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1.1 Syfte 

 

I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, särskilt artikel 19 och artikel 21, anges 

politisk delaktighet som en mänsklig rättighet. Varje enskild individ borde därför ha 

rätt att delta i och påverka sin politiska verklighet. Min avsikt är att undersöka vilka 

utmaningar det skulle innebära att betrakta demokrati som en mänsklig rättighet fullt 

ut. 

 

1.2 Frågeställning. 

 

Är demokrati en mänsklig rättighet?  

Vilka är de viktigaste argumenten för att demokrati borde vara en mänsklig rättighet 

och vilka är argumenten emot? 

Är redan existerande internationella konventioner tillräckliga för att betrakta 

demokrati som en mänsklig rättighet eller måste demokrati direkt formuleras som en 

mänsklig rättighet? 

 

1.3 Metod  

 

Att jämföra de argument som framförts i diskussionen genom att ta del av ett urval av 

tillgängligt textmaterial, framförallt artiklar från den filosofiska och från den 

statsvetenskapliga liksom från den juridiska delen av den akademiska diskussionen. 
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Vidare att studera de motiv som angetts för att implementera mänskliga rättigheter i 

praktiken.  

 

 

1.4 Plan – struktur – analys 

 

Jag avser att inleda med allmän introduktion av de grundläggande begreppen och 

deras bakgrund. Därefter vill jag belysa några definitioner av begreppen ”demokrati” 

och ”mänskliga rättigheter”. Inget av begreppen är helt entydiga och jag avser inte att 

utreda begreppen på djupet. Avsikten är att studera vilken betydelse de har för 

respektive ställningstagande och vilka konflikter de skapar. 

Därefter följer en genomgång av några utvalda författare och analys av argumenten 

för och emot att demokrati skall i sig betraktas en mänsklig rättighet.  

Till sist en kort diskussion av om det finns möjligheter att dra paralleller till hur man 

tillämpat andra delar av den mänskliga rättighetskatalogen.   
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2. Introduktion 

 

Demokrati och mänskliga rättigheter har använts som motiv för att skapa institutioner 

som ICC och använts som motiv för direkta militära interventioner i andra länder bl.a. 

för att förhindra folkmord - Serbien 1999, Libyen 2011. Ändå kvarstår avgörande 

skillnader i hur dessa mänskliga rättigheter skall uppfattas. Filosofer, statsvetare och 

jurister har olika åsikter om mänskliga rättigheters natur, hur de skall tolkas och 

implementeras.  

 

Michael Walzer förordar en tolkning av mänskliga rättigheter baserad på en 

jämförelse mellan olika kulturers moraliska normer (koder) vilket skulle utgöra en 

minimistandard som alla samhällen kan enas om. Det skulle som Seyla Benhabib 

påpekar inkludera frihet från mord och tortyr t.ex. men exkludera jämlikhet för 

kvinnor1. Walzer kan sägas representera en minimalistisk hållning i John Rawls anda. 

Hans ställningstagande, liksom Charles Beitz är delvis format av världssamfundets 

oförmåga att reagera på händelserna på Tiamin torget i Peking 1989 och folkmordet i 

Rwanda 1994. Det ställer en relevant fråga. Skall det medföra en skyldighet för stater 

att ingripa vid brott mot mänskliga rättigheter som demokrati? Är demokrati en "stark 

(basic, thick)" eller en "svag, mjuk (thin)" rättighet?  

Andra baserar sina ställningstaganden på FN:s och Europarådets mycket mer 

omfattande listor på mänskliga rättigheter och förordar att dessa utökas till att omfatta 

även demokrati med hänvisning till de mänskliga rättigheternas normativa kraft, att de 

i praktiken kommer att påverka stater (och individers) beteende. Att de mänskliga 

rättigheterna är sinsemellan beroende av varandra. De kan inte delas upp i en så grov 

dikotomi, som starka eller svaga, negativa eller positiva. 

 
En av de mest betydelsefulla trenderna inom internationell rätt och internationella 

relationer efter slutet på det kalla kriget är den ökade betydelsen av demokrati, både  

 
 

 

 

 

1 Seyla Benhabib; Is There a Human right to Democracy? Beyond interventionism and Indifference;   
  Corradetti(ed.), Philosophical Dimensions on Human Rights; Springer Science Buisness Media B.V. 
  2012. 
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som politiskt ledmotiv och som juridisk princip. Under perioden efter det kalla kriget 

upphört, spreds demokrati som en löpeld över världen. Östeuropa, Latinamerika, flera 

av Afrikas länder blev demokratier, en demokratisering utan like i historien. Under 

tjugohundratalet har denna utveckling i stort sett avstannat. USA:s  användande av 

begreppet demokrati- "democracy promotion", "nation building" - kombinerat med ett 

extensivt användande av våld som implementeringsmetod har medfört att begreppet 

naggats i kanten, setts som skenheligt. Abu Ghraib, "water boarding", åsidosättande 

av "habeas corpus" m.m. Saudi Arabien var t.ex. ett av de viktigaste instrumenten i 

kriget mot terrorismen är samtidigt en hård diktatur. 

  

Den ekonomiska krisen efter 2008 har också medfört att man med visst fog kan hävda 

att demokratiseringen till och med gått bakåt, - Putins Ryssland, Bangladesh (som nu 

är på väg mot demokrati igen), Thailand m.fl.  I Bolivia och Ecuador och Venezuela 

samt i Turkiet de senaste två åren är demokratin utsatt för stark negativ påverkan. Det 

kan bäst beskrivas som att länderna visar tendenser mot ett ökat inslag av auktoritärt 

styre efter att tidigare ha gått mot ett större inslag av demokrati. De styrmedel 

västländerna har använt sig av för att påverka länderna i framförallt Afrika att bli mer 

demokratiska - ekonomiskt bistånd, handel och politiska styrning, har underminerats 

av att korrupta regimer och att deras tjänstemän inte har låtit biståndet gynna 

befolkningarna i de länder som fått bistånd. I och med att Kinas ekonomiska 

betydelse växt under tjugohundratalet har ytterligare ett hot mot demokratispridning 

uppkommit. Kina bygger infrastruktur och bistår med utvinning av råvaror m.m. utan 

att dessa åtaganden åtföljs av några politiska eller moraliska krav. Detta tas tacksamt 

emot av mer auktoritära regimer men också av länder där demokratin inte är fast 

förankrad. Det finns också statistik som visar att brotten mot mänskliga rättigheter har 

ökat sedan det kalla kriget2.  

   Demokrati är inte ett oomtvistligt begrepp och inte heller något som per automatik 

leder till ökade mänskliga rättigheter i praktiken. Vilken definition av demokrati är 

det som skall utgöra basen en universell rättighet? En minimistandard torde dock vara 

 

2 Emilie M. Hafner-Burton, "Making Human Rights a Reality", Kap 1:        
press.princeton.edu/chapters/s10036.pdf  
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att det skall finnas val där flera partier medverkar (DDR3 under kalla kriget?). Andra 

väljer en bredare mer inkluderande definition av demokrati som norm. Folkligt 

deltagande, möjlighet att utkräva ansvar, och jämlikhet är något som åtminstone är 

värt att eftersträva, enligt de sistnämnda.  Skall demokratin vara "pan- nationell" eller 

skall den vara "globaliserad4"? Skall den vara begränsad till de enskilda staterna eller 

skall den också vara överstatlig? I det sistnämnda fallet, hur skall den i praktiken 

utövas, en nation en röst eller baseras på invånarantalet (en röst per medborgare)?  

