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1. Inledning 
Efter första världskriget kollapsade tre stora imperier; Österrike-Ungern, det osmanska 

(Turkiet) och det ryska. Nya spänningar och nya länder uppstod i Europa och 

Mellanöstern. Det är efterverkningarna av den upplösningen och nationalstaten som ideal 

som vi ser i dagens oro. I samband med att nationalstaten upphöjdes blev blandning av 

etniciteter onaturlig. Invandringsfrågan blev stor i en värld där ett växande ideal talade om 

att varje etnicitet skulle ha sin egen stat. Den moderna folkvandringen är till en del resultat 

av fredsförhandlingarna i Paris 1919-1920 då diplomater satt med linjaler och drog upp 

nya gränser i Mellanöstern. Dessa nya stater kom att vara sköra och skakiga.  

Efter första världskriget och fram till den stora ekonomiska världsdepressionen 1929 

behövde också många länder nytt blod. Frankrike välkomnade migranter som arbetskraft 

eftersom många unga män hade förlorat livet under krigets lopp och de var i stort behov av 

arbetsstyrka. Den massarbetslöshet som följde depressionen satte stopp för denna 

välkomnande attityd, den delade på människor och tanken på nationalstaten växte sig ännu 

starkare. Migranterna behövdes inte längre utan var de nu i vägen och måste bort. Det var 

inte bara migranterna som måste bort utan även flyktingar, statslösa och fördrivna 

människor. Mellan första och andra världskriget blev milljontals människor statslösa på 

grund av att nationalstater deporterade oönskade minoriteter.1 Denna tanke om uppdelning 

och tanken om nationalstatens suveränitet ledde rakt fram till Hitler. 

År 1939 hade antisemitismen även brett ut sig till Frankrike. Flera hundra tusen (minst 

500.000) tyska, franska och polska (osv) judar flydde sina hem och sökte asyl i andra 

länder. Men en kvotering på mottagandet av flyktingar, vilken de flesta länder hade någon 

form av, hindrade mottagandet av ett stort antal och resulterade i att många tvingades 

vända om. Mellan fem och sex milljoner judar mördades i förintelsen under andra 

världskriget. Mot slutet av andra världskriget, år 1948 antog och kungjorde FN sin 
																																																								
1 Benhabib, Seyla. The Rights of Others. Cambridge: Cambridge university press, 2004, 54. 
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allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Dennas syfte var att fastställa det mänskliga 

värdet och alla människors lika rättigheter. Kort efter kriget utformades en internationell 

konvention i Europa, FN´s flyktingkonvention från 1951. Den hade till syfte att ge skydd åt 

människor som var flyktingar på grund av andra världskrigets händelser. År 1967 

utformades ett tilläggsprotokoll vars huvudsyfte var att tydliggöra att konventionen inte 

endast gällde flyktingar från Europa eller innan 1951. 

I dagens läge är 60 miljoner människor på flykt enligt FN´s flyktingorgan. Av dessa 60 

milljoner befinner sig drygt 38 miljoner inom sina hemländers gränser medan ungefär 20 

milljoner är på flykt i andra länder. Under 2014 och 2015 ökade antalet flyktingar i världen 

något enormt, det pågående kriget i Syrien är främsta orsaken till denna ökning. Syrien är 

för nuvarande världens största ursprungsland för flyktingar, över 12 miljoner syrier har 

flytt sina hem de senaste åren, därav är 7,6 miljoner på flykt inom Syrien, 4 miljoner är på 

flykt i grannländer och många har riskerat sina liv för att ta sig över till Europa. Siffror 

varierar men man vet att flera hundra tusen är på flykt inom Europas gränser.2 De två andra 

största ursprungsländer för flyktingar är Afghanistan och Somalia. Från Afghanistan har 

drygt 2,5 miljoner människor flytt och Somalia drygt en miljon. Andra länder med stora 

flyktingströmmar är Palestina, Ukraina, Irak, Centralafrikanska republiken, Libyen, 

Sydsudan, Somalia, Nigeria, Kongo, Burma och Colombia, varav några framför allt har 

interna flyktingproblem. 

Även om det inom Europas gränser rör sig nära på 7 miljoner flyktingar, kan man inte säga 

att flyktingkrisen är en kris för Europa, den är framför allt en kris för Afrika och 

Mellanöstern. Antalet flyktingar i Europa har visserligen ökat markant under de senaste 

åren men det är fortfarande utanför Europa den största delen flyktingar befinner sig. 86% 

av världens alla flyktingar befinner sig i utvecklingsländer i Afrika och Mellanöstern, de 

																																																								
2 United Nations High Commissioner for Refugees. "Facts and Figures about Refugees", hämtad 10. januari 
2016. http://www.unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html. 
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länder som tagit emot mest flyktingar är Turkiet, Pakistan, Lebanon, Iran, Etiopien och 

Jordan.3  

Flyktingkrisen är alltså inte enbart eller huvudsakligen ett europeiskt problem men det är 

europeiska länders hanterande av denna som har väckt många stora frågor om moral och 

etiskt handlande de senaste åren. Människovärdet står i centrum för de principer vars 

giltighet kan ifrågasättas i detta sammanhang. 

 

1.1 Syfte och problem 

 

Syftet med uppsatsen är att granska flyktingars rättigheter, att titta närmare på spänningen 

mellan nationalstaters suveränitet och mänskliga rättigheter och att undersöka hur 

nationalstaten kan hamna i konflikt med flyktingars rättigheter. Utgör nationalstaten ett 

hinder för att implementera dessa rättigheter och kan lösningen vara en form av 

kosmopolitanism? Syftet är också att utifrån ett etiskt perspektiv titta närmare på vad det är 

som kan läggas till grund för mänskliga rättigheter och därmed också frågan om hur 

flyktingars rättigheter kan berättigas. Jag kommer att ta itu med tre övergripande problem, 

som har med flyktingars rättigheter att göra, för att svara på tre frågor: 

1. Vilka rättigheter har flyktingar? 

2. Hur kan man etiskt berättiga dessa rättigheter? 

3. Utgör nationalstaten ett hinder för att implementera dessa rättigheter i det legala 

systemet? 

Det första problemet handlar om vilka rättigheter flyktingar har utifrån ett juridiskt 

perspektiv. Det andra problemet tar upp vad det är som kan ligga till grund för mänskliga 

rättigheter utifrån ett etiskt perspektiv. I detta sammanhang tar jag upp tre olika etiska 

modeller som söker berättiga mänskliga rättigheter. Det tredje problemet handlar främst 
																																																								
3 Migrations info, "Flyktingar i världen". Hämtad 15. januari 2016. 
http://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/flyktingar-i-vrlden/ 
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om spänningen mellan nationalstaten och flyktingars rättigheter. Det är dessa tre problem 

jag ämnar diskutera i uppsatsen. 

 

1.2 Tidigare forskning 
 

Mänskliga rättigheter studeras inom flera olika forskningsfält. Inom juridiken är de 

förankrade i folkrätten, bland annat i FN´s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 

samt andra konventioner, inom politisk filosofi studeras de utifrån statsvetenskapliga 

teorier om rättigheter och demokrati och inom etiken utifrån etiska teorier om mänskliga 

rättigheter. 

 

Statsvetaren Jack Donnely har skrivit en bok om mänskliga rättigheter i teori och praktik 

utifrån ett universalistiskt perspektiv. Donnely studerade politisk teori och internationella 

relationer vid Berkley universitet, han skrev sin avhandling om utvecklingen av begreppet 

mänskliga rättigheter och det är mänskliga rättigheter som fångat hans vetenskapliga 

intresse sedan dess. Universal Human Rights in Theory and Practice, kom först ut år 2003. 

