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ASTRID SCHLYTTER

NÅGRA KRITISKA REFLEXIONER TILL TALET OM DE

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SOM UNIVERSELLA

1. Bakgrund och syfte
Denna text handlar om FN deklarationen om de mänskliga rättigheterna
(1948) och om konventionen om avskaffande av all diskriminering av kvinnor
(1979). Jag tar även helt kort upp konventionen om barnets rättigheter (1989).1

Konventionerna benämner jag fortsättningsvis som kvinno- respektive
barnkonventionen. FN deklarationen om de mänskliga rättigheterna som av
FN benämns som Universal Declaration of Human Rights2 har i Sverige fått
benämningen allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.3 Fortsättnings-
vis använder jag denna benämning.

Den allmänna förklaringen har inte status som internationell konvention
och är därmed inte juridiskt bindande. Den talar om FN:s inställning och
utgör tillsammans med konventionerna ett ramverk för arbetet med de
mänskliga rättigheterna.

Min övergripande forskningsfråga är om rättigheterna såväl i den allmänna
förklaringen som i konventionerna – är universella. Det är inte ovanligt att de
presenteras som universella, i meningen att alla människor har dessa rättighe-
ter. Detta gör bland annat organisationer som Rädda Barnen4 och FN-
förbundet5 men även enskilda debattörer. I regeringsdokument används andra
beskrivningar, som att bestämmelserna ingår i ett universellt ramverk eller som
att de grundläggande normerna är universella.6 En annan formulering är den
som Raoul Wallenberginstitutet använder; att verksamhetens syfte är att främja
universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.7 Det finns

1 Regeringskansliet, 2006.
2 Malekian, 2007.
3 Som not 1.
4 Rädda Barnen, http://www.barnrattscertifiering.se.
5 FN-förbundet, https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-
med-manskliga-rattigheter/den-allmanna-forklaringen-om-de-manskliga-rattigheterna.
6 Regeringskansliet, 2006; Regeringskansliet, 2008.
7 Raoul Wallenbergsinstitute https://www.lu.se/article/ny-direktor-pa-raoul-wallenberg-institutet.
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sålunda formuleringar med innebörden att rättigheterna är universella respek-
tive att rättigheterna bör vara det.

Uppfattningen att rättigheterna är universella är av två anledningar proble-
matisk. För det första för att de inte är universella. Alla människor i världen
har inte de rättigheter som är stadgade i den allmänna förklaringen och i
kvinno- och barnkonventionerna. Särskilt gäller detta för flickor och kvinnor.
För det andra för att uppfattningen om att rättigheterna är universella trots att
de inte är det, bidrar till att skapa illusioner om att det är större enighet i världen
om de mänskliga rättigheternas än vad som är fallet. Uppfattningen att alla vill
ha och står bakom innehållet i rättigheterna kan ge intrycket att det finns en
gemensam plattform för samtal, för utbyte av erfarenheter, oavsett vem man
är och var i världen man befinner sig. På detta sätt skapas vad som kan
beskrivas som en dominerande diskurs om de mänskliga rättigheterna.
Eftersom de mänskliga rättigheterna står för något gott och eftersträvansvärt
kan detta bidra till att de som anser sig företräda rättigheterna medvetet eller
omedvetet anse sig representera det goda och det rättvisa. Detta kan ge makt
och status vilket kan bidra till att eventuella andra underliggande syften inte
tydligt framkommer.

Som ovan nämnts är syftet med denna artikel att problematisera föreställ-
ningen om att de mänskliga rättigheterna stadgad i den allmänna förklaringen
och i kvinno- och barnkonventionerna är universella. Detta är framförallt en
konkret fråga. Är de rent faktiskt universella i meningen att alla har dessa
rättigheter? Först belyser jag detta för kvinnor och flickor. Därnäst belyser
detta med utgångspunkt i kolliderande värde- och normkonflikter uttryckt i
olika deklarationer om mänskliga rättigheter. Utöver detta tar jag upp att
länder har använt de mänskliga rättigheterna för att legitimera interventioner
i länder där ledarna är mot demokrati och mänskliga rättigheter.

Innan jag går in på dessa områden, presenterar jag helt kort två förutsätt-
ningar. Den ena rör sambandet mellan värden och normer i allmänhet. Det
andra rör FN-deklarationernas historiska sammanhang.

