppar avhumaniseras i termer av ”hotfullt” och ”farligt”, så att de framhävs som mer eller mindre 

upphovspersonerna till den omänsklighet som den internationella rätten sägs skydda oss från. Han 

menar att det var den islamofobiska retoriken som underlättade för de amerikanska tortyrmetoderna 

att fortgå mot personer som upplevdes som hot mot nationens säkerhet. Här verkar, enligt Gardell, 

realismens tendenser skina igenom. Gardell kan rentav sägas svara direkt mot anhängarna 

av ”ticking bomb”-teorin. Det vill säga – de tänkare som anser att tortyr bör omvärderas för att på 

vissa nivåer legaliseras. Om tortyr till viss del blir lagstadgat kan det rädda fler människors liv än 

vad tortyrförbudet gör, menar dem. Kärnan i detta resonemang har dock ett högt terroristorienterat 

fokus och det är här Gardells bidrag till diskussionen blir intressant ur ett postkolonialt perspektiv. 

Önskan om att utrota terrorism borde inte vara en negativ ståndpunkt men så länge begreppet 

terrorism är såpass rasifierat kodat som Gardell visat att det idag är finns stora problem med teorin. I 

Gardells argumentation kan vi se att vem som helst inte anses vara terrorist i den västerländska 

kontexten. Exempelvis visade Gardell hur Breivik inte anses vara terrorist, inte heller kristna 

fundamentalister som gett sig på kvinnokliniker där aborter utförs. Västvärldens definition av en 

terrorist är alltså inte ”neutral” utan kopplad till den muslimska och arabiska kroppen. Med andra 

ord skulle det, med Gardells resonemang, alltid vara samma kroppar som tortyr tilläts användas mot. 
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I förhållande till realismen blir den postkoloniala blicken på tortyrbegreppet därmed extra viktig. I 

realistiska termer anses ett definierande av lidande vara viktigt för att så många som möjligt ska 

skonas från just detta. Definitionen av lidande stannar dock enligt dem vid en mycket snäv 

definition av vad ”många liv” anses vara. Genom att definiera lidande i större termer, det vill säga 

inbegripa fler typer av det, borde rimligen flest liv skonas från lidande utan att hamna i en diskurs av 

västerländsk partiskhet. 

 

Jag har funnit uppsatsens teoretiker övertygande när det kommer till att det behövs just ett mer 

inkluderande normsystem kring tortyrbegreppet. I Asads argumentation om hur lidandets diskurs 

fastnat med ”blicken utåt” och missat att se till de destruktiva levnadsmönster som finns inom 

västvärlden finner vi ett intressant perspektiv på detta. I stället för att stanna till vid hur västs syn på 

tortyr inte innefattar lidande inom Tredje Världen, vore det därmed intressant att utveckla hans 

resonemang. Finns det skäl att påstå att västvärlden praktiserar omänsklig behandling på sig själv, 

utan att det definieras som just det? Skulle det i väst kunna vara relevant att se exempelvis 

upprätthållandet av ohälsosamma skönhetsideal, utförsäkringar och ojämn resursfördelning som 

försätter och vidmakthåller människor i fattigdom som just omänsklig behandling? Borde det i 

sådant fall också inbegripas i tortyrbegreppet? Denna vinkling skulle även vara en intressant 

förlängning av Foucaults resonemang som presenterades inledningsvis. Det vill säga, huruvida den 

moderna bestraffningsapparaten är mer ”human” än den tidigare för att göra människor till laglydiga, 

i det här fallet normanpassade, individer. 

 

Asad berör ovanstående tankegångar något när han argumenterar för att religiösa praktiker som 

innefattar lidande fördöms medan sekulära inte gör det. I hans analys är, som tidigare påvisats, det 

påtvingade lidandet vad som verkar vara nyckelordet i definitionen av tortyr och omänsklig 

behandling. Fastan i religiösa termer är exempelvis inte självvald enligt religionskritiker, vilket i 

Asads tolkning därför stigmatiseras i sekulära kretsar. Jag skulle vilja påstå att ohälsosamma 

skönhetsideal som leder till självdestruktiva matvanor är lika, om inte mer, påtvingade som fastan. 

Skillnaden är dock att det aldrig definieras i termer av lidande. Frånvaron av den västerländska och 

sekulära statens ingripande i detta gör att det istället normaliseras, i och med att den sekulära staten 

påstås skydda oss från just lidande. Här kan Rajagopals resonemang om frånvaron av statligt 

ingripande i den privata sfären sägas nödvändig för utvecklingen av av den analysen. 