Donnely argumenterar för att mänskliga rättigheter är ett tvärvetenskapligt forskningsfält 

och han försvarar en idé om att de är universella. Med universella menar han dock inte att 

de är tidlösa, oföränderliga eller absoluta utan klart och tydligt kontextberoende. Enligt 

Donnely är alltså idén om universella mänskliga rättigheter förenlig med föreställningar 

om det specifika med dessa rättigheter.4 

 

Historikern Samuel Moyn har skrivit boken Human Rights and the Uses of History, om 

mänskliga rättigheters ursprung i historisk och politisk kontext. Moyn reflekterar över 

några ledande uttolkare av mänskliga rättigheter och deras sätt att se på rättigheterna 

bortom kulturell och historisk kontext. Han kritiserar starkt militära ingrepp i humanitärt 

syfte och menar att det finns en dubbelstandard i och med dessa ingrepp, att syftet nästan 

aldrig enbart är humanitärt utan även politiskt och ekonomiskt.5 

 
																																																								
4 Donnely, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. Ithaca: Cornell University Press, 2003. 
5 Moyn, Samuel. Human Rights and the Uses of History. London: Verso Books, 2014. 
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Moralfilosofen James Griffin menar att inte alla påstådda mänskliga rättigheter bör 

klassifieras som mänskliga rättigheter. Han diskuterar de problem som uppstått i och med 

att den medeltida tanken om att mänskliga rättigheter, som baserades på naturlagen, 

frigjordes från religionen under upplysningstiden och menar att dessa rättigheter inte har 

vilat på fast grund efter det att man avfärdade kyrkans auktoritet. I detta samband påpekar 

han vikten av att olika kulturer och nationer enas kring idéer om de mänskliga rättigheterna 

och fastställer innebörden i dem. Han försöker definiera mänskliga rättigheter utifrån 

premisser alla människor kan sägas dela. Då arbetar han utifrån idéer som tex. den om 

yttrandefrihet. Han gör en ganska noggrann genomgång av olika rättigheter och diskuterar 

vilka av dem bör klassifieras som mänskliga rättigheter både ur ett praktiskt och teoretiskt 

perspektiv.6 

 

Juristen Cathryn Costello har skrivit om flyktingars rättigheter sedda ur ett juridiskt 

perspektiv. I boken The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law för hon 

en kritisk diskussion om EU´s och ECHR´s befintliga lagar kring migranters och 

flyktingars rättigheter. Costello undersöker hur EU begränsar ECHR´s mänskliga 

rättigheter i samband med flyktingar och migration, att det är individer som har sitt 

medborgarskap utanför EU eller inget medborgarskap alls som råkar ut för felbehandling i 

systemet.7 Costello problematiserar en verklighet där man enligt lagen kan neka 

människor, vars liv hotas, rätten till vistelse i ett land eller område. Hon fokuserar på de 

stängda gränserna i EU´s Europas och jämför flyktingar och migranters rättigheter enligt 

ECHR med EU´s konstruktion av begreppet “illegal invandrare”. I stort sett tar hon itu 

med huruvida nationalstaten utgör ett hinder för implementering av mänskliga rättigheter. 

 

Juristen Frances Webber har skrivit en bok som bär titeln Borderline Justice - The Fight 

for Refugee and Migrant Rights. Där beskriver hon utifrån ett juridiskt perspektiv hur 

människor i en flyktingsituation behandlas på ett inhumant sätt av mottagande stater och 

																																																								
6 Griffin, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 
7 Costello, Cathryn. The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law. Oxford: Oxford 
University Press, 2014. 
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hur man applicerar lagen i dessa fall. Hon beskriver och problematiserar i kontext till 

opopulära minoritetsgrupper, hela den legala processen, från flykt till deportation.8 

 

Dessa två förutnämda jurister är inne på liknande spår som James Hathaway och Michelle 

Foster tar upp i The Law of Refugee Status, i och med att de kommer fram till att det verkar 

finnas en spänning mellan nationalstat och flyktingars rättigheter. Det finns mycket skrivet 

inom ämnet, utifrån många olika perspektiv men det är främst det etiska perspektivet som 

är viktigt för denna uppsats eftersom min infallsvinkel är etisk. 

 

1.3 Undersökningsmaterial 
 

För att svara på de frågor jag tog upp i kapitel 1.1 har jag använt mig av olika böcker och 

dokument. Första frågan, om flyktingars rättigheter, har jag svarat på med hjälp av FN:s 

allmäna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 och FN:s flyktingkonvention från 

1951 med tilläggsprotokoll från 1967. Konventionen fastställer vilka det är som bör 

betraktas som flyktingar och fastställer vissa rättigheter som tillkommer flyktingar enligt 

konventionen. Jag har även i detta sammanhang använt mig av juristen James Hathaways 

bok The Law of Refugee Status och sökt definiera kort vilka det är som bör betraktas som 

flyktingar och vilka grundläggande rättigheter det är flyktingar har. 

För att svara på fråga nummer två, frågan om vilka etiska teorier det är som ligger till 

grund för mänskliga rättigheter och specifikt flyktingars rättigheter, har jag tagit stöd av 

etikern Per Sundmans avhandling, Human Rights Justification och moralfilosofen L.W. 

Sumners bok The Moral Foundation of Rights. Dessa två moralfilosofer diskuterar vad 

mänskliga rättigheter är, hur man kan berättiga dem och vilka etiska teorier det är som 

ligger till grund för dem.  

För att svara på den tredje frågan, om huruvida nationalstaten utgör ett hinder för att 

implementera flyktingars rättigheter i det legala systemet, har jag använt mig av Seyla 

																																																								
8	Webber, Frances. Borderline Justice - The Fight for Refugee and Migrant Rights. London: Pluto Press, 
2012. 
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Benhabibs bok The Rights of Others och David Hollenbachs bok Refugee Rights: Ethics, 

Advocacy, and Africa. De diskuterar båda nationalstaten kontra kosmopolitanism och om 

någon form av kosmopolitanism skulle kunna vara lösningen på problemet. 

 

1.4 Metod 

 

För att svara på den första frågan kommer jag att göra en texttolkning av 

Flyktingkonventionen. Eftersom att jag inte själv är rättsvetare så kommer jag även att 

använda mig utav den kommentar som juristen James Hathaway ger i sin bok. Den andra 

och den tredje frågan kommer jag att arbeta med genom att göra en idé- och 

argumentations analys. Jag ämnar ta reda på vad det finns för argument för och emot olika 

ståndpunkter för att sedan göra en prövning av dessa argument. Det innebär att jag 

funderar över om argumentationen är övertygande, om den är logisk och om den stämmer 

med mina egna erfarenheter. För att få en bättre bild av hur konflikten mellan nationalstat 

och flyktingars rättigheter uppfattas av Seyla Benhabib och David Hollenbach, kommer jag 

att fokusera på att söka finna de olika ståndpunkter och argument de lägger till grund för 

sin syn på problemet och de möjliga lösningar de föreslår. Slutligen skall jag göra en egen 

bedömning av frågan om hur man bör eller kan berättiga mänskliga rättigheter och frågan 

om nationalstaten står i konflikt med flyktingars rättigheter och formulera på vilka grunder 

jag gör detta. 

 

1.5 Disposition 

 
I kapittel 2 kommer jag att skriva om Flyktingkonventionen. I kapittel 3 kommer jag 

behandla frågan om hur man skall berättiga mänskliga rättigheter ur ett etiskt perspektiv. I 

kapittel 4 kommer jag diskutera frågan om nationalstaten kontra kosmopolitanism.  
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2. Flyktingkonventionen 
2.1 Inledning 

 

Enligt artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 har alla 

människor rätt att söka och åtnjuta fristad i andra länder från förföljelse i sitt hemland. 

FN:s flyktingkonvention från 1951 är bland annat baserad på denna artikel i FN:s allmänna 

förklaring.9 

 

I de nära på 150 stater som anslutit sig till flyktingkonventionen bör flyktingar ha anspråk 

på internationellt bindande rättigheter så som vissa medborgerliga rättigheter och sociala 

och ekonomiska rättigheter.10 I följande kapitel ges en översikt över konventionens 

definition av flykting och vissa konventionsrättigheter. I sammanhanget är det inte påkallat 

att ge en uttömmande redogörelse för alla konventionens bestämmelser. 