Värden och normer
Alla normer är knutna till värden8, och om ett universellt värde ska kunna
betraktas som en universell norm så behöver den vara accepterad och
praktiserad.9 Ett universellt värde behöver ha en universell normativ makt
bakom sig för att den ska kunna räknas som en universell norm. Om detta inte
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11 Andreasson, 2009.
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är fallet är universella normer endast en logisk och historisk möjlighet.10 Detta
är ett ställningstagande som kan formuleras som att det inte kan finnas
universella mänskliga rättigheter om inte alla individer åtnjuter dem likvär-
digt.11

Idéerna bakom FN deklarationen ur ett historiskt sammanhang
Den allmänna förklaringen kom till i kölvattnet av erfarenheterna av andra
världskriget. Tyskland under Hitlers ledning etablerade utrotningsläger och
antas ha mördat 21 miljoner människor. Den främsta måltavlan för utrot-
ningen var judar och de mördades med stöd av den nationella rätten.123 Ett
globalt försvar av människors liv och frihet ansågs sålunda vara nödvändigt.13

Förutom massutrotningsläger, kom det andra världskriget med svält och död
som följd av kriget och av atombomben, uppskattningsvis leda till att mellan
55 och 60 miljoner människor dog.14

Som den norska historikern Terje Tvedt skriver, representerade FN
deklarationen – Universal Declaration of Human Rights – ”uten tvil historiens
til da mest ambisiöse forsök på å skape et felles, etisk grunnlag for menneskelig
sameksistens og samfunnsutvikling.” 15 Detta bidrar till att göra denna
deklaration unik. Men den är unik också på grund av sitt innehåll.

I den inledande meningen i deklarationen står det att ”Alla människor är
födda fria och har lika rättigheter och värde” och att alla människor är
”utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en
anda av gemenskap.”16 Här är det två övergripande värden som formuleras –
två abstrakt moralnormer. För det första att alla människor i kraft av att vara
en människa är född fri och för det andra att alla människor är utrustade med
förmågan till ett rationellt tänkande. Båda dessa värden gör att det är den
enskilda människan som är rättighetsbärare. Det är varken individens familj,
släkt eller någon institution som ska bestämma på individens vägnar. Detta
tänkande har sin filosofiska grund hos bland annat 1700-tals tänkare som
Rousseau och Kant med idén om människors lika värde.17

Vidare statueras i deklarationen medborgarnas och regentens skyldigheter
gentemot varandra, vilket bland annat bygger på tänkare som Locke. En regent
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som inte uppfyller samhällskontraktet kan avsättas.18 Människors rättigheter
bygger sålunda på existensen av en stat som har demokratisk legitimitet och
som upprätthåller våldsmonopol.19 Detta är en politisk grundsats om att
individens rättigheter förutsätter ett territorium baserad på folkstyre, det vill
säga att individen har rätt till statligt skydd för sina behov och rättigheter.20

Detta framkommer bland annat av den allmänna förklaringens inledning och
av flera av dess bestämmelser förutom av att FN deklarationerna får sin
legitimitet genom de länder som skrivit under dem. De bygger på överenskom-
melser mellan stater; att länder anslutit sig till dem.

Sammanfattningsvis innebär detta att tänkandet bakom FN-deklarationen
har sin grund i moderniteten. Centralt såväl i deklarationen som i det moderna
samhället är demokrati med frihet och liv överordnade värden.21 Utöver detta
är det faktum att det var ett femtiotal länder med USA och en rad
västeuropeiska länder – bland annat segermakterna bakom andra världskriget
– som bildade FN.22

Såväl den allmänna förklaringen som kvinnokonventionen, liksom alla
andra FN konventioner, vilka bygger på den allmänna förklaringen, kan sägas
uttrycka ett västligt tänkande i ett universellt språk. Att språket är universellt
är emellertid inte det samma som att bestämmelserna till sitt innehåll är
universella. Det samma gäller för de övergripande värdena som uttrycks
explicit i den allmänna förklaringen. Att värdena räknas som universella är inte
det samma som att reglerna är det.

2. Konfliktområden
Fortsättningsvis problematiserar jag frågan om rättigheterna är universella
inom tre områden: kvinnans villkor, norm- och värdekonflikter som rör synen
på individen och interventioner.