Kommer den att inkräkta på den nationella suveräniteten, att begränsa eller att 

inskränka de enskilda nationernas självbestämmanderätt? Ett exempel är EU, där 

medlemsstaterna har avsagt sig delar av sin suveränitet i utbyte mot medlemskap i en 

transnationell organisation. Det finns tydliga tendenser till att det är en utveckling 

som påbörjats och som kommer att fortsätta.  Det innebär inte på något sätt att 

nationalstaterna har spelat ut sin roll. De kommer inom överskådlig tid vara den 

fundamentala organisationsformen. Motstånd mot en internationalisering existerar 

både mellanstatligt liksom internt i de enskilda länderna.  

   Jag kommer att beröra dessa frågor. Den egentliga frågan är dock om befintliga 

konventioner, fördrag och jurisprudens, utgör en tillräcklig grund för att hävda att 

demokrati bör vara en mänsklig rättighet? Eller, krävs det att demokrati betraktas som 

en självständigt formulerad rättighet, som bör läggas till den redan befintliga 

rättighetskatalogen? Krävs det en ny konvention som direkt formulerar denna 

rättighet? Jag avser att främst syna frågeställningen med utgångspunkt i relevanta 

artiklar i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, från 1948 och därmed 

anknutna konventioner. 

 

 

 

 

 
 

 

 

3 Deutsche Demokratische Republik. Det vi dagligt tal kallade Östtyskland var nominellt en demokrati 
med fria val mellan flera oberoende partier. Dessa partier fanns också representerade i DDR:s  
parlament. I valen segrade alltid "Sozialistische Einheitspartei Deutschlands" (SED) med 
överväldigande majoritet. 
4 Susan Marks "The Riddle of all Constitutions". Oxford University Press, Oxford 2000, s. 76. 
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2.1 Mänskliga rättigheter 
 
   "The human rights regime” hänvisar till en samling av fördrag, konventioner och 

dokument5 som tillsammans med vissa institutioner och organisationer6, vilka har 

tilldelats uppdraget att värdera och bedöma hur dessa konventioner och normer  

efterlevs. Dessutom tillkommer internationella normer av typen sedvanerätt och "jus 

cogens" vilka också kan vara bindande för stater även när formella fördrag inte 

föreligger. "Staten" som borde garantera dessa rättigheter är ofta den som förbryter 

sig mot dessa rättigheter och ofta väljer stater att bortse från mänskliga rättigheter när 

de kommer i konflikt med statens egna intressen.  

   Trots motstridiga indikationer och en ökning av brotten mot mänskliga rättigheter 

kan det idag uppfattas som att mänskliga rättigheter håller på att utvecklas till att bli 

del av en större kontext till vilken alla stater måste förhålla sig. Individuella stater kan 

inte längre bortse från "the human rights regime”. Även en partidiktatur som Kina 

måste ta ställning till de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter växer sig 

starkare och statens suveränitet försvagas...? Det råder inget tvivel om att nationen 

fortfarande är den globala politikens avgörande entitet, men skall det alltid förbli så? 

Medlemskap i EU, som är ett transnationellt projekt medför att den nationella 

suveräniteten inskränks. De europeiska länderna har också i högre grad än USA, 

anslutit sig till de internationella konventioner och fördrag som utgör grunden för de 

mänskliga rättigheterna. Europa ser ut att röra sig mot en universell ordning av starka 

rättigheter och harmonisering med nationell lagstiftning7. Nationella domstolar i 

Tyskland och Spanien har också varit aktiva i ärenden som berör mänskliga 

rättigheter. I USA går det en betydande skiljelinje mellan de som anser att nationen 

bör vara aktivt i den internationella politiken och de som intar en mer isolationistisk  

hållning. Antonin Scalia, ledamot av USA:s högsta domstol har uttalat sig i riktning  

mot att all form av implementering av internationell rätt som inte redan överen- 

 
5 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, från 1948, 
   Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
                           friheterna, från 1950, 
   FN:s konvention om civila och politiska rättigheter (ICCPR), från 1966, 
   Kvinnokonventionen (CEDAW), från 1979, t.ex. 
6 FN:s råd för mänskliga rättigheter som 2006 ersatte den tidigare kommissionen för mänskliga 
    rättigheter, den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och den 
    Internationella brottmålsdomstolen (ICC) är några exempel. 
7Vienna Declaration and Programme of Action, the World Conference on Human Rights 
   25 Juni 1993, t.ex. 
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stämmer med nationell rätt, strider mot amerikanska intressen och utgör ett intrång i 

den nationella suveräniteten. Å andra USA är en av de nationer som oftast hänvisar 

till mänskliga rättigheter som motiv för ekonomiska sanktioner och för 

militära interventioner, från Grenada på åttiotalet till bombningarna av Libyen 2012. 

   Mänskliga rättigheter utgör en standard som av nödvändighet påverkar alla politiska 

samhällen, gör dem ansvariga för hur de behandlar sina medborgare-medlemmar. Det 

betyder inte att det finns en enhetlig, samlad bild av vad som utgör mänskliga 

rättigheter. Diskursen kring mänskliga rättigheter uppvisar ett stort mått av splittring 

och fragmentisering, både till innehåll och hur man berättigar mänskliga rättigheter. 

Är det möjligt att hävda meningsfulla moraliska ställningstaganden eller 

bestämmelser över kulturella gränser, att frigöra sig från särskiljande kulturella 

värden och koncentrera sig på universella koncept? Denna frågeställning är en 

avgörande fråga vad det gäller mänskliga rättigheter.  

   En annan viktig fråga är om man intar en "minimalistisk" hållning eller en 

"maximalistisk" hållning. De som ser sig som realister intar oftast en minimalistisk 

hållning till skillnad från utopister som ofta kan sägas vara maximalister. Där emellan 

ryms ett brett spektrum av ställningstaganden. En minimalistisk syn på mänskliga 

rättigheter medför oftast att man fokuserar på de så kallade "starka" (negativa) 

rättigheterna, skydd till liv och hälsa och inte tillmäter de "svaga, mjuka"(positiva) 

rättigheterna (ekonomiska och sociala rättigheter t.ex.) någon större betydelse. 

Maximalister tenderar att förstå mänskliga rättigheter som en kärna av politisk istället 

för moralisk konsensus. De olika rättigheterna bildar ett nät där alla rättigheter är 

intimt förknippade med varandra.  Rätten till en folkens själv-bestämmande 

förutsätter att individen har möjlighet att påverka sin sociala och politiska situation 

etc.  

   En tredje skillnad utgörs utifall man ansluter sig till naturrättsläran, d.v.s. anser att 

mänskliga rättigheter utgör rättigheter som varje individ föds med och innehar 

oberoende av mänskliga beslut, eller om man ser mänskliga rättigheter som något som 

uppkommit i interaktionen mellan människor och kulturer. Iden om mänskliga 

rättigheter föds ur naturrättstanken och utgör basen för FN:s verksamhet. Den är alltså 

inte obsolet men jag uppfattar inte att den har avgörande betydelse för min 

frågeställning. Jag anser inte heller att det går att sätta likhets tecken mellan 

mänskliga rättigheter och naturliga rättigheter. Jag lämnar den därför därhän.  
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   Utan mänskliga rättigheter ingen demokrati är ett antagande det verkar råda enighet 

om. Kan mänskliga rättigheter existera utan demokrati? Kan det finnas halvdemo-

kratier, del- demokratier eller andra mellanting (anokratier)? Enligt vissa författare 

kan inte möjligheten uteslutas, att även auktoritära styrelseformer kan omfatta 

mänskliga rättigheter.  Joshua Cohen t.ex. använder den möjligheten i sin  

argumentation mot att betrakta demokrati som en mänsklig rättighet8. De som främst 

lägger vikt vid denna möjlighet hänvisar till John Rawls "The Law of Peoples" från 

1999. Rawls talar om stater som legitima om de uppför sig "decent" oavsett om de är 

demokratiska eller inte.  
 