2.2 Flyktingstatus enligt konventionen 

2.2.1 Konventionens definition av flykting 

 

Enligt flyktingkonventionen från 1951 med tilläggsprotokoll från 1967 anses en flykting 

vara en person som har berättigad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, 

religion, politiska åsikter eller tillhörighet till bestämd samhällsgrupp och som på grund av 

denna fruktan inte befinner sig i det land där hen har medborgarskap och även på grund av 

denna fruktan inte eftertraktar att ta nytta av detta lands värn. Även en person, utan 

medborgarskap, som till följd av dylik förföljelse befinner sig utanför ett land där hen 

tidigare haft sitt tillhåll och inte kan eller önskar återvända dit på grund av berättigad 

																																																								
9 FN-Förbundet. "Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna". Hämtad 13. oktober 2015. 
http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf 
10	Foster, Michelle och Hathaway, James. The Law of Refugee Status. 2. uppl. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2014, 1.	
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fruktan för förföljelse.11 

En individ klassifieras som flykting så fort hen uppfyller kriterierna i definitionen. Den 

utredning som görs i landet hen flyr till för att fastställa flyktingstatusen är avsedd för att 

verifiera att individen uppfyller dessa kriterier. Flyktingstatus är inte beviljad av staten 

utan är en rättighet som bekänns av staten i enlighet med konventionen.12 

 

De stater som anslutit sig till konventionen är juridiskt förpliktade att icke söka begränsa 

eller minska omfattningen av definitionen flykting enligt konventionen eller de rättigheter 

en flykting bör inneha enligt konventionen. Därför är det viktigt att stater bedömer 

flyktingstatus och behandlar denna fråga som en inledande fråga för att sedan kunna 

använda sig av andra alternativ om flyktingstatus inte erkänns.13 Med tanke på detta är det 

kanske inte så konstigt att innebörden i konventionens definition av en flykting ofta 

ifrågasätts. Vad är det som gör att en människa ovillkorligt skall ha rätt till alla dessa 

förmåner i ett annat land? Hur mycket bevis för en risk avgör om en människas rädsla är 

välgrundad eller inte? Vad innebär det att vara förföljd? 

 

Till skillnad från många andra internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter 

så finns det ingen internationell domstol eller kommitté som löser problem eller fattar 

beslut i svåra frågor angående tolkning av konventionens villkor. Det finns alltså ingen att 

åberopa om man tycker sig blivit orättvist behandlad. FN:s flyktingorgan har till uppgift att 

ha uppsikt över tilllämpningen av flyktingkonventionens bestämmelser men 

flyktingorganet har ingen behörighet att utfärda bestämmelser om en viss form av tolkning 

av definitionen i konventionen. Den uppgiften har huvudsakligen lämnats till varje enskild 

stat och tilllämpningen av definitionen kan därför variera mellan de olika länderna. Det 

nuvarande systemet utgör en risk för splittring och inkonsekvens i tolkningen av 

																																																								
11	United Nations High Commissioner for Refugees. "Convention and Protocol Relating to the Status of 
Refugees". Hämtad 13. oktober 2015. http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html	
12	Foster och Hathaway. The Law of Refugee status, 1.	
13	Foster och Hathaway, a.a., 2.	
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konventionens definition av flyktingar eftersom alla dessa olika länder har olika 

rättssystem och olika sociala perspektiv.14 

 

En strävan efter stringens är väsentlig och det är något FN:s flyktingorgan, många domare 

och forskare som arbetar med att fatta beslut i flyktingfrågor är införstådda med. Det 

brittiska parlamentet (house of lords) har uttryckt sig om att det bara kan finnas en rätt 

tolkning av en konvention och att flyktingkonventionen därför bör ges en objektiv 

betydelse, oberoende av enskilda avtalsslutande staters rättskultur. Detta stämmer överens 

med det arbete som pågår i tex. EU länderna, Australien, Nya Zeeland, USA och Kanada 

som går ut på att skapa gemensamma riktlinjer genom en gränsöverskridande rättslig 

dialog.15 

2.2.2 En flykting befinner sig utanför sitt eget land 

 

Enligt flyktingkonventionens definition befinner sig en flykting utanför sitt eget land. 

Konventionen omfattar alltså inte flyktingar som är på flykt inom sina egna länders 

gränser. Detta beror på att flyktingkonventionen har till syfte att hantera flyktingproblem 

med rättsligt skydd och status utanför flyktingens egen stat, inte ingrepp i andra stater. 

Konventionen har till syfte att ge den grupp flyktingar, som befinner sig utanför sina egna 

statliga gränser eller är utan medborgarskap, skydd genom en rättslig status inom andra 

länder.16 

2.2.3 Välgrundad fruktan för förföljelse 

 

Ett annat kännetecken på en flykting enligt konventionens definition är att denne inte kan 

eller inte vill återvända hem på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse. Detta 

innebär även att inte alla som tvingats lämna sitt hemland kan betraktas som flyktingar 

enligt konventionen, utan enbart de som står inför ett faktiskt hot i sitt hemland. Detta hot 

																																																								
14	Foster och Hathaway. The Law of Refugee status, 3.	
15	Foster och Hathaway, a.a., 4.	
16	Foster och Hathaway, a.a., 17.	
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måste även vara av ett slag som anges i konventionen. Med förföljelse syftar man på en 

allvarlig skada som är relevant för detta hot och en frånvaro av statligt skydd mot det. 

En välgrundad fruktan består enligt konventionen av två komponenter: 1) att en individ 

upplever sig i akut risk för förföljelse i sitt hemland eller hemort hen har flytt från om hen 

är utan boplats och har en genuin ångest kopplad till idén om att återvända dit samt 2) att 

individens uppfattning av denna fara stämmer överens med åtkomlig information om 

omständigheter i individens hemland eller boplats.17 

 

Kravet på att en välgrundad fruktan för förföljelse skall kunna klarläggas står i centrum för 

flyktingkonventionens definition av flyktingar.  Vad förföljelse innebär i sammanhanget 

förtydligas dock inte ytterligare i konventionen. Detta är troligen så på grund av ett behov 

för en flexibel inställning till detta krav eftersom det är omöjligt att i förväg tänka sig alla 

former av hot som kan leda till att en människa är berättigad att söka internationellt skydd i 

ett annat land.18 

 

2.2.4 Förföljelsegrunder 

 

Konventionens övergripande syfte är att ge individer en möjlighet söka skydd i det 

internationella samhället när de inte längre har skydd mot förföljelse i det land där de har 

medborgarskap, eller hemort om de är utan medborgarskap. Denna förföljelse måste dock 

bottna i något av konventionens kriterier om vad som kan ligga till grund för förföljelse för 

att individen skall kunna få flyktingstatus. Det räcker inte att individen flyr ett hot om 

allvarlig skada.19 Dessa kriterier är: ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp eller politisk åskådning. Här ser man att det inte räknas med människor som 

är ofrivilligt fördrivna på grund av t.ex. naturkatastrofer eller människor som flyr från 

fientligheter som inte omfattas av artikel ett i konventionen.20  

																																																								
17	Foster och Hathaway. The Law of Refugee status, 91.	
18	Foster och Hathaway, a.a., 182.	
19	Foster och Hathaway, a.a., 288.	
20	Foster och Hathaway, a.a., 362.	
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2.2.5 Upphörande och förhindrande av flyktingstatus 

 

Enligt konventionen upphör flyktingstatus om och när en flykting kan återgå till skydd av 

en stat där hen har medborgarskap eller alternativt när hen har fått bestående nationellt 

skydd på annat håll i form av medborgarskap.21 

 

Enligt konventionens bestämmelser finns det även människor som uppfyller konventionens 

kriterier för flyktingstatus men ändå inte anses förtjäna internationellt skydd. Detta grundar 

sig på artikel 14 stycke 2 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Enligt 

detta stycke får rätten att söka och åtnjuta asyl från förföljelse inte åberopas vid rättsliga 

åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot 

Förenta nationernas ändamål och grundsatser. Detta omfattar bland annat människor som 

har begått allvarliga, icke-politiska brott i sina hemländer och brott eller gärningar som 

strider mot FN:s principer.22 Individer som begått sådana brott eller gärningar kan således 

inte åberopa konventionens skydd. 