Kvinnans villkor
Att kvinnors rattigheter ar manskliga rattigheter, borde enligt FN:s
kvinnokommitté vara självklart, men det är det inte.23 Både när det den
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allmänna förklaringen och kvinnokonventionen är det ett stort glapp mellan
kvinnors vardagsliv och dessa juridiska texter.24

När den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter kom till var det inte
självklart att kvinnan var rättighetsbärare på linje med män. Det ursprungliga
förslaget utarbetades av en grupp som enbart bestod av män och var ment att
bara gälla för män. Exempelvis löd forslaget till den forsta artikel: ”Alla män
hör till samma familj och är födda fria, äger lika värdighet och rättigheter och
skall respektera varandra som bröder”.25 När detta uppmärksammades av
kvinnogrupper och av Eleonor Roosevelt, amerikansk FN-delegat och
presidenthustru ändrades texten så att den omfattar såväl kvinnor som män.26

Dock gjordes inte detta helt konsekvent, vilket innebar att två artiklar, 23 och
25, har att-satser som enbart omfattar män. Den tredje att-satsen i artikel 23
har följande lydelse:

”Everyone who works has the right to just and favourable remuneration
ensuring for himself and his family an existence worthy of human
dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social
protection.” 27

Dessa formuleringar är kvar i den engelska versionen, medan de inte är med
i den svenska översättningen. Den svenska texten är genomgående könsneu-
tral.28

1946 bildades FN:s kvinnokommitté och 1967 ställde generalförsamlingen
sig bakom kommitténs förslag till deklaration om avskaffande av all slags
diskriminering mot kvinnor. Denna deklaration blev grunden till 1979 års
kvinnokonvention.29 Kvinnokonventionen bygger, som nämnts, på den all-
männa förklaringen och statuerar i linje med den allmänna förklaringen att alla
människor är födda fria och lika i värde och rättigheter, dock ingår inte den
fortsatta formuleringen så som den uttrycks i den allmänna förklaringen; att
”de har utrustats med förnuft och samvete …”.

De två viktigaste artiklarna i kvinnokonventionen är artiklarna 2 och 16.
Enligt artikel 2 ska konventionsstaterna avskaffa diskriminering av kvinnor i
vad som kan beskrivas som de lagstiftande sammanhangen. Artikel 16 handlar
om diskriminering av kvinnor i frågor som rör äktenskap och familjeförhål-
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30 UN Women nationell kommitté Sverige, 2008 s 51: ”Lander som har reserverat sig mot hela eller
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32 Malekian, 2007; Wikipedia.
33 Howland, ed, 2001.
34 Jahangir, 2008 s 18.
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landen, vilket är konkretiserat i en rad punkter som ger kvinnor lika rättigheter
som män, exempelvis i att ingå äktenskap, i äktenskapet och i att skilja sig.

Länder som har reserverat sig
Det är ett stort antal länder som har reserverat sig mot dessa artiklar i
kvinnokonventionen.30 Några fler har reserverat sig mot artikel 16 än mot
artikel 2. De flesta av dessa länder har använt religiösa skäl för sin reservation
och den övervägande delen av dem är länder som har anslutit sig till
Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter i Islam.31 Denna kom till som
en markering mot FN deklarationen, bland annat dess outtalade sekulära syn
på rättigheter.32 En religiös motiverad reservation reser två frågor. Den ena
lyftes upp på en forskarkonferens 1998 om religiös fundamentalism och
kvinnors mänskliga rättigheter. Frågan är vems religionsfrihet som skyddas av
ländernas reservationer.33 Den andra rör religionens innebörd för individens
rättigheter. Är det som den pakistanska juristen Asma Jahangir, som varit
FN:s specialrapportör om religions- och trosfrihetfrihet hävdar, att religionen
”måste förtjäna respekt snarare än att kräva det”.34

Forskarkonferensen 1998 belyste religiös fundamentalism i de stora religio-
nerna ur kvinnors perspektiv.35 Ett antal ledande forskare från olika discipliner
deltog. Det är forskaren Ann Elizabeth Mayer, som ställer frågan om vems
religionsfrihet som skyddas av ländernas reservationer. Handlar reservationen
om individens religionsfrihet? De flesta reservationsländerna är muslimska
länder i Mellanöstern. Hon argumenterar på följande sätt:

”…first, that in almost all muslim countries in region, Islam is the state
religion; second, that the official version of Islamic law is typically
applied to individuals and groups regardless of their own religious
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convictions; and third, that dissent from the official version of Islam
tends to be treated lika political opposition and sometimes even like
treason, often with lethal consequences.”36

Med denna argumentation är hennes slutsats att det inte är individens
religionsfrihet som försvaras, utan statens. För att överbrygga motsättningarna
mellan dessa länder och FN, föreslog FN att FN:s kvinnokommitté skulle
genomföra en studie om kvinnors status enligt islamisk rätt. Detta avvisades
av de muslimska länder som hade reserverat sig.37

Den nästa frågan rör religionens innehåll. Enligt Jahangir föreligger stora
hinder när det gäller implementeringen av FN deklarationens bestämmelse om
religions- och trosfrihet och det är framförallt upp till religionerna att visa
individerna respekt.38 FN deklarationen har en sekulär grund och detta i
kombination med de rättigheter kvinnokonventionen stadgar, påverkade ett
antal länder.39 Flera av dessa länder tillhörde Organization of Islamic
Cooperation (OIC) och 1990 fick den en egen och därmed alternativ
deklaration om mänskliga rättigheter, nämligen Kairodeklarationen om
mänskliga rättigheter i Islam. Det är denna deklarations syn på kvinnan
specifikt och på individen generellt, som jag tar upp.40 Kvinnor och män har
enligt denna deklaration inte samma rättigheter; kvinnor behandlas inte i linje
med män, bland annat stadgas att kvinnan i familjen är underordnad sin man.
Utöver detta och än viktigare är individens ställning. Den är beroende på hur
troende individen är. Individens grad av tro – den respekt individen visar
religionen kan sägas bli ett filter och är avgörande för individens position och
ställning. Dessa synsätt är i strid med de som uttrycks i den allmänna
förklaringen om mänskliga rättigheter förutom att de är tvärt emot Jahangirs
uppfattning om att det framförallt är religionen som ska visa individens respekt
och inte tvärt om.

Den bild som framkommer av de religiöst grundade reservationerna till
kvinnokonventionen är att de är motiverade av hänsyn till staten och inte
individen. Det är statens makt att bestämma i religiösa frågor som är
avgörande. Dessutom att graden av religiositet är viktig för individens
position, alltså kvinnans såväl som mannens och att kvinnan i familjen
dessutom är underordnad sin man. I dessa länder har kvinnan inte de



560 ASTRID  SCHLYTTER

41 Hirdman, 2017.
42 Länsstyrelsen Östergötland, 2015.

rättigheter som den allmänna förklaringen och kvinnokonventionen stadgar.
I delen, om kolliderande värde- och normkonflikter i synen på individen,
återkommer jag till skillnaderna mellan den allmänna förklaringen om
mänskliga rättigheter och Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter i
Islam.

Kvinnans reproduktiva hälsa
Kvinnokonventionen har flera artiklar som rör kvinnans kropp, exempelvis
handel med kvinnor och prostitution, moderskapet och att flickor ska kunna
delta i idrott och gymnastikundervisning. Detta är viktiga bestämmelser. Inom
ett område, som kan beskrivas som kvinnors reproduktiva rättigheter, som
rätten till abort och preventivmedel, är inte reglerad. Detta är ett fundamentalt
område för kvinnor eftersom det är enbart kvinnor som kan föda barn. Att ha
egen kontroll över födandet är en nyckelfråga i kvinnors liv. Vidare är detta en
fråga där kvinnor och män har helt olika positioner eftersom en man ”aldrig
kan komma i en abortsituation”.41 Att FN, trots stora påtryckningar från
kvinnoorganisationer, inte har förmådd ställa sig på kvinnans sida i denna
fråga innebär ett brott mot FN:s grundläggande synsätt om att det är individen
som ska bestämma över sitt liv. Om det inte är kvinnan som har bestämmande-
rätten, så är det andra som har den. Detta varierar i olika länder och kan vara
allt från läkare, religiösa företrädare, kvinnans make eller familj. Följden av
FN:s ställningstagande är att institutioner och personer har fått ett kraftfullt
instrument för kontroll av kvinnor. Ett argument mot att ta in kvinnors
reproduktiva rättigheter är att många länder då inte kommer ansluta sig till
deklarationen i denna del. Även om detta sannolikt är fallet, skulle en reglering
vara ett oerhört stärkt ställningstagande för kvinnors rätt till ett mänskligt liv.