2.2 DEMOKRATI  
 
 
Demokrati´ (grekiska dēmokrati´a 'folkvälde', av demo- och efterleden -krati´a '-

välde', av krate´ō 'härska') har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre. 

Nationalencyklopedin 2014. 

 

En av nittonhundratalets största framgångar var att för första gången i historien kom 

demokrati att framstå som en verklig möjlighet som dessutom kom att realiseras inte 

bara i USA och Europa utan också i enskilda länder i Sydamerika, Afrika och Asien. 

Att det först skedde under nittonhundratalet hänger samman med att det var först då 

som demokratiska rättigheter spreds till alla befolkningsskikt i de stater som kallade 

sig demokratiska. Sverige fick kvinnlig rösträtt först 1921 (i Schweiz först 1971) och i 

USA avskaffades slaveriet inte förrän efter det amerikanska inbördeskriget 1865 och 

kvinnlig rösträtt infördes först 1920. Före införandet av allmän rösträtt graderades 

också röster enligt census mot sådana faktorer som ras, inkomst, religion eller social 

status. Inte ens i de västerländska demokratierna kan demokrati sägas vara mer än 

cirka ett hundra år gammal. 

Antalet demokratier i världen har stadigt ökat efter det kalla krigets slut. 

Demokrati har i någon mening, uppnått ett universellt värde som ett relevant politiskt 

system. Det finns invändningar mot demokrati, det finns skilda definitioner av 

begreppet och oenighet om hur vittomfattande en demokrati skall vara m.m. Den 
 

8Joshua Cohen Is There a Human Right to Democracy - 
  http://iis-db.stanford.edu/pubs/21328/is_there_a_human_right_to_democracy. pdf. 

http://www.ne.se/lang/demo-/152083
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liberala demokratin förutsätter, att alla individer tillmäts lika värde. Den har beskrivits 

som romantiskt nonsens och kritiserats för att genom sitt beroende av den fria 

marknaden, skapa en fragmentiserad offentlig sfär, där individen saknar ontologiskt 

sammanhang. Hittills har det inte framkommit något alternativ, som bättre tillgodoser, 

de nämnda bristerna.  

W. B. Gallie kallar demokrati "Essentially Contested Concept9" vilket skulle indikera 

att det är svårt att få en entydig bild av vad demokrati är. Att det existerar oenighet är 

dock ingen invändning mot att se demokrati som ett universellt värde. Den empiriska 

erfarenheten, Sydafrika, Polen, Brasilien, Sydkorea t.ex. länder som historiskt har 

mycket begränsad erfarenhet av demokrati har idag vitala demokratiska system. En 

vanlig invändning mot demokrati är att se demokrati som ett specifikt västerländskt 

värde. Något som växt fram ur en europeisk tradition och formats av en specifikt 

europeisk kultur. Den invändningen förutsätter att demokrati är en idé vars rötter bara 

står att finna i denna europeiska tanketradition. Det äger sin riktighet att den liberala 

demokratin i sin nuvarande form är något som växt fram i väst och spridit sig 

därifrån. Ser man demokrati som en ständigt pågående process och ett fritt utbyte av 

idéer och tankar. Ser man demokrati som något som omfattar och skyddar olikheter 

och pluralism, något som ger medborgarna möjlighet att delta i och att bestämma sitt 

eget och sitt lands öde. Ser man demokrati som det, vilket möjliggör förändring. Ser 

man demokrati som något som ger individen rätt till likabehandling i förhållande till 

samhällets institutioner. Om man ser demokrati som något mer än en rätt att rösta. Då 

är det svårt att se att det inte skulle vara möjligheter som kan omfattas av alla 

människor oavsett i vilken kultursfär de befinner sig i. Dessutom finns likartade idéer 

och tankegods i flera andra kulturer. De islamska ottomanerna var t.ex. betydligt mer 

toleranta än sin europeiska samtida. Maimonides10 kunde verka relativt fritt i den 

islamska världen, viket hade varit omöjligt i den kristna. Bibeln är i många avseenden 

mer intolerant än Koranen. Platon kan inte betraktas som en demokrat, men ingår trots 

det i vår västerländska kanon. Det bör oftare belysas att i många skilda kulturer och 

länder har det historiskt funnits möjlighet till ett offentligt samtal som med fog kan 

ses som ett demokratiskt frö. Att se demokrati som en universell rättighet betyder 

 
9 W. B. Gallie. IX.-Essentially Contested Concepts. Meeting of the Aristotelian Society at 21,  
   BedfordS quare, London, W.C.1, on March 12th, 1956 
10 Moshe ben Maimon, 1138 - 1204, judisk rabbi och en av medeltidens främsta filosofer. Han  
  föddes i Spanien och var verksam under ett islamiskt styre.  
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inte att alla redan omfattar tanken utan att det finns utrymme för dem att kunna se 

demokrati som något värdefullt i sig, att de ska kunna omfatta tanken. Det är ett 

antagande som gäller för alla mänskliga rättigheter, de antas gälla alla individer vare 

sig de har tillfrågats eller inte. Vidare måste man ställa sig frågan om kulturer och 

traditioner måste ses som opåverkbara eller oföränderliga11. Ett klassiskt exempel är 

behandlingen av kvinnor. Även i de europeiska länderna har kvinnor haft en 

underordnad roll. Kvinnor fick rösträtt först för ungefär ett hundra år sedan. För 

mindre än hundra år sedan kunde kvinnor stenas till döds även i europeiska länder om 

de misstänktes ha varit otrogna. Men vårt värdesystem har förändrats utan att vi 

uppfattat det som vår kulturs undergång.  Har fattiga i länder med auktoritärt styre och 

med en kultur som inte ser sig självt som västerländskt, överhuvud taget tillfrågats om 

de föredrar demokrati eller inte?  Man måste dock vara medveten om ett västerländskt 

kolonialt arv och inse att vi fortfarande, inte alltid har befriat oss från gamla, djupt 

inrotade värderings-mönster. 

 

3. Bör demokrati vara en mänsklig rättighet - demokrati är en mänsklig 

rättighet! 

 

Det följande två kapitlen kommer att sammanfatta texter av några författare som varit 

aktiva i diskussionen. Urvalet har inga pretentioner på att var heltäckande utan 

försöker bara att vissa på bredden av en fortfarande pågående diskussionen. Det finns 

en dikotomi mellan de som jag ser som minimalister och de som omfattar en mer 

omfattande hållning. Jag kallar dem maximalister. Ett annat sätt att beskriva 

diskussionen, är att benämna polerna realister och utopister. Begreppen är inte 

synonyma parallella. Det är svårt att föreställa sig en minimalistisk utopist. Denna 

dikotomi omfattar synen på mänskliga rättigheter likväl som hur man betraktar 

demokrati i sig. Maximalister (utopister) kan sägas ha en mer omfattande syn på både 

mänskliga rättigheter liksom på innehållet i konceptet demokrati. Minimalister 

(realister) fokuserar i högre grad på vad som är möjligt eller önskvärt. Mitt urval är 

delvis betingat av en vilja att beskriva hur de olika ställningstagandena har påverkats  

 

 