2.3 Flyktingars rättsliga ställning enligt konventionen 

2.3.1 Utvisning och avvisning 

	
Flyktingkonventionen omfattar inte en rätt till uppehållstillstånd för flyktingar. Däremot 

innebär konventionen ett förbud mot utvisning eller avvisning (refoulement). Enligt 

konventionens artikel 33 får en stat inte utvisa eller avvisa en flykting till gränsen mot ett 

område där hens liv eller frihet skulle hotas på grund av hens ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politiska åskådning. Att stänga gränser kan 

således vara i konflikt med flyktingkonventionen om det innebär att individer som 

uppfyller kriterierna för flyktingstatus avvisas till ett område där deras liv eller frihet hotas 

på det sätt och de grunder som omfattas av flyktingkonventionen. En stat som anslutit sig 

till flyktingkonventionen måste därför först utreda huruvida en individ har rätt till 

flyktingstatus enligt konventionen och utifrån den utredningen besluta hur den går till väga 

																																																								
21	Foster och Hathaway. The Law of Refugee status, 462.	
22	Foster och Hathaway, a.a., 524.	
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i varje enskilt fall. 

2.3.2 Förbud mot diskriminering 

	
Enligt konventionens artikel 3 skall dess bestämmelser tillämpas på flyktingar utan någon 

åtskillnad med hänsyn till deras ras, religion eller ursprungsland. Förbudet innebär att en 

stat som anslutit sig till konventionen bör behandla alla flyktingar lika utan hänsyn till ras, 

religion eller ursprungsland.23  

2.3.3 Frihet att utöva sin religion 

	
Enligt konventionens artikel 4 skall flyktingar ha samma frihet att utöva sin religion och 

bestämma över sina barns religiösa uppfostran som medborgare i staten.24 

2.3.4 Personrättslig ställning 

	
Enligt konventionens artikel 12 skall en flyktings personrättsliga ställning bestämmas av 

lagen i det land där hen har sitt hemvist eller sin vistelseort. Rättigheter som en flykting 

tidigare har förvärvat och avser hens personrättsliga ställning, bland annat äktenskap, skall 

erkännas av staten.25 

2.3.5 Medborgerliga rättigheter 

 

Enligt konventionen skall flyktingar tillerkännas samma eller minst lika förmånlig 

behandling avseende bland annat äganderätt, föreningsrätt och rätt att föra talan inför rätta 

som statens egna medborgare, främmande lands medborgare eller utlänningar i 

allmänhet.26 

																																																								
23 United Nations High Commissioner for Refugees. "Convention and Protocol Relating to the Status of 
Refugees".  	
24 United Nations High Commissioner for Refugees, a.a.	
25 United Nations High Commissioner for Refugees, a.a.	
26 United Nations High Commissioner for Refugees, a.a.	
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2.3.6 Sociala rättigheter 

 

Enligt konventionen skall flyktingar tillerkännas samma eller minst lika förmånlig 

behandling avseende bland annat antagande och innehavande av lönad anställning, 

näringsutövning, offentlig undervisning, understöd av det allmänna, arbetslagstiftning och 

socialförsäkring som statens egna medborgare, främmande lands medborgare eller 

utlänningar i allmänhet.27 

2.3.7 Diskussion 

 

Det föregående utgör en kort översikt över de rättigheter som omfattas av 

flytkingkonventionen. Konventionen innehåller även bestämmelser angående bland annat 

beskattning, rörelsefrihet, resedokument med mera.28  

Med undantag av förbudet mot utvisning eller avvisning i artikel 33 innehåller 

konventionen få bestämmelser som omfattar förbehållslösa rättigheter för flyktingar. De 

flesta av konventionens artiklar relaterar flyktingens rättigheter till rättigheter en annan 

grupp inom diverse stater har d.v.s. de säger inte vilka rättigheter flyktingen har utan 

endast att flyktingen bör behandlas på samma sätt som en annan grupp inom staten t.ex. 

statens egna medborgare eller andra utlänningar i liknande situation. Flyktingars 

rättsställning enligt konventionen är således beroende av om och hur dessa rättigheter, till 

exempel äganderätt, skyddas av andra konventioner eller lagstiftning i varje 

konventionsstat. 

2.4 Sammanfattning och bedömning 

 

Flyktingkonventionens kriterier för flyktingstatus är snäva och utgör en ram som det kan 

vara svårt att berättiga. Att en människa inte uppfyller dessa kriterier betyder inte att hon 
																																																								
27	United Nations High Commissioner for Refugees, "Convention and Protocol Relating to the Status of 
Refugees".  	
28	United Nations High Commissioner for Refugees, a.a.	
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inte är en flykting utifrån något annat perspektiv utan enbart att hon inte är en sådan 

flykting som omfattas av konventionen och därför inte har rätt till erkännande av 

flyktingstatus i de länder som anslutit sig till  konventionen. Ordet i sig betyder enligt 

Oxford Dictionaries “En person som har tvingats lämna sitt land för att undkomma krig, 

förföljelse eller naturkatastrofer”.29 Lägg särskilt märke till att ordbokens definition av 

ordet även  omfattar de personer som flyr från sina hemländer på grund av naturkatastrofer 

vilket flyktingkonventionens definition inte gör. Detta pekar på att det främst är ett statligt 

skydd mot våld flyktingkonventionen är ute efter att värna om, det vill säga människor som 

flyr våld på grund av främst politiska orsaker.  Många ofrivilligt fördrivna människor, 

bland dem människor som flyr på grund av naturkatastrofer, faller utanför 

flyktingkonventionens skydd. 

Flyktingkonventionens avgränsade uppgift har alltså  att göra med skydd mot någon form 

av våld eller hot. Det är kriteriet på förföljelse som avgör detta, där förföljelse är någonting 

vi utsätts för av andra människor. Vi kan inte påstå att vi är förföljda av djur, hunger, 

naturkatastrofer eller att våra barn är förföljda på grund av att de inte i hemlandet har 

tillgång till den form av läkarvård de behöver. Flyktingstatus enligt konventionen är 

således politiskt betingad. Det räcker inte att en människa av nöd tvingas fly sina 

omständigheter; omständigheterna måste också vara av ett visst politiskt slag för att 

omfattas av konventionen. 

3. Vilka etiska teorier ligger till grund för mänskliga rättigheter? 
3.1 Mänskliga rättigheter i etisk mening 

Vad är det som gör att vi ska respektera flyktingars rättigheter? Av vilka skäl är det viktigt 

att värna om asylrätten? Detta har att göra med hur vi berättigar mänskliga rättigheter över 

huvudtaget eftersom att flyktingar är människor och de har mänskliga rättigheter.  

Till en början vill jag precisera vad jag här menar med rättigheter. Det är viktigt att notera 

att etiska rättigheter inte är det samma som konventionella juridiska rättigheter. Här skall 

vi tala om etiska rättigheter. Både Per Sundman och Sumner talar om att rättigheter är 
																																																								
29 Oxford Dictionaries, "definition of refugee". Hämtad 15. januari 2016. 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/refugee. 	



18 

	

anspråk som individer har på någon annan individ eller staten.30 Dessa anspråk måste vara 

berättigade och mot berättigade anspråk svarar att den andra parten har vissa förpliktelser. 