I detta sammanhang nämner jag också barnkonventionen, eftersom även
den saknar bestämmelser som är helt väsentliga för flickors liv. Barn-
konventionen tar avstånd från förekomsten av barnsoldater – bestämmelser
som främst rör pojkar – men har inte konkreta bestämmelser om exempelvis
kvinnlig könsstympning, som är ett område som rör flickor enbart. Att
företeelser som könsstympning inte omnämns är anmärkningsvärt. Köns-
stympning är oåterkalleligt och har ofta en enorm påverkan på flickans och
kvinnans liv.42 Det är inte ovanligt att myndigheter och verksamheter tar upp
barnkonventionens bestämmelser om barns rätt till bra hälsa och sjukvård och
att traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas, som
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exempel på att barnkonventionen är emot könsstympning av flickor.43 Detta
kan ses som en tolkning som åsyftar att stärka flickors position men det är
också en tolkning som kan ge sken av att konventionen förbjuder köns-
stympning. Om barnkonventionen beskrivs som universell är detta en mycket
problematisk tolkning.

Slutsats om kvinnors villkor och de mänskliga rättigheterna
Mot bakgrund av genomgång om kvinnan är slutsatsen att varken rättigheterna
i den allmänna förklaringen eller i kvinnokonventionen är universella. Alla
kvinnor har inte dessa rättigheter. Detta betyder emellertid inte att de
mänskliga rättigheterna inte är viktiga för kvinnor. Att hävda att alla kvinnor
har de mänskliga rättigheterna är att inte se till verkligheten. Betydelsen av att
kvinnor har egna rättigheter framkommer av en stor internationell studie.44 Att
kvinnor har rättigheter ger kvinnor handlingsutrymme och är viktigt för
samhället som helhet och inte enbart för kvinnor. Studien som rör den
demokratiska utvecklingen i världen visar att det är i de länder där kvinnors
rättigheter har garanterats – där både män och kvinnor har hög nivå av
medborgerliga rättigheter som det växt fram stabila demokratier. Mönstret
gick igen i nästan alla de 173 länder som analyserades för åren 1900–2012.
Vidare hävdar forskarna att avsaknaden av rättigheter för kvinnor var en av
anledningarna till att den arabiska våren misslyckades, och endast fick
betydelse i ett fåtal länder.45 Demokrati som detta definieras i studien är det
sålunda ett stort antal länder som inte har. En annan slutsats är att demokrati
inte är könsbild.46

När deklarationer bygger på motstridiga värden
Deklarationen om mänskliga rättigheter i islam, Kairodeklarationen, 1990,47

skiljer sig, som ovan nämts, från FN:s allmänna förklaring om mänskliga
rättigheter i synen på individen. De länder som står bakom Kairodeklarationen
tar avstånd från de centrala artiklarna i kvinnokonventionen, förutom
grundtanken i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter om indivi-
dens frihet. Detta framkommer genom en jämförelse mellan artikel 1 i FN:s
allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och artikel 1 i Kairo-
deklarationen.
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I artikel 1 i FN-deklarationen står det:

”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They
are endowed with reason and conscience and should act towards one
another in a spirit of brotherhood.”

I artikel 1 i Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter i Islam står det:

”All human beings form one family whose members are united by their
subordination to Allah and descent from Adam. All men are equal in
terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities,
without any discrimination on the basis of race, colour, language,
belief, sex, religion, political affiliation, social status or other
considerations. The true religion is the guarantee for enhancing such
dignity along the path to human integrity.”

Vidare:

”All human beings are Allah’s subjects, and the most loved by Him are
those who are most beneficial to His subjects, and no one has
superiority over another except on the basis of piety and good deeds.”