11 Alexis de Tocqueville skriver 1835 i "Om demokratin i Amerika; att "den stora demokratiska 
revolutionen" som var på väg, kunde ses som "något nytt" men att det också ur ett bredare perspektiv 
kunde betraktas som "den mest kontinuerliga, uråldriga och varaktiga strävan historien känt". Han 
avser främst Frankrike men kan också appliceras på andra länders kultur. 
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av den historiska utvecklingen efter det kalla krigets slut. Skillnaderna mrn är inte 

tydliga eller entydiga. De har dock bidragit till att det existerar flera parallella 

utvecklingar som pågår samtidigt. Demokrati förankras alltmer i den internationella 

rätten och får allt större betydelse. Det bidrar till ett ökat normativt tryck mot att se 

demokrati som "den" legitima styrelseformen. Samtidigt finns det tecken på att 

demokratin går tillbaka, åtminstone utifrån de förväntningar som fanns under 1990- 

talet. Små förändringar som inskränkningar i privatlivet - ökande övervakning och 

kontroll av befolkningen i "etablerade" demokratier i väst, framväxten av icke- 

demokratiska partier i flera europeiska länder. En tydligt negativ utveckling i länder 

som Venezuela, Ukraina, Egypten, Irak... Det utesluter som sagt var inte en positiv 

utveckling i länder som Brasilien och flera afrikanska stater har också börjat visa på 

en utveckling mot ökad demokrati. Det finns stora frågetecken inför framtiden och det 

avspeglas i debatten. Den självklarhet i den framtida utvecklingen, som kan utläsas ur 

Thomas Francks betydelsefulla "The Emerging Right to Democratic Governance" 

från 1992, existerar inte längre. Joshua Cohen och Charles Beitz, uppfattar jag som 

exponenter för denna "realism". Thomas Pogge, som jag enbart kommer att kort 

beröra representerar ett annat sätt att reagera på samma utveckling. 

Urvalet beskriver också skillnaden mellan en amerikansk och europeisk inställning. 

De amerikanska författarna tenderar att betona (en "realistisk" hållning) "basic 

rights", framför europeernas, starkare inklusion av även s.k. "mjuka" rättigheter.  

De författare som helt avfärdar mänskliga rättigheter som irrelevanta, som rent 

nonsens eller som något som bara döljer en faktisk maktrelation, kommer jag inte att 

beakta i den forsatta framställningen. 

 

4. "Minamalism är det enda möjliga" 

 

Den forsatta framställningen presenterar några författare som intar en minimalistisk 

hållning men gör det utifrån skilda perspektiv. Michael Ignatieff ser bara en mycket 

begränsad del av rättighetskatalogen som praktiskt genomförbar och vill fokusera på 

de mest akuta frågorna. Joshua Cohen ser demokrati som en delmängd av begreppet 

rättvisa men ser inte demokrati som en mänsklig rättighet. Han anser dock att 

Ignatieffs hållning är för begränsad. Charles R. Beitz tror aldrig att demokrati 
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kommer att betraktas som en mänsklig rättighet och ser det inte heller som önskvärt. 

Det finns andra sätt att tillgodose de behov som omfattas av mänskliga rättigheter. 

 

4.1 Michael Ignatieff, ... the right of those groups to define the type of collective 
life they wish to lead, ... 
 
Michael Ignatieff är en kandensisk historiker och journalist och under en period 

partiledare för Kanadas liberala parti. Han säger sig representera en "liberal 

sociologisk kosmopolitism" och har författat flera böcker om mänskliga rättigheter 

och nationalism. Han är verksam som professor vid John F. Kennedy School of 

Government vid Harvard University och Munk School of Global Affairs, University 

of Toronto Law Faculty. 

Michael Ignatieff kan beskrivas som en verklig minimalist, när det gäller de 

mänskliga rättigheternas innehåll.  De rättigheter vi bör var mest angelägna att 

försvara, är de som behandlar den kroppsliga integriteten och frihet från våld och 

direkt tvång. Bara så kan vi nå en uppgörelse giltig över alla politiska och kulturella 

barriärer. Det lämnar oss med en rättighetskatalog som är betydligt mindre 

omfattande än den i UDHR, som anger flera social, kulturella och ekonomiska  

rättigheter. Liksom Cohen baserar Ignatieff sitt ställningstagande på ett krav på 

tolerans. De som förespråkar mänskliga rättigheter måste, för att inte motsäga sina 

egna principer, respektera "den andres" autonomi. Detsamma gäller för kollektivet, 

för gruppen; 

 
"If this is so, human rights discourse must respect the right of those groups to define 

the type of collective life they wish to lead, provided that this life meets the 

minimalist standards requisite to the enjoyment of any human rights at all." 

 

"If, for example, religious groups determine that women should occupy a subordinate 

place within the rituals of the group, and this place is accepted by the women in question, 

there is no warrant to intervene on the grounds that human rights considerations of 

equality have been violated.12" 

 
 
De mänskliga rättigheterna är inte överordnade politiken, hävdar Ignatieff. De är 

politik. De kan skapa ett gemensamt ramverk och referenspunkter för parterna i en 

konflikt att utgå ifrån. De mänskliga rättigheterna är också en konflikt, fortsätter han. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
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En konflikt mellan dem som förvägras en rättighet och dem som inte vill tillhanda-

hålla den. Det måste finnas en öppenhet, för kompromisser inte bara mellan medel 

och mål utan också mellan målen själva. Ignatieff, liksom Cohen utgår från John 

Rawls "The Law of Peoples". Där hävdar Rawls, att en liberal stat inte har rätt tvinga 

på sin idé om en konstitutionell demokrati på andra. Därför måste man söka en 

minimistandard kring vilken alla inblandade parter kan enas. 

Mänskliga rättigheter förutsätter ett civilt samhälle som i sin tur förutsätter en 

konstitutionell demokrati. Och en konstitutionell demokrati är svår att tänka sig utan 

nationalstaten anser Ignatieff. Att internationella konventioner har fått en allt större 

betydelse, innebär en viss inskränkning i statens suveränitet. Staten blir delvis 

beroende av att iaktta mänskliga rättigheter för att vinna legitimitet, i den 

internationella ordningen. En överstatlig ordning som skulle tillgodose behovet av 

mänskliga rättigheter framstår, enligt Ignatieff, som utopisk. Staten kommer att vara  

huvudaktören i den internationella världsordningen även i fortsättningen. Men 

pluralismen mellan olika stater med olika politisk kultur, religion samhälle och moral 

kräver enligt Ignatieff en tolerans i förhållande till mänskliga rättigheter. Han 

uttrycker det som en "minimal" standard, acceptabel för alla parter.  

Mänskliga rättigheter talar om vad som är "rätt", inte om det som är "nyttigt". 

Människor från olika kulturer kan vara oeniga om vad som är "nyttigt" men ändå enas 

om vad som är odiskutabelt "orätt".  Genom att lägga till kraven "outhärdligt, 

odiskutabelt" har Ignatieff höjt ribban för vilka rättigheter som kan accepteras till en 

mycket hög nivå. Det innebär att alla krav på ekonomisk eller social rättvisa faller ur 

ramen för vad som utgör de mänskliga rättigheterna. Ett universellt skydd för 

mänskliga rättigheter måste vara kompatibelt med en moralisk pluralism. 

 

"Human rights can command universal assent only as a decidedly “thin” theory of  

what is right, a definition of the minimum conditions for any kind of life at all"12. 

Han fortsätter; 

"Moreover, rights inflation - the tendency to define anything desirable as a right - 

ends up eroding the legitimacy of a defensible core of rights. That defensible core 

ought to be those that are strictly necessary to the enjoyment of any life whatever"11. 