Lägg märke till att den andra parten endast har förpliktelser inför berättigade anspråk.31 En 

rättighet möts alltid av en förpliktelse, annars är det inte en rättighet. Om jag har en rätt till 

att inte bli överfallen innebär det också att alla andra människor har en motsvarande 

förpliktelse att inte överfalla mig. Om de däremot inte har denna skyldighet kan man inte 

tala om en rättighet. Det man skulle kunna tala om i det sammanhanget vore att jag har en 

frihet att inte bli överfallen, men det kräver inte att någon inte överfaller mig. En rättighet 

kan alltså sägas vara individens krav som andra är skyldiga att möta, antingen som individ 

eller stat.32 

 

Mänskliga rättigheter är till för att skydda vissa värden, framför allt det mänskliga livet, 

människors frihet och människors välfärd.33 Ett grundläggande värde i moderna samhällen 

är alla människors lika värde. Det är alltså inte så att endast somliga individer har vissa 

anspråk utan så att alla individer har samma anspråk och därav samma rättigheter. På så vis 

kan en individ inte göra orimliga anspråk t.ex. på en annan individs egendom, mot ett 

sådant anspråk svarar inte staten. I ett sådant fall har staten däremot förpliktelser inför den 

andra individen och hens berättigade anspråk om rätt till sin egendom. Det unika med just 

mänskliga rättigheter är grundidéen att alla människor sägs ha samma rättigheter och i lika 

hög grad. De mänskliga rättigherna är inte statliga utan universella.34  

 

En rättighet är alltså ett förhållande mellan berättigade krav och ansvar eller ett anspråk 

som stämmer överens med någon annans förpliktelser.35 Ett rimligt berättigat anspråk från 

en individ avgör begränsningar för andra människor och vilka plikter de har gentemot 

individen, detta samband mellan anspråk och plikt är vad som utgör en rättighet. Plikten 

																																																								
30 Sundman, Per. Human Rights, Justification, and Christian Ethics. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International, 1996, 33. 
31 Sundman, a.a., 33. 
32 Sundman, a.a., 36-37. 
33 Sundman, a.a., 39. 
34	Sundman, a.a., 38-39.	
35 Sundman, a.a., 37. 
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(och de begränsningar den innebär) i sin tur grundar sig i moralen vilken låter sig styras av 

de berättigade krav individen gör.36 

 

Hur kan vi avgöra om de krav som ställs är berättigade i ovanstående mening? Sundman 

menar att människors moraliska uppfattningar grundar sig i vad de tror är en rätt handling. 

Men hur kan man då berättiga att någonting en människa enbart tror är rimligt eller sant? 

Sundmans kriterium för detta är att om man kan övertyga andra förnuftiga människor om 

att det man tror på är rimligt och inte bara övertala dem om att gå med på det, så kan det 

påstås vara rimligt och alltså berättigat. Alltså kan man säga att en moralisk uppfattning 

står på goda grunder om andra förnuftiga varelser låter sig övertygas om den. De skäl som 

ligger till grund för att en övertygelse kan vara ovillkorligt sann måste vara logiskt 

giltiga.37 

 

Frågan är då om och hur man kan berättiga mänskliga rättigheter. Vad är det som gör att ett 

anspråk på sådana rättigheter kan sägas vara berättigat? Kan vi berättiga att människor 

skall ha rättigheter? Finns det goda etiska skäl för att alla människor skall ha samma 

mänskliga rättigheter och i samma grad? I det följande diskuteras dessa frågor utifrån tre 

olika etiska modeller: 1) en naturrättslig modell, 2) en Kantiansk modell och 3) en 

utilitaristisk modell. 

3.2 Hur kan man berättiga mänskliga rättigheter ur ett etiskt perspektiv? 

3.2.1 Naturrättslig modell 

 

Den naturrättsliga modellen är en universalistisk modell, vilket innebär att den påstår att 

det finns universellt giltiga skäl för en moralisk övertygelse.38 Enligt denna modell är det 

främst tre komponenter som ligger till grund för mänskliga rättigheter:  

 1. Ett naturligt kriterium.  

																																																								
36 Sundman. Human Rights, Justification, 34-35.	
37 Sundman. a.a., 50-51.	
38 Sundman. a.a., 54-55.	
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 2. Att mänskliga rättigheter är moraliskt grundläggande.  

 3. Att mänskliga rättigheter är objektiva. 

 

Den första komponenten, ett naturligt kriterium, syftar på att individer har mänskliga 

rättigheter på grund av att de är människor helt enkelt. Det räcker med att man är född 

människa. Denna modell är oberoende av kontext och sociala konstruktioner.39 Det som är 

gott i sig är det sant mänskliga och det är människans natur som avgör vad som är 

värdefullt. En naturrättslig modell bygger alltså på att människans rättigheter är en del av 

naturen och att de följer den naturliga lagen. Dessa mänskliga rättigheter kallas även 

naturliga rättigheter inom denna modell och de finns vare sig vi finns eller ej, eller vare sig 

vi kommer till insikt om dem eller inte.40 

 

Den andra komponenten, att dessa rättigheter är moraliskt grundläggande, innebär att de 

inte vilar på något annat än naturen. De motiveras inte av ett mål, som den Kantianska eller 

utilitaristiska modellen, utan gör anspråk på att vara oberoende av ändamål, både 

individens och det kollektiva samhällets.41 Andra etiska principer grundar sig däremot i de 

moraliskt grundläggande mänskliga, eller naturliga rättigheterna.42 Detta betyder att det är 

de mänskliga rättigheterna som ligger till grund för moralen snarare än omvänt. 

 

Den tredje komponenten, att dessa rättigheter är objektiva, innebär att de finns oberoende 

av människan. De kan även ha funnits innan människan blev till och de skulle kunna 

fortsätta finnas även om människan slutade finnas. De är inte heller beroende av att 

människan kommer fram till dem eller förstår dem. Alltså är de objektiva. 

 

3.2.2 Kantiansk modell 

 

När Sumner skriver om den Kantianska modellen, så lyfter han särskillt fram det 
																																																								
39 Sundman, Human Rights, Justification, 54-55.	
40 Sundman. a.a., 55.	
41 Sundman. a.a., 56.	
42 Sumner. The Moral Foundations of Rights.	Oxford: Clarendon Press, 1987, 105.	
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kontraktteoretiska vilket förklarar varför han talar om en kontraktteoretisk modell. Jag 

kommer dock här att tala om en Kantiansk modell. Precis som den naturrättsliga modellen 

är en Kantiansk modell universalistisk. Det innebär att den inte är kontextberoende, alltså 

oberoende av kulturellt och historiskt sammanhang.43 Det är jämlikhetsidealet i form av 

Kants människovärdesprincip som ligger till grund för denna modell. 

Enligt Kants människovärdesprincip bör alla människor alltid behandlas som ändamål och 

inte enbart som medel. Det uttrycker även att människor bör bemötas med respekt och att 

alla människor har lika hög värdighet. Denna mänskliga värdighet äger prioritet i 

förhållande till andra levande varelser. Vad som är gott bestäms utifrån vad rationella 

människor eftertraktar och kan ställas lika med värden. Vad som är rätt däremot grundar 

sig i vad som är rätt för människor att göra, eller vad människor genom sitt noumenala 

själv kan förstå är rätt eller förnuftigt för dem att göra. Detta noumenala själv anses vara 

gemensamt för alla människor.44 

Begreppet rätt har företräde framför begreppet gott och detta är centralt för Kantiansk etik. 