 

Frågan är dock hur långt vi ska sträcka spannet för förståelsen av lidande utan att begreppen tortyr 

och omänsklig behandling helt ska urvattnas. Någonstans måste ändå en form av måttstock tillåtas 

inom lidandets diskurs, även om vi inte behöver benämna den måttstocken ”objektiv” 
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eller ”universell”.  Uppsatsens teoretiker ger dessvärre inget tydligt svar på hur en mer hållbar 

måttstock än den nuvarande skulle se ut, utan fastnar i mer filosofiska diskussioner kring vems 

lidande det är som prioriteras respektive bortprioriteras. Det blir därmed väsentligt att ställa sig 

frågan om FN:s definition av tortyr trots allt inte är utstuderat koloniserande. Kanske måste vi 

ibland erkänna vissa beslut, i det här fallet definitioner, som ”de minst dåliga” om än inte ”de bästa”. 

För att vi ska kunna hantera lidande och för att det ska kunna mynna ut i något konkret måste vi 

kanske bli pragmatiska och sätta de perfekta scenariona åt sidan för att ge plats åt det som ger mest 

effekt. Detta utan att det för den sakens skulle övergår i en ”ticking bomb”-retorik. 

 

Resonemanget ovan mynnar dock ut i att våra emotionella väsen ibland får ge vika för våra, i 

Butlers regi, politiserade kroppar. Trots att hennes resonemang rör sig på en mer psykoanalytisk än 

rättsdiskursiv nivå,håller jag med Butler om att det rättsliga språket till viss del blir problematiskt i 

en kontext av mänskligt lidande. I och med att det skydd vi garanteras preciseras i mycket 

byråkratiska och pragmatiska termer, upplever jag det som att stora delar av brottets karaktär 

försummas. Det är dock svårt att föreställa sig hur det skulle konkretiseras i rättsliga sammanhang 

vilket försvagar hennes argumentation något. Till detta resonemang kan emellertid Asad tänkas ha 

en lösning. I och med att han lägger fram ett förslag om en samtyckesparagraf, framhåller han även 

ett, i mitt tycke, konkret exempel på hur något praktiskt kan fungera normerande. Med ett krav på 

samtycke skulle känslobaserade upplevelser kunna tas i högre beaktning i fall av tortyr. Detta 

eftersom större tyngd läggs på den personliga upplevelsen, snarare än den tekniska bevisbördan. 

Enligt Asads argumentation om en samtyckesparagraf skulle även självvalt lidande inte behövas 

stigmatiseras i lika hög grad. Under internationell lag skulle en vuxen individ som samtycker till 

lidande vara lika normaliserad som en person som inte gör det. Jag håller med Asad i att detta i sin 

tur skulle leda till en mycket högre känsla av individuell frihet, såväl till som från smärta. Lidande 

som åsamkas i termer av ”civiliserande” eller ”krig mot terror” skulle även det mycket tydligare 

förbjudas i och med paragrafen. Genom att tillföra en samtyckesparagraf och ta bort 

begreppet ”grymhet” skulle möjligtvis eventuella koloniala inslag i tortyrbegreppet kunna minskas. 

Omänsklighet skulle med hjälp av Asads resonemang om samtycke kunna formuleras som brist på 

respekt inför andra människor, utan att riskera att beblandas med en nedvärderande rasifierat kodad 

terminologi.   

 

Den postkoloniala analysen av tortyrbegreppet är stundtals mycket abstrakt och saknar förslag på 

konkreta åtgärder. Dock är just den typen av analys viktig för att hålla den människorättsliga 

diskussionen levande och inkluderande. Utan det resonemang som representerats av uppsatsens 

teoretiker,hade rådande normer inom FN-systemet inte kunnat avslöjas och därför inte heller kunna 
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bearbetas och utvecklas. För att väva ihop samtliga teoretikers perspektiv skulle kroppen som inte 

skyddas av tortyrförbudet kunna sammanfattas som osörjbar i ett islamofobiskt och rasistisk 

narrativ, där självvalt lidande stigmatiseras medan våldshandlingar i civiliserande syften eller inom 

hemmets ramar förbises. Jag finner inget fog för att motsätta mig den kritiken av tortyrbegreppet 

men tycker däremot att den inte är fullständig, vilket teoretikerna som presenteras i uppsatsen 

förvisso också verkar medvetna om. Rajagopal, exempelvis, nämner kvinnor och andra ”osynliga 

grupper” i samhället som utsatta för lidande som inte omfattas av tortyrförbudet. Trots att denna 

medvetenhet skiner igenom i de utvalda teoretikernas analyser, saknar jag en utveckling av deras 

tankegångar. Det postkoloniala perspektivet blir, med detta sagt, inte irrelevant utan tvärtom mycket 

viktigt för en breddad förståelse av tortyrbegreppet. Dock finns väsentliga skäl att utöka 

perspektivet för att bidra till en än mer fullständig medvetenhet. Det maktkritiska perspektivet på 

definitionen av tortyr kan och bör därmed utökas till att innefatta bland annat även feministiska 

ansatser, queerteori och klassanalys för att få en ännu klarare uppfattning om eventuella brister i 

definitionen av tortyr. Det är med spänning och nyfikenhet som jag lämnar över det uppdraget till 

framtida forskning i ämnet. 
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