 
12 Michael Ignatieff, I. Human Rights as Politics II. Human Rights as Idolatry, The Tanner Lectures on 
    Human Values, Princeton University, April 4–7, 2000 
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Vad som blir kvar är i princip bara frihet från våld och tvång. Ignatieff betonar 

också att mänskliga rättigheter är en rätt till frihet "från" och inte en rätt "till något". 

Ståndpunkten verkar vara starkt formad av insikten att det fortfarande begås grova  

brott mot de mest fundamentala av mänskliga rättigheterna, d.v.s. från att utsättas för 

våld eller tvång. Innan vi löst det problemet vore det "oekonomiskt" att lägga fler 

rättigheter till den redan omfattande listan på mänskliga rättigheter. Ignatieff lägger 

stor vikt vid stabilitet. En stabil statsbildning har större möjlighet att tillgodose krav 

på mänskliga rättigheter än en instabil stat. Kina som är ett land som omfattar flera 

olika disparata folkgrupper, rättfärdigar vissa brott mot mänskliga rättigheter som 

nödvändiga för att hålla samman nationen. Och nationalstaten utgör fortfarande det 

viktigaste skyddet för de mänskliga rättigheterna. Ordning och statens stabilitet kan 

därför vara viktigare än demokrati. Försvarare av mänskliga rättigheter invänder då 

att det är ett kortsiktigt perspektiv. I det långa loppet är demokrati en bättre garant för 

mänskliga rättigheter. Ignatieff håller med om invändningen men med sina 

erfarenheter av 90- talet ser han priset som för högt. 

Michael Ignatieff argumenterar utifrån en empirisk erfarenhet. Hans ställningstagande 

är djupt färgat av erfarenheterna från krigen i det forna Jugoslavien under 1990- talet. 

Han liksom Joshua Cohen vars ideér jag beskriver i nästa avsnitt, utesluter 

möjligheten att se demokrati som en mänsklig rättighet. Båda bör uppfattas som 

minimalister eller realister, men utifrån olika utgångspunkter. Cohen är en utpräglad 

teoretiker och vänder sig mot Ignatieffs minimalism som alltför snålt tilltagen. 
 

4. 2 Joshua Cohen - Minimalism ... : The Most We Can Hope For? 
 

 
Joshua Cohen är en amerikansk filosof och statsvetare som särskilt har inriktat sig 

juridikens filosofi, demokratisk teori och politisk vetenskap. Demokratins 

beslutsprocesser och global rättvisa (justice) är hans specialämnen. Cohen var tidigare 

professor i statsvetenskap och filosofi vid MIT i Boston. Numera är han verksam som 

professor vid Stanford University i statsvetenskap, filosofi och juridik. 

Joshua Cohen gör en skillnad mellan "justificatory minimalism13" och substantiell 

minimalism (till innehållet). Han föreslår en variant av "justificatory minimalism" 
 

13 Det centrala i Cohens begrepp, "justificatory minimalism" är "en uppfattning att mänskliga 
rättigheter - vilket också omfattar dess innehåll, roll och logiska grund - skall uttryckas autonomt och 
självständigt i förhållande till specifika filosofiska eller religiösa teorier, vilka kan användas för att 
förklara och rättfärdiga dess innehåll." 
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som inte baseras på skepticism eller ett förnekande på empirisk grund, Pluralism och 

tolerans som de uttrycks i iden "justificatory minimalism", leder till en substantiellt 

minimalistisk syn på mänskliga rättigheter. 

 

De vanligaste argumenten mot en utökad rättighetskatalog som till exempel skulle 

innefatta sociala och ekonomiska rättigheter samt demokrati är enligt Cohen; 

• De tenderar att övervärdera möjligheterna och försvaga kraften i 

              argumentationen för och genomdrivandet av mänskliga rättigheter; 

• Mer omfattande listor av sociala och ekonomiska rättigheter kan inte 

             genomföras, fullt ut. Genomförandet skulle helt enkelt bli för kostsamt. 

• Eftersom rättigheter är kopplade till skyldigheter, och vi inte kan ge ett 

              bestämt innehåll till de skyldigheter som associeras med sociala och 

              ekonomiska mänskliga rättigheter, innan de institutionaliserats, finns det 

              heller inga sociala eller ekonomiska rättigheter; 

• Omfattande rättighetskataloger hotar att ersätta juridiska principer med 

             politiska omdömen med inflexibla rättighetskrav; Omfattande rättighets- 

             kataloger hotar att underordna folkens politiska självbestämmande,  

             beslut tagna av utomstående aktörer, som rättfärdigar sin inblandning 

             med hänvisning till mänskliga rättigheter. 

 

Joshua Cohen hävdar, starkt påverkad av John Rawls att mänskliga rättigheter kan 

existera under de flesta styrelseformer. Att demokrati därför inte är en nödvändig 

förutsättning för mänskliga rättigheter. Är demokrati, en absolut förutsättning för att 

undvika "oacceptabla tillstånd"("unacceptable conditions"), då vore det rimligt att se 

demokrati som en mänsklig rättighet. Är demokrati däremot inte en nödvändig 

förutsättning för att förhindra att svält, tyranni eller andra oacceptabla tillstånd skall 

uppstå, innebär det att demokrati inte är en mänsklig rättighet. Det kan finnas andra 

orsaker till att "oacceptabla tillstånd" uppstår, bristande rättssäkerhet (rule of law), en 

svag tradition av självbestämmande, dåligt styre, frånvaro av pressfrihet eller annat 

som också är att hänföra till mänskliga rättigheter. 
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Både UDHR och CCPR14 tenderar till att betrakta demokrati som en mänsklig 

rättighet men de ger ett stort utrymme för invändningar och tolkningar. 

Cohen ser, liksom många andra att ett krav på demokrati påverkar folkens rätt till 

självbestämmande15. Han binder inte rätten till självbestämmande till individen. 

Självbestämmande kan tillgodoses även kollektivt. I vart fall krävs att tre  

förutsättningar är uppfyllda16; 

 

• Kollektiva beslut som är resultatet av och kan ifrågasättas i en politisk process 

som representerar olika intressen och åsikter, av de som är föremål för 

samhällets lagar och bestämmelser och förväntas följa dessa. 

• Alla har rätt att ha en avvikande mening om det som beslutats och möjlighet 

att överklaga dessa kollektiva beslut; 

• Att ledningen förklarar orsakerna till sitt beslut, och att förklaringen grundar 

sig på en uppfattning om vad som är bra för samhället som helhet. 
 

Teoretiskt kan man föreställa sig ett samhälle som fungerar på detta sätt.  Ett samhälle 

som är ojämlikt i så måtto att det inte ger alla rätt att besätta offentliga tjänster på 

grund av kast, religion etc. Man kan tänka sig ett auktoritärt samhälle med 

institutioner som tillgodoser rätten att överklaga beslut och att hävda en avvikande 

mening. Att de delvis uteslutna får en förklaring som till del tar hänsyn till deras 

fundamentala intressen. En upplyst despoti kan tänkas uppfylla ovanstående villkor 

utan demokratisk redovisningsskyldighet.  

Cohen anger två skäl till att inte acceptera en utvidgad rättighetskatalog; Politisk 

skyldighet ("obligation") - baseras på två premisser - den första är att ett lands 

medborgare har en skyldighet att följa sitt lands lagar och regler även då den regim de 

emanerar från inte är fullt ut korrekt ("just"). Den andra är, att mänskliga rättigheter är 

ett nödvändigt("urgent") mått på en politisk moral, som när den kränks kräver ett 

 

 
 

14 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (CCPR) 

15 Rätten till självbestämmande uttrycks i FN-stadgan (artikel 1 (2) och 55 samt kapitel XI och XII). 
    Har också senare bekräftats i bl.a. Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (CCPR)  
    och Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella Rättigheter (CESCR) 
16 Joshua Cohen: Minimalism About Human Rights: The Most We Can Hope For? The Journal 
    of Political Philosophy; Volume12, number2, 2004 s.190-213 
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bemötande utifrån. Vid allvarliga kränkningar kan sanktioner eller militär intervention 

var nödvändig.  