När man talar om det noumenala självet hänvisar man till människans påstådda förmåga att 

reflektera över vad som är gott och värdefullt oberoende av sin egen kontext. Detta är en 

förmåga andra levande varelser inte antas ha. Det rena praktiska förnuftet är ett annat 

centralt begrepp inom Kantiansk etik.45 En Kantiansk etik utgår alltså från att vi kan 

komma fram till rationella beslut enbart baserade på det praktiska förnuftet. Detta är en 

etik som har sitt upphov i upplysningen och lägger stor vikt vid människans förmåga och 

förnuft. Enligt den kan vi komma fram till berättigade moraliska slutsatser, baserade enbart 

på det praktiska förnuftet.46 Människovärdet står i centrum. Alla människor har lika rätt 

och lika värde. Varje människa är lika objektivt värdefull i sig. 

Mänskliga rättigheter är berättigade inom ramen för en Kantiansk modell utifrån Kants 

människovärdesprincip. Enligt den bör alla människor alltid behandlas som ändamål och 

																																																								
43 Sundman. Human Rights, Justification, 53.	
44 Sundman, a.a., 60-61. 
45 Sundman, a.a., 62. 
46 Sundman, a.a., 61. 



22 

	

inte enbart som medel.47 Orsaken till att alla människor bör behandlas som ändamål och 

inte bara som medel är att alla människor har ett lika inneboende värde. Det betyder inte 

nödvändigtvis att alla människor är lika värdefulla men det betyder att alla människor har 

lika värdighet. Människan har denna värdighet på grund av att hon är autonom och 

självlagstiftande. Det speciella med människan är att hon är en moralisk förnuftig varelse 

som har förmågan "att handla efter sådana maximer som hon kan vilja upphöja till allmän 

lag." Att behandla människor som mål betyder att man möter dem med respekt för deras 

inneboende värde och att visa respekt för människors inneboende värde innebär i sin tur att 

man respekterar deras mänskliga rätttigheter. Eftersom att alla människor har lika värde, så 

har även alla människor samma mänskliga rättigheter.48  

 

3.2.3 Utilitaristisk modell 

 

Den utilitaristiska modellen är en universalistisk teleologisk modell vilket innebär att den, 

precis som den naturrättssliga modellen menar att det finns universellt giltiga skäl för en 

moralisk övertygelse som ligger till grund för mänskliga rättigheter och är oberoende av 

historisk och kulturell kontext. Välbefinnande står över allting annat och avgör vilka 

rättigheter människor ska ha. Enligt utilitarismen är välbefinnande det som främjar 

människans mål och ger henne möjligheter att förverkliga sin egen natur.49 Kriteriet på en 

rätt handling inom utilitarismen är att den medför maximalt goda konsekvenser för alla 

människor eller för ett så stort antal människor som möjligt. 

 

Hur kan man då berättiga de mänskliga rättigheterna utifrån en utilitaristisk modell? 

Sumner menar att vissa värden maximeras om man respekterar rättigheter och att detta i sin 

tur medför maximalt goda konsekvenser för alla människor. Respekten för rättigheter 

främjar ett universellt välbefinnande.50 

																																																								
47 Sundman. Human Rights, Justification, 62-64. 
48 Grenholm, Carl-Henrik. Människovärdets okränkbarhet - var går gränsen? Religionens offentlighet. Om 
religionens plats i samhället. Hanna Stenström (red). Artos, Skellefteå, 2013, 163-167.	
49 Sundman, a.a., 64-65.	
50	Sumner. The Moral Foundations of Rights, 169-170.	
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Det som är utmärkande för den utilitaristiska etiken är kriteriet på en rätt handling; den ska 

medföra maximalt goda konsekvenser för alla människor, eller för så stort antal människor 

som möjligt. Det enda som är värdefullt i sig är välbefinnande, lycka. Utilitarismen är en 

konsekvensetik, det är enbart konsekvenserna som avgör om en handling är rätt eller ej. 

Det är alltså inte syftet bakom de mänskliga rättigheterna som intresserar en utilitarist utan 

konsekvenserna av dem. Den utilitaristiska modellen förespråkar mänskliga rättigheter 

indirekt. Det som ligger till grund för mänskliga rättigheter enligt denna modell är alltså en 

tanke om att de grundläggande mänskliga rättigheterna förutsätter ett globalt samhälle där 

mängden välbefinnande blir större än ett samhälle där dessa rättigheter inte är 

obligatoriska; alltså inte rättigheter.51  

 

3.3 Sammanfattning och diskussion 

 

Här ovan har frågan om huruvida mänskliga rättigheter kan berättigas ur ett etiskt 

perspektiv diskuterats utifrån tre olika teoretiska modeller: en naturrättslig modell, en 

Kantiansk modell och en utilitaristisk modell. Enligt den naturrättsliga modellen är 

mänskliga rättigheter grundade i människans natur. Denna modell hävdar att mänskliga 

rättigheter är moraliskt grundläggande och objektiva. Enligt den Kantianska modellen kan 

mänskliga rättigheter berättigas utifrån Kants människovärdesprincip. Denna princip 

hävdar att alla människor alltid bör behandlas som ändamål och inte enbart som medel. 

Den utilitaristiska modellen grundar sig på välbefinnande. Enligt denna modell kan 

mänskliga rättigheter berättigas utifrån att vissa värden maximeras om man respekterar 

dessa rättigheter och att detta i sin tur medför maximalt goda konsekvenser - alltså 

välbefinnande - för alla människor. 

 

Enligt min mening är den Kantianska modellen bäst ägnad att berättiga mänskliga 

rättigheter av de tre olika modellerna som diskuterats ovan. Den naturrättsliga modellen 

grundar sig på mänskliga rättigheter, såsom den ser på dem, snarare än att förklara dem 
																																																								
51	Sumner. The Moral Foundations of Rights, 173-174.	
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eller berättiga dem på ett oberoende sätt. Den utilitaristiska modellen stämmer enligt min 

mening inte överens med vissa viktiga aspekter av mänskliga rättigheter som t.e.x. deras 

okränkbarhet. Modellen utesluter inte att vi kan uppnå maximalt välbefinnande genom t.ex. 

att kränka vissa mänskliga rättigheter för vissa grupper i vissa sammanhang. 

 

Enligt den Kantianska modellen är människans värdighet och autonomi central. Dessa 

principer syftar på att de grundläggande mänskliga rättigheterna står över andra rättigheter. 

Den Kantianska modellen talar om alla människors lika värde vilket stämmer överens med 

de mänskliga rättigheternas anspråk på att alla människor ska samma rättigheter och i lika 

hög grad. Enligt den Kantianska modellen är rationaliteten något specifikt för människan. 

Människan är en moralisk varelse på grund av sin förmåga att genom rationella 

överväganden, och oberoende av sin egen kontext, kunna komma fram till universiella 

lagar. Det är dett som är specifikt för människan och utgör hennes värdighet.  

Människovärdet ger goda skäl för mänskliga rättigheter och det är där i skillnaden mellan 

den Utilitaristiska och Kantianska modellen ligger, den Utilitaristiska modellen talar inte 

om människovärde. Enligt den skulle det kunna vara rimligt att behandla en människa 

enbart som medel om det leder till välbefinnande för andra. 

 

4. Konflikt mellan nationalstat och flyktingars rättigheter 
4.1 Etiska och juridiska rättigheter 
Det är viktigt att komma ihåg att rättigheter ur ett etiskt perspektiv och rättigheter ur ett 

juridiskt perspektiv är två olika saker. Att någonting är etiskt fel innebär inte att det 

nödvändigtvis strider mot lagen. Otrohet är ett bra exempel på en handling som många 

skulle anse vara fel utifrån ett etiskt perspektiv men det är den inte utifrån ett juridiskt 

perspektiv. På samma sätt kan man knappast säga att det är etiskt fel att kasta vatten 

utomhus även om det är olagligt i många länder. I föregående kapitel diskuterades 

rättigheter utifrån ett etiskt perspektiv. I detta kapitel kommer vi titta närmare på vilka 

hinder som finns för att implementera dessa rättigheter i ett lands lagstiftning och då 
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kommer vi se att det finns en konflikt mellan etistk berättigade rättigheter och 

nationalstaten. 