Dessa deklarationer har två helt olika synsätt när det gäller individen. Den ena
att individen är fri och har förmåga till sunt förnuft och till ett rationellt
tänkande. Människan är en självständig individ. Den andra att människan ska
följa en Guds förgivet tagna normer och värderingar. Den enskilda ska varken
testa eller ifrågasätta dessa normer, utan följa och bekräfta normerna. Enligt
detta synsätt sammanfaller tro och kunskap.48 En följd av det senare synsättet
är att inget subjekt, även männen, åtnjuter fullständiga rättigheter i en sharia-
stat.49

Utöver detta framställs i Kairodeklarationen de islamska värdena som
överlägsna.50 I introduktionen till artiklarna står följande

”Reaffirming the civilizing and historical role of the Islamic Ummah
which God made the best nation that has given mankind a universalans
well-balanced civilization …”.51

Vidare anser företrädare för Kairodeklarationen att de mänskliga rättigheterna
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52 Dunér, 2002 s 64.
53 Dunér, 2002.
54 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, http://www.sakerhetspolitik.se.
55 Bring, 2005.
56 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, http://www.sakerhetspolitik.se.
57 Bring, 2005.
58 Bring, 2005.
59 Welin, 1988.

är universella därför att ”they are inherent in human beings endowed in them
by the sole Creator”.52

Sammanfattningsvis står FN deklarationen och Kairodeklarationen för helt
olika syn på individen. Enligt FN deklarationen är individen rättighetsbärare,
medan detta inte är fallet enligt Kairodeklarationen. Att det finns två
deklarationen med så helt olika syn på individen är viktigt. Det är ovanligt att
detta lyfts upp av myndigheter och av frivilligorganisationer i deras presenta-
tioner av de mänskliga rättigheterna. Det är framförallt företrädare för länder
bakom Kairodeklarationen som gör det, vilket bland annat skedde på
världskonferensen i Wien 1993 om mänskliga rättigheter.53 När detta inte
problematiseras och lyfts upp i samtalet om mänskliga rättigheter, bidrar detta
till att ge intrycket av att alla är eniga.

Interventioner
Den allmänna förklaringen om mänskliga rätten tillhör folkrätten, som också
kan beskrivas som fredens folkrätt.54 Grundläggande är staternas likställdhet,
egalitetsprincipen.55 Statens primära uppgift är att ge skydd åt individerna.
Kontroll över sitt territorium och förmågan att erbjuda skydd åt individerna
är ett nödvändigt villkor för statens legitimitet. Krigets folkrätt reglerar
våldsanvändning i internationella relationer, neutralitet och krigföring.56

Centrala principer är fredlig lösning av tvister, icke-våld och icke-inblandning
i andra staters inre och yttre angelägenheter.57 När det gäller de två delarna av
folkrätten, fredens och krigets, är svensk uppfattning att engagemanget för
mänskliga rättigheter inte får ta formen av försök att påtvinga ett annat land
ändringar i dess politiska struktur eller säkerhetspolitiska orientering.58

För att återgå till FN deklarationens filosofiska bakgrund om relationen
mellan medborgarna och staten, är det statens primära uppgift är att ge skydd
åt individerna. Om statens kontroll över sitt territorium upphört på grund av
att landet ockuperats genom ett orättfärdigt krig så medför det, enligt Locke,
inte att ockupationsmakten har någon rätt till maktutövning.59 Ett annat lands
stat kan aldrig trovärdigt göra anspråk på att ha som uppgift att skydda
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individer i annat land. Den agerar alltid utifrån specifika nationella makt-
intressen.

Trots det andra världskrigets stora roll för FN deklarationens uppkomst,
dess idéhistoriska bakgrund och den stora utbyggnaden av FN organisationen
med säkerhetsråd och domstol så startar medlemsländer krig med och utan
rättslig legitimitet. Ett exempel är när USA med George W. Bush våren 2003
störtade Saddam Husseins regim under förevändningen att införa demokrati
i Irak.60 En rad försvarare av de mänskliga rättigheterna använde dessa som
argument för att USA inte bara hade rätt utan en skyldighet att använda sin
militära övermakt för att ingripa och befria det irakiska folket från Saddam
Husseins diktatur.61 Efter Saddams fall talades det om att kriget var lagligt då
det röjde undan en ”ond” regim, en diktator som kränkte de mänskliga
rättigheterna vilket motiverade en humanitär intervention.62 Ett annat exem-
pel rör Afghanistan, där kvinnans ställning förutom kampen mot terrorismen
har använts som skäl för militära aktioner. USA såg terrorattacken den 11
september som en krigsförklaring mot landet och betraktade de militära
aktionerna mot talibanerna som självförsvar, alltså en rättvis handling.63 När
det kvinnors ställning har bland annat Sverige använt det för att motivera sin
insats i Afghanistan. Sverige var där för att stötta de afghanska kvinnornas
frigörelse.64