Ett ytterligare skäl till att avvisa en maximalistisk hållning gentemot mänskliga 

rättigheter och däri inkludera demokrati, är enligt Cohen, tolerans.  Ideén att acceptera 

skäliga skillnader, indikerar att den standard gentemot vilken alla politiska samhällen 

är ansvariga inför -" the appropriate common standards of achievement" - måste var 

mindre krävande än nivån på den rättvisa som anses rättmätig.   

 

"Part of the importance of toleration in the global setting is based on “the connections 

between the respect shown to a political society and the respect shown to members of that  

society, who ordinarily will have some identification with that political society and its way of 

life, even if they are critical” of aspects of it"17. 

 

Cohen ser demokrati som ett rättmätigt krav på rättvisa, men inte som en mänsklig 

rättighet. 

Det finns en tendens att varje form av jämlikhet befrämjar en annan, på så sätt att om 

man omfattar en, har man också fått en logisk grund för att omfatta en annan.  

Rätten till en jämlik demokrati skulle också medföra en rätt till större ekonomisk  

jämlikhet o.s.v. Cohen anser att mänskliga rättigheter bara är en delmängd ("a proper 

subset") av och inte en uttömmande beskrivning av, begreppet rättvisa. Kravet på 

demokrati är ett rättmätigt krav på rättvisa, men med det följer inte att det är en 

mänsklig rättighet. Det finns, enligt Cohen en tendens att se alla krav på rättvisa som 

mänskliga rättigheter. Det är ett felslut, eftersom demokrati inte är den nödvändiga 

förutsättningen för att korrigera alla "oacceptabla tillstånd", som vi kanske önskar. 

Cohen använder begreppet rättvisa ("just, justice") i en politisk, social mening inte i 

den mer juridiska betydelsen. Cohen är inte främmande för att betrakta sociala och 

ekonomiska krav som rättmätiga men ser dem inte som mänskliga rättigheter. 

Mänskliga rättigheter är ett slags minimistandard på socialt och politiskt uppförande,  

man borde kunna förvänta sig av stater och regeringar i förhållande till sina 

medborgare, 

 
17 Ibid. 
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"Practical Role of Human Rights. The “role” of a conception of human rights is “to 

present a set of important standards that all political societies are to be held 

accountable to in their treatment of their members"18. 

 

Denna uppsättning mänskliga rättigheter kan, enligt Cohen bestämmas genom "global 

public reason"19. 

 

“Global public reason comprises a set of political values, principles, and norms for 

assessing political societies, both separately and in their relations, that can be 

widely shared”20. 

 

Det finns ett problem med resonemanget om det utgår ifrån redan befintliga 

värderingar och ser dem som oföränderliga. Genom "global public reason" kan 

medföra att just dessa värderingar förändras. Här lämnar också Cohen en öppning för 

möjligheten till framtida förändring. 

"Global public reason" är global till omfattningen och kan appliceras på alla politiska 

samhällen. Den bör inte bara omfatta befintliga traditionella värderingar eller vara 

hänvisad till vad "folk" redan accepterar. "Global public reason" måste också vara 

inkluderande. För Cohen är frasen "due consideration" det avgörande, inte "equal 

respect and concern" som vore en del av ett mer demokratiskt synsätt. Med "due 

consideration" verkar Cohen mena ett genomtänkt ställningtagande med beaktande av 

av de för sammanhanget betydelsefulla parametrarna. Den innebär att en tillräcklig 

nivå uppnåtts för att uppfylla Cohens krav på "global public reason". 
 

"Standard of Inclusion or Membership. “Human rights are best thought of as norms 

founded on an idea of membership or inclusion in an organized political society … 

The central feature of the normative notion of membership is that a person’s good is  

 
 

18Joshua Cohen: Minimalism About Human Rights: The Most We Can Hope For? The Journal 
    of Political Philosophy; Volume12, number2, 2004 s.190-213. 
19 Med "public reason" brukar man avse en informerad diskussion mellan fria och jämlika individer. 
    Det är också en slags gemensam standard, för att värdera moraliska och politiska regler och  
    påverka individers beteende och val. Rawls definierade den som att rättfärdiga ett specifikt  
    ställningstagande på ett sätt som kan accepteras av individer med olika moral eller politisk 
    bakgrund. 
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to be taken into account by the political society’s basic institutions: to be treated as a 

member is to have one’s good given due consideration20..." 

Cohen använder sig av ett koncept, "justificatory minimalism" som han hämtat från 

Johns Rawls. Genom att använda sig av ett minimikrav på justifikation kan man 

uppnå en robust och signifikant uppsättning av faktiska mänskliga rättigheter, vilka 

kan accepteras av samhällen med varierande religiös och politisk inriktning.  
 

“a conception of human rights - including an account of their content, role and 

rationale - should be stated autonomously and independent of particular philosophical 

or religious theories that might be used to explain and justify its content21” 
 

Cohen ser det som ett sätt att nå fram till en minimistandard för mänskliga rättigheter, 

mer omfattande än t.ex. den Michael Ignatieff föreslår.  
 

4. 3 Charles Beitz 

 
Charles R. Beitz är professor i politisk teori vid Princeton University i USA. Han är 

en av de mest inflytelserika deltagarna i diskussionen om global rättvisa.  

Charles Beitz anser det som varande osannolikt att demokrati någonsin kommer eller 

ens bör betraktas som en mänsklig rättighet och menar att det finns andra medel, 

möjligen mindre värda men dock fullgoda, att tillgodose de underliggande 

ekonomiska och sociala intressen som rätten till demokrati avser att skydda22. Till  

detta kopplar han den ineffektivitet som internationella insatser hittills uppvisat när 

det gäller att få till stånd politiska reformer i länder under utveckling. Han anser att 

varje enskild mänsklig rättighet understöds av en specifik uppsättning av moraliska 

och praktiska hänsynstaganden och lika specifika begränsningar och invändningar. 

Att se demokrati som en mänsklig rättighet skulle medföra att ett reellt ansvar lades 

på internationella agenter (stater, globala institutioner och NGO:s) att agera vid 

eventuella brott mot demokratin. Breitz utgår ifrån vad han ser som möjligt och  

dessutom vad som kan framtvingas (enforce). Vad omfattas av mänskliga rättigheter? 

Till vilket skydd berättigar mänskliga rättigheter? Två viktiga frågor som Beitz ställer.  

 
20 Joshua Cohen: Minimalism About Human Rights: The Most We Can Hope For? The Journal 
    of Political Philosophy; Volume12, number2, 2004 s.190-213. 
21 Ibid. 
22Charles R. Beitz: The Idea of Human Rights. Oxford University Press, Oxford 2009. 
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Beitz vill utveckla en teoretisk definition som sammanfaller med mänskliga 

rättigheters roll i internationella sammanhang, utövad som en politisk praktik. Istället  

för att utgå från en utopisk uppsättning mänskliga rättigheter, vilka bygger på en slags 

inneboende mänsklig kvalitet (naturrätt) fokuserar Beitz på en begränsad uppsättning 

rättigheter baserad på vad som är möjligt att genomföra i ljuset av de begränsningar  

som existerar i verkligheten. Beitz verkar ha en särskild aversion mot naturrätts- 

tanken. Inte heller konsensusteorier23 ser han som dugliga, eftersom de enligt Beitz 

resulterar i paternalistiska hållningar. Båda tenderar att stelna i låsta former och 

befrämja det redan etablerade.  