 

Sundman och Sumner skriver båda om rättigheter utifrån ett etiskt perspektiv, det vill säga:  

de skriver om moraliska rättigheter och hur man kan berättiga de rättigheter vi i dagligt tal 

kallar mänskliga rättigheter. Det är i en skillnad mellan juridik och etik som det stora 

problemet med implementeringen av flyktingars rättigheter ligger. Moraliska rättigheter 

och legala rättigheter är av olika slag. De moraliska rättigheterna, angivna i ett flertal 

dokument och kontrakt från FN, är inte nödvändigtvis rättsligt implementerade i 

nationalstaternas legala system vilket resulterar i att flyktingars rättigheter enligt 

flyktingkonventionen och flyktingars rättigheter enligt en nationalstats lagar inte alltid går 

hand i hand eller stämmer överens med varandra. Detta beror på att nationalstaterna då inte 

har gjort lagändringar som stämmer överens med flyktingkonventionen även om de skrivit 

på FN:s flyktingkonvention. FN:s flyktingkonvention är ett kontrakt och bör betraktas som 

juridiskt bindande men eftersom nationalstaten är suverän så är det de statliga lagarna som 

har företräde. De mänskliga rättigheterna är alltså moraliska rättigheter utifrån den 

suveräna statens perspektiv och de flertal dokument som fastställer moraliska 

grundläggande mänskliga rättigheter, så som FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna och FN:s konvention om flyktingars rättigheter, är kontrakt, inte lagar. De ska 

visserligen vara legalt bindande som alla kontrakt, men det vi ser nu och har sett sedan 

länge är att nationalstaten har väldigt lätt för att undvika att etablera dessa kontrakt inom 

det legala systemet.  

 

Artiklar i dessa kontrakt är ofta vaga och otydliga i det de vill säga och det kan vara svårt 

att lägga dem till grund i komplicerade fall där de verkligen behövs för vägledning. I 

artikel 3 i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter står det att “alla har en rätt 

till liv”.52 Här finns det mycket att tolka. Vilka är alla? Är det alla människor eller alla djur,  

inklusive människor, kanske foster? Och vad menas med rätt till liv? Betyder det att man 
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inte får beröva en människa livet eller innebär det även t.ex. att alla ska ha samma rätt till 

medicinsk hjälp för att förlänga livet? Skulle det kunna tolkas på sådant sätt att alla som 

har möjlighet att födas har rätt till liv och att alla människor har på så vis en skyldighet att 

föröka sig i så stor omfattning de möjligen kan?  

 

Vi vet redan att artikel 3 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter omfattar människor 

eftersom den står i en deklaration om mänskliga rättigheter, men de andra frågorna är det 

kanske inte lika lätt att svara på. Problemet ligger dock inte främst i att dessa deklarationer 

är generella och vaga, det är även tillfället med många av staters legala dokument. 

Skillnaden ligger i att en stat har officiella organ vars uppgift det är att tolka lagen och ge 

vägvisning i hur den bör tillämpas vilket FN:s flyktingkonvention inte har. 

 

4.2 Utgör nationalstaten ett problem för implementerandet av flyktingars 

rättigheter?  
Kants kosmopolitiska perspektiv på rättigheter innebär att rättigheter ska överskrida 

statliga gränser och behandla individers rättsliga status gentemot andra stater.53 

Redan på 1700 talet skrev Kant om individers rätt till gästfrihet i andra länder och hur en 

avsaknad av den skulle innebära världens undergång.54 Han menade att en suverän 

republikansk stat hade förpliktelser gentemot sina egna invånare, gentemot andra stater och 

även gentemot andra staters invånare. Han hävdade att alla människor hade rätt till en 

tillfällig vistelse i andra länder. Enligt Kant var det oförsvarbart att neka en människa, som 

hamnat i en nödsituation, vistelse om detta att neka henne vistelse skulle leda till att hon 

misste sitt liv.55  

 

Dessa rättigheter Kant skrev om är etiska, bakom dem står ingen polisstyrka eller 

domstolar utan enbart etiska överväganden. Kant grundade dessa uppfattningar i en princip 

om alla människors lika värde. Han menade att ingen kunde äga en del av jorden utan 
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54 Benhabib, a.a., 28.	
55 Benhabib, a.a., 29.	
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endast bruka den och att människor därav måste ta emot nödställda på flykt även om det 

var temporärt.56 Hanna Arendt pekade på hur människor som blivit statslösa under första 

och andra världskriget hade förlorat alla sina rättigheter, inte bara de medborgerliga 

rättigheter de haft tidigare, utan även, till följd av att de förlorade dessa medborgerliga eller 

statliga rättigheter, hade förlorat sina mänskliga rättigheter. Då fanns det ingen 

flyktingkonvention eller deklaration om mänskliga rättigheter. En statslös människa som 

förlorat sina medborgerliga rättigheter har även förlorat den kontext inom vilken hennes 

mänskliga rättigheter kan implementeras.57  

Enligt Arendts mening berodde detta till en stor del på att det europeiska systemet med 

nationalstater hade kollapsat under första och andra världskriget. Under totalitärt styre 

fanns det en stor missaktning för människolivet som gjorde att människor tvingades fly 

sina hem och sitt land för att överleva. Det man såg då var att människors rättigheter i 

själva verket inte omfattades av något annat än medborgarskapet. Det räckte alltså inte till 

att vara människa för att besitta de mänskliga rättigheterna.58 

 

Hollenbach och Benhabib tillhör dem som påverkats av Kants kosmopolitiska perspektiv 

på rättigheter. De utgår från att mänskliga rättigheter är universella och att stater måste 

beakta dessa rättigheter, både när det gäller deras egna medborgare och andra. Enligt både 

Hollenbach och Benhabib finns det en spänning mellan universella rättigheter och 

nationalstaters suveränitet.59 

 

Hollenbach anför att vi bör sluta tänka på suveränitet som immunitet från ingripande och 

börja tänka på nationalstaters suveränitet i förhållande till deras ansvar. Enligt Hollenbach 

går utväcklingen mot en inskränkning av staters suveränitet på grund av mänskliga 

rättigheter.60 Hollenbach utgår från en folkrättslig rättsordning inom vilken de suveräna 

																																																								
56	Benhabib. The Rights of Others, 30.	
57	Benhabib, a.a., 50-51.	
58	Benhabib, a.a., 50.	
59	Benhabib, a.a., 30.	
60	Hollenbach, David. Refugee Rights. Washington D.C.: Georgetown University Press, 2008, 181.	
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staterna existerar. Han argumentarar för ändringar i denna rättsordning. Enligt Hollenbach 

är det nödvändigt att inskränka staternas suveränitet för att skydda mänskliga rättigheter.61 

 

Konflikten mellan nationalstaten och flyktingars rättigheter ligger i de olika intressen 

människor på flykt har kontra statliga medborgares intressen. Staten har ett intresse och en 

plikt att värna om sina medborgare och deras medborgerliga rättigheter. Flyktingars 

intressen är att rädda sina liv, sina barns liv och söka en framtid där de inte lever under 

ständigt hot. Eftersom nationalstaten är suverän kan den agera så att den värnar om sina 

medborgares rättigheter och en bekväm status inom nationalstatens samhälleliga gränser. 

Den kan alltså försumma de mänskliga rättigheter som skall vara grundläggande och gälla 

för alla människor på grund av att flyktingen inte är medborgare.62 Även om FN:s 

dokument om mänskliga rättigheter och flyktingars rättigheter är bindande legala kontrakt 

så är de är inte lagar. De är kontrakt ett överstatligt organ har eftersyn med och 

nationalstaterna undertecknar frivilligt. När man tittar på detta förstår man att det är främst 

i medborgarskapet konfliken ligger eftersom att det är medborgarskapet som skiljer dessa 

två olika grupper åt.  