Ett annat konfliktområde där känslorna kom att spela stor roll för att
legitimera väpnad angrep mot ett land, var USA och Natos angrep mot Libyen
2011. Med den arabiska våren hoppades många, inte bara i Mellanöstern utan
också i västvärlden, att den skulle leda till stora demokratiska förändringar.
Dessa känslor underlättade för USA och Nato att gå till angrepp mot Libyen.
Den amerikanska juristen Doebbler beskriver detta på följande sätt:

”Till skillnad från de fredliga demonstrationerna i Egypten, Tunisien,
Bahrain, Jemen, Saudi-Arabien och på annat håll i arabvärlden, hade
de demonstrationer som började i Libyen 17 februari urartat till ett
inbördeskrig inom några dagar. Båda sidor hade stridsvagnar, strids-
flygplan, luftvärnsvapen och tungt artilleri. Regeringsstyrkorna bestod
huvudsakligen av tränad militär, medan den väpnade oppositionen
bestod av både deserterande soldater och mängder av civila som
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beväpnat sig. I det känslomässiga raseriet tycks folkrätten ha glömts
bort.” 65

Norge men också Sverige deltog i USAs och Natos omfattande aktioner för
att störta Gaddafi. Norge som Natoland deltog i långt större omfattning än
Sverige.66 Norges deltagande har diskuterats av forskare och politiker och
nyligen kom en större utredning kring Norges ansvar.67 En av kritikerna
beskriver sambandet mellan deltagandet och de mänskliga rättigheterna och
påpekar att förutom politiker så använde företrädare för kyrkan de mänskliga
rättigheterna som argument för detta.68 I Sverige finns det exempel på religiösa
röster som argumenterade mot Sveriges deltagande, bland annat för att ett
deltagande var emot demokrati och mänskliga rättigheter.69

Om rättigheterna görs universella så kan det underlätta att idén om
människors lika värde sätts före princip om nationell suveränitet. I och med
detta kan de mänskliga rättigheterna bli ett mäktigt verktyg för att legitimera
intervention, som skett i de fall jag ovan nämnt. De mänskliga rättigheterna
används som om befolkningen i de länder som utsätts för interventioner vill
detta, som om alla värdens länder och människor tycker likadant. Detta är lik
– vi är alla eniga, vi står alla bakom mänskliga rättigheter – diskursen. Detta
tänkande beskrevs träffande av idéhistorikern Michael Azar i TV programmet
Idévärlden när det gäller USA:s krigföring i Vietnam. Han använde formule-
ringen att USA då ansåg att det ”längst inne i varje vietnames finns en
amerikan”,70 alltså som om alla vietnameser står på USA:s sida. När det gäller
mänskliga rättigheter har ett liknande ”som om” tänkande – som inte bara
demonstrerats av USA, utan som väldigt många är okritisk till eller till och med
fången av.

Ett lands stat kan aldrig trovärdigt göra anspråk på att ha som uppgift att
skydda individer i annat land. Den agerar alltid utifrån specifika nationella
maktintressen. Slutsatsen är att principen om globala mänskliga rättigheter
kan vara ett mäktigt verktyg för att legitimera intervention. Inom ett land
bygger rättigheter på existensen av en stat med demokratisk legitimitet, som
upprätthåller våldsmonopol. Den internationella rättsordningen bygger på
överenskommelser mellan stater.

65 Doebbler, 2011.
66 Internationella militärinsatsen i Libyen 2011, Wikipedia; Libya-utvalget, 2018.
67 Libya-utvalget, 2018.
68 Tvedt, 2017b.
69 Forsberg, 2011.
70 Hotet mot upplysningen, diskussion i SVT Idévärlden 2018-02-04. Programmet finns inte
längre på SVT Play.
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