Mänskliga rättigheter är något som är i ständig rörelse, enligt Beitz.  De är en politisk 

praktik, en icke- juridisk praktik, skapad för att skydda medborgarna från övergrepp 

från de styrandes handlande eller konsekvenserna av en undlåtenhet att handla.  De 

utgör en uppsättning uppförandekoder, vilka är giltiga för stater i relation till de egna 

medborgarna och mellan enskilda stater. Utifrån detta kan man sedan nå fram till en 

idé om vad en mänsklig rättighet är och vilket syfte den har. Det blir utgångspunkten, 

för att bestämma det normativa innehållet och grunden för en sådan rättighet. 

Mänskliga rättigheter påverkas även av interaktionen mellan individer i stater och 

mellan stater och de bestäms av en kostnadsanalys i en specifik situation - det är ingen 

för alltid fastslagen eller oföränderlig garanti. 

Kärnan i en mänsklig rättighet består av tre delar: 
 
A. Det måste ha en viss värde- höjd för både mottagaren och den som skall 

  tillhandahålla skydd för rättigheten. 

B. Hotet mot rättigheten måste vara förutsägbart och kunna åtgärdas av staten genom 

  lag eller policy. 

C. Det måste finnas främmande stater som utifrån altruistiska motiv är beredda att 

   ingripa om staten undlåter att agera till skydd för rättigheten. 

Det finns alltså en betydande öppenhet till det väsentliga innehållet i vad som Beitz 

betraktar som en mänsklig rättighet. Men här finns också en avgörande svaghet i 

resonemanget. Var finner man denna "altruistiska" stat? Det vore intressantare att se 

vad som hände om man istället förutsatte att de främmande staterna handlade utifrån 

 
23 "Agreement Theories", "Consensus Theories", "Common Core Theories" är några av de 
    benämningar Breitz använder. 
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egenintresse när de intervenerade eller som det oftast ser ur i verkligheten - att 

världen är grå! Det som får den främmande staten att agera är troligen blandade 

motiv. Beitz teori omfattar ett ambitiöst element när han lägger mycket stark vikt på 

det som är genomförbart. Det genomförbara omfattar också intervention av 

främmande länder i vissa situationer. Det kräver en internationell politisk ordning 

som kan ingripa när mänskliga rättigheter hotas. De intressen som omfattas måste 

vara absolut nödvändiga (have urgency) och erkännas av en mängd olika samtida 

samhällstyper.  

 

5. Demokrati borde vara en mänsklig rättighet. 
 
 
Ett av de viktigaste argumenten för att se demokrati som en mänsklig rättighet, är 

internationell fred och människors och staters välstånd. Den demokratiska fredsteorin 

går tillbaka till Immanuel Kant som menade att medborgarna i en demokrati fick stå 

för alla ekonomiska och humanitära lidanden i ett krig. De skulle därför undvika att 

starta krig.  

De följande författarna ser alla demokrati som en mänsklig rättighet. Men de gör de 

utifrån skilda utgångspunkter och skilda historiska och geografiska förutsättningar. 

Två av dem är amerikaner, två är europeer och en härstammar från Afrika, men är 

utbildad och verksam i USA. De skiljer sig bl.a. i det att två av dem har en 

minimalistisk syn på demokratins innehåll till skillnad från de övriga. 

 
5.1 Thomas Franck, "one way to promote universal and perpetual non-
aggression ... is to make democracy an entitlement of all pepoples. 
 
 
Thomas Franck som avled 2009, var en framstående amerikansk jurist och och 

professor i internationell rätt vid New York University. Han ansågs som en av USA:s 

ledande experter på internationell rätt. 

I början av 90- talet skrev Thomas Franck en inflytelserik essä24, där han beskriver 

demokratins segertåg över världen. Han fortsätter med att förklara att demokrati  

gynnar medborgarna i ett land, likväl som det gynnar de som styr landet. Utan den 

bekräftelse som ryms i de fria valen blir uppgiften att styra ett land fyllt av  

 
24 Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, The American Journal of 
     International Law, Vol. 86, No. 1. Jan., 1992 
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svårigheter. Fria val både bekräftar, och inte minst av allt legitimerar de styrande. 

Legiti-mitet är den heliga graal alla styrande vill komma åt, både demokratiska och 

auktoritära regimer. För att legitimitet skall uppstå krävs det att de fria valen 

kompletteras med demokratiska instutioner. Franck nämner ett från de styrande 

fristående juridiskt system, en fri press och aktiva medborgare. 

 

"legitimacy is achieved if-or to the extent that-those addressed by a rule, or by a rule- 

making institution, perceive the rule or institution to have come into being and to be  

operating in accordance with generally accepted principles of right process25". 

 

Franck fortsätter sedan att undersöka om en internationell demokratisk ordning håller  

på att växa fram. Utvecklingen tar sin början i den delmängd (subset) av en demo- 

kratisk norm som kallas "självbestämmande". Fortsätter sedan med framväxten av 

"yttrandefrihet" och till sist en politisk ordning som söker att etablera, definiera och 

övervaka rätten till fria och öppna val. Avkoloniseringen av världen efter andra 

världskriget anger han ett exempel på en sådan process. 

Den första byggstenen på vägen mot demokrati är alltså folkens rätt till självbe-

stämmande som den uttrycks i artikel 1 i FN:s konvention om civila och politiska 

rättigheter26 (kommer också till uttryck i FN:s konvention om ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter, ICESCR).  

 

"Alla folk har rätt till självbestämmande. Med stöd av denna rätt får de fritt bestämma 

sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella 

utveckling." 

 

Konventionen utsattes till att börja med för kritik. Den ansågs vara mer ett uttryck för 

en politisk princip än för tillämplig juridik och det fanns inga mekanismer för att 

implementera den. Idag har de flesta (ca.160 st.) av världens länder anslutit sig till 

konventionen. Franck betraktar den i princip som existerande sedvanerätt. 

 
25 Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, The American Journal of 
     International Law, Vol. 86, No. 1. Jan., 1992 
26 FN:s konvention om civila och politiska rättigheter (ICCPR), från 1966 som trädde ikraft 1976  
    2013 hade 167 stater anslutit sig till konventionen.  
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Nästa sten i byggandet av demokrati är enligt Franck yttrandefriheten som den 

 formuleras i UDHR27. Rätten att fritt yttra sig anges i artikel 19. Rätten till fredliga  

möten och sammanslutningar finns i artikel 20. I artikel 18 formuleras tankefriheten 

och rätten att inte tillhöra en sammanslutning hittas i artikel 20 andra punkten. Rätten 

till fria val utgör den sista stenen i demokratibygget. Franck ser det som ett ett  

framväxande normativt krav, att kunna delta i fria val och själv vara valbar, som det 

uttrycks i artikel 21. Utifrån UDHR och andra internationella konventioner som FN:s 

konvention om civila och politiska rättigheter (ICCPR) och regional konventioner  

som Europa-konventionen28 anser Franck att det redan här finns anledning att tala om 

demokrati som en mänsklig rättighet. Efter det kalla krigets slut förutspår han att FNs 

kommitté för mänskliga rättigheter kommer att spela en större roll eftersom den 

politiska skillnaden mellan länderna kommer att minska. Det kommer att medföra att 

flera initiativ till normer som omfattar mänskliga rättigheter kommer att växa fram. 