 

Seyla Benhabib menar att samtida demokrati står på falsk grund. Att de homogena 

samhällen som ursprungligen bildade olika nationalstater på grund av samhörighet genom 

etnicitet och historiskt sammanhang, inte är en del av de moderna samhällen vi ser i dagens 

läge. De moderna samhällen vi lever i är multikulturella och sträcker sig över hela världen 

i form av olika nätverk, så som handel och politiskt samarbete.63 När Benhabib talar om 

demokrati så är det en delibirativ demokrati hon förespråkar. Själva grundtanken med den 

delibirativa demokratin är att alla ska ges en möjlighet att vara med och argumentera för de 

beslut som fattas inom staten. Då menar hon att i dagens samhälle är det viktigt att också 

flyktingar får vara med och delta i diskutionen eftersom att demokratin annars blir 
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62	Sumner. The Moral Foundations of Rights, 3-4.	
63	Benhabib. The Rights of Others, 175.	
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ofullständig när det finns en stor grupp människor som inte ges möjlighet att delta i den 

praktiska dirskussen.64 

4.3 Möjliga lösningar 
 

Seyla Benhabib och David Hollenbach förespråkar var sin form av kosmopolitanism för att 

lösa bland annat det globala problemet om hur mänskliga rättigheterna kan förverkligas. 

Utifrån ett kosmopolitiskt perspektiv har vi gemensamt ansvar att värna om mänskligheten 

och att kollektivt ta hand om varandra.65  

 

Varken Hollenbach eller Benhabib förespråkar en global stat eller regering. Enligt 

Hollenbach är det inte tillräckligt att fokusera enbart på det som förenar mänskligheten, det 

vill säga det gemensamma. Hollenbach anser att vi också måste ta hänsyn till det som 

särpräglar oss, t.ex. ett folk.66 Detta leder Hollenbach till att avstyrka en global stat eller 

regering. Hollenbach förespråkar istället ett omfattande nätverk där stater, internationella 

institutioner och föreningar ingår och samarbetar.67 

 

Benhabib kommer fram till en liknande lösning. Enligt Benhabib är det viktigt att det 

demokratiska styret förblir ansvarigt mot folket.68 Benhabib anser liksom Hollenbach att en 

global stat inte är lösningen. Hon förespråkar en lösning där människor kan välja att 

ansluta sig till diverse demokratiska grupperingar och inte traditionella stater utan att 

nationalstaten slopas.69 

 

Enligt Benhabib skulle en form av kosmopolitisk moral i det statliga sammanhanget kunna 

främja de suveräna nationalstaterna. Om varje nationalstat har en representativ institution, 

med representanter demokratiskt valda av medborgarna, och om sådana instutioner visar 
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65	Hollenbach. Refugee Rights, 184.	
66	Hollenbach, a.a., 185.	
67	Hollenbach, a.a., 185-186.	
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ansvar och öppenhet gentemot denna partikulära valkrets och varje nationalstats 

demokratiskt valda representativa regering eller institution tillhör ett nätverk som 

samarbetar på en global nivå, så främjar det både nationalstaten, kosmopolitanismen och 

demokratin.70  

Benhabib anknyter till Hanna Arents tanke om rätten till rättigheter. Hon syftar på att det är 

centralt att alla människor som utgör ett samhälle ska kunna vara aktiva deltagare i det för 

att man ska kunna tala om demokrati en riktig mening. Detta innebär att människor utan 

medborgarskap ska kunna göra sin röst hörd, även flyktingar.71 

 

5. En kosmopolitisk moral grundad i nationalstaters legala system 

Med tanke på att det i dagens läge är runt 60 miljoner människor på flykt i världen och att 

ingen konkret lösning verkar vara innom synhåll så är det angeläget att diskutera vilka 

rättigheter dessa människor har och hur de implementeras och förverkligas i det moderna 

samhället. I den här uppsatsen har jag diskuterat 3 frågor 1) Vilka rättigheter har 

flyktingar? 2) Hur kan man etiskt berättiga dessa rättigheter? och 3) Utgör nationalstaten 

ett hinder för att implementera dessa rättigheter i det legala systemet?  

 

Först skriver jag om vad flyktingars rättigheter innebär. Flyktingars rättigheter regleras 

bland annat genom FN:s flyktingkonvention från 1951. Konventionen definerar flykting i 

politiska termer. Denna definition utesluter bland annat människor som tvingas fly sina 

hem på grund av t.ex. naturkatastrofer. Definitionen utesluter även människor som är på 

flykt inom sitt eget hemland. 

 

Konventionen innehåller ett antal bestämmelser avseende flyktingars medborgerliga, 

sociala och ekonomiska rättigheter. En av de viktigaste bestämmelserna i konventionen 

avser förbudet mot avvisning eller utvisning. 

 

																																																								
70	Benhabib. The Rights of Others, 50-51.	
71	Benhabib, a.a. 174.	



31 

	

Den andra frågan handlar om hur de mänskliga rättigheterna kan berättigas. Jag har tagit 

upp tre modeller för att berättiga dessa rättigheter. 1) Den naturrättsliga modellen 2) den 

kantianska modellen och 3) den utilitaristiska modellen. För min egen del har jag 

argumenterat för att den kantianska modellen är att föredra. Detta på grund av att jag 

tycker att det finns goda skäl för en sådan princip som människovärdesprincipen.  

Det är inte endast utifrån det kosmopolitiska perspektivet vi har ett gemensamt ansvar inför 

den kollektiva mänskligheten utan även utifrån ett etiskt perspektiv. Om vi tänker oss att 

alla människor har ett lika värde och att detta mänskliga värde står över andra värden då 

står de mänskliga rättigheterna över andra rättigheter eftersom det är människans liv och 

autonomi de försvarar, alltså människans värdighet. Enligt Kants kosmopolitiska 

perspektiv på rättigheter bör de överskrida statliga gränser för att behandla individers 

rättigheter. En människas rätt till liv och autonomi måste prioriteras av hela mänskligheten 

oberoende av det historiska sammanhang eller geografiska läge hon befinner sig i. Det är 

en kollektiv moral och samhörighet mänskligheten borde sträva efter. 

 

I den tredje frågan hanterar jag konflikten mellan nationalstat och flyktingars rättigheter. 

Under inflytande av Kants kosmopolitiska perspektiv på rättigheter har vissa teoretiker 

pekat på en spänning mellan nationalstatens suveränitet och mänskliga rättigheter. Dessa 

teoretiker har pekat på olika lösningar som alternativ till den traditionella suveräna 

nationalstaten. Hollenbach förespråkar ett omfattande nätverk där stater, internationella 

institutioner och föreningar ingår och samarbetar.72 Enligt Benhabib är det viktigt att det 

demokratiska styret förblir ansvarigt mot folket.73 Benhabib anser liksom Hollenbach att en 

global stat inte är lösningen. Hon förespråkar en lösning där människor kan välja att 

ansluta sig till diverse demokratiska grupperingar och inte traditionella stater, utan att 

nationalstaten slopas.74 Det Benhabib förespråkar är en delibirativ demokrati. Denna form 

av demokrati innebär att alla som vistas i en stat under längre perioder ska ha möjlighet att 

delta i den praktiska diskursen. Annars är demokratin ofullständig. Det kosmopolitiska 
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handlar alltså inte primärt om att avskaffa nationalstaten utan kan det också handla om en 

modifiering av det nuvarande systemet. 

 

Ett implementerande av mänskliga rättigheter inom nationalstater har med skillnaden 

mellan etik och juridik att göra. Etiska rättigheter har sin grund i människovärdet medan 

juridiska rättigheter grundar sig i medborgarskap. Alla människor har alltså dessa etiska 

mänskliga rättigheter men när det kommer till det legala systemet inom varje stat för sig är 

det medborgarskap som avgör vilka rättigheter individen har. Det i den skillnaden det här 

problemet med att implementera just flyktingar rättigheter i nationalstater ligger.  
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