Den nya världen förutsätts bli mer demokratisk och internationell rätt kommer att 

förutsätta ett demokratiskt styrelsesätt. Susan Marks kallar det för "democratic norm 

thesis29" Enligt henne baseras det på antagandet om en politiskt liberal omvälvning. 

Denna tes utvecklas senare av Christina Cerna, James Crawford m.fl. Normen skulle 

medföra att ett styrelseskicks legitimitet bedöms efter internationella kriterier, inte 

efter nationella som tidigare, Det skulle medföra att enbart demokratiska styrelseskick 

kan accepteras som legitima och att demokrati är en mänsklig rättighet. 

Den definition av demokrati som här kommer att omfattas är en begränsad sådan. 

Som Franck själv uttrycker det; 

 

"(t)his definition is not ambitious, it is not necessarily unambiguous, and it is almost 

certainly not the one an American would prefer"30. 

 
27UDHR är den förkortning av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UN 
    Declaration of Human Rights), från 1948, jag i fortsättningen kommer att använda. 
28 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,  
    från 1948. 
29 Susan Marks, "The Riddle of all Constitutions". Oxford University Press, Oxford 2000, s.37 ff. 
30 Thomas Franck, Democracy as a Human Right, i Human Rights: An Agenda for the Next Century, 
     L. Henkin & J.L. Hargrove, American Soc. of Int. Law, 1994, 73. (http://www.heinonline.org.ezp. 
    sub.su.se/HOL/Page?handle=hein.journals/stdtlp26&id=95&collection=journals#95) 
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Thomas Franck ser FN som det viktigaste instrumentet för att kunna genomdriva  

demokrati i medlemsländerna. FN genom FN:s kommitté för mänskliga rättigheter 

kall överse att länderna följer bestämmelserna i FN stadgan och i FN:s konventioner. 

Men Franck ser inte FN stadgan som något oföränderligt, utan som ett instrument 

vilket kan växa och förändras. Diskussionen som den förs i Generalförsamlingen och i 

Säkerhetsrådet är de forum där förändringen sker. Han lägger också stor vikt vid FN:s 

roll, inte bara för att övervaka bestämmelserna utan också för att genomdriva dem och 

för att bestraffa brott emot dem. Sanktioner eller militärt ingripande t.ex. får aldrig 

genomföras unilateralt eller genom ett samarbete mellan "villiga" stater utan måste  

ske internationellt och sanktioneras av FN:s säkerhetsråd. Essän skrevs 1992 långt  

före "the war on terror" som kom att prägla deceniet efter millenieskiftet. 

Ett av de mest betydelsefulla dokumenten som förs fram i diskussionen, framförallt av 

förespråkare av en mer omfattande rättighetsförklaring men som även Thomas Franck  

hänvisar till är slutdokumentet från den Europeiska säkerhetskonferensen (ESK, efter 

1995 OSSE) i Köpenhamn 1990 (The Copenhagen Document)31. Den bekräftar att 

demokrati är ett " inherent element of the rule of law" och en "inalienable rights of all 

human beings". Dokumentet är mer omfattande och detaljerat än något tidigare 

människorätts-dokument. En av de viktigaste delarna av regelverket anger att alla val 

skall kunna övervakas av utländska valobservatörer. Enligt den av Franck citerade 

domaren Thomas Buergenthal finns det inte längre någon inhemsk institution eller 

norm som inte omfattas av OSSE:s räckvidd. Ingen stat kan längre gömma sig bakom 

den traditionella doktrinen om självbestämmande för att skydda sig mot en inter-

nationell översyn av inhemskt förfarande. Icke inblandning är inte längre någon 

ursäkt att inte ingripa mot brott mot mänskliga rättigheter i andra länder. Mänskliga 

rättigheter och demokrati har blivit en internationell fråga, sammanfattar Thomas 

Franck. 
 

5.2 Chinebe Reginald Ezetah. "...democracy ...a peremptory norm..." 
 
 
Demokrati är förutsättningen för internationell fred och därigenom också för 

människors och staters välstånd. Just individens välstånd är ändamålet med demokrati  

 
31 Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE,  
    June 29,1990 (http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/349_Copenhagen%20  
    Document%20-%20human%20dimension.pdf).  
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och därför bör demokrati ses som en mänsklig rättighet enligt Reginald Ezetah. 

 

Chinebe Reginald Ezetah är en nigeriansk jurist, utbildad vid Harvard Law School 

som skrev om internationell rätt kring millennieskiftet. Är verksam i New York och 

medlen av The Nigerian Institute of International Affairs. 

Reginald Ezetah anger demokrati som den enda styrelseform som har sina rötter i 

rättvisa och mänsklig utveckling. I ett kortsiktigt perspektiv kan auktoritära och 

totalitära regimer fungera och till och med vara mer effektiva än demokratiska  

regimer. Men historiskt kan vi se att totalitära styrelseformer brukar växa fram i 

desillusionerade och likgiltiga samhällen med svaga civila inslag, där de styrande 

aldrig behöver stå till svars för sina handlingar vilket gör dem ineffektiva. Alla 

pluralistiska samhällen rymmer inbördes slitningar och krav, som ett enkelt 

majoritetsstyre inte nödvändigtvis tillgodoser. Han avser demokrati i en betydligt 

vidare form än den som nöjer sig med fria val t.ex. Till att börja med vill han, 

internationellt kriminalisera förtryck av minoriteter och förskingring och stöld av 

offentliga resurser. Det måste alltså ske på en internationell nivå och uttryckas i en 

konvention. 

 

"...right to a democratic system of government should be considered a peremptory 

norm in international law". 

"...democracy suffers from an inherent weakness in its universal manifestation, and 

needs, therefore, to be reinforced through a convention"32. 

Han fortsätter med observationen att den liberala teorin och den liberala praktiken 

inrymmer en motsättning som tenderar att undergräva det demokratiska systemet. 

Splittringen förstärks om den liberala demokratin associeras med "laissez-faire" 

ekonomi, vars främsta mål är individuell konsumtion. Det skulle enligt Ezetah 

resultera i nominalism. Begrepp som "subjektiv frihet" och "mänsklig värdighet" blir 

biprodukter av materiella relationer. 

 

"While the liberal political formula offers a good doctrinal basis for fostering 

 
32Reginald Ezetah:  THE RIGHT TO DEMOCRACY: A QUALITATIVE INQUIRY 22 Brook. 
   Journal of International Law, 495 1996-1997 
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individual choice, liberty, and private property, its indisputable handicaps 

are its negation of social solidarity and its inability to provide the identity and 

meaning that are essential to the dignity and personality of the individual"33. 

 

Den internationella rättens mål är fred och människors välbefinnande. Ezetah ser det 

som två enheter som inte kan separeras från varandra. I ljuset av de förpliktelser som  

bestäms av artikel 55 och 56 i FN stadgan, bör rätten till demokrati förutsätta ett 

demokratiskt system, som besitter konstitutionella och institutionella garantier, för 

människors sociala välbefinnande34. I stort sett verkar Ezetah anse att grunden för att 

betrakta demokrati som en mänsklig rättighet redan föreligger i UNDR och andra 

liknande konventioner och fördrag. Som tidigare har nämnts, gjorde också Thomas 

Franck det. Men där Franck slutar i begränsad syn på innehållet i den form av 

demokrati som kan krävas, intar Ezetah en betydligt mer maximalistisk hållning.  Då 

redan existerande regler har tillåtit att olika, rent nominella, demokratiska förfarandet 

har accepterats, så bör demokrati som en mänsklig rättighet formuleras i en egen 

konvention, anser Ezetah.  

Individens välbefinnande är målet för ett demokratiskt system. Välbefinnande kan 

bara uppnås om det skapas ekonomiska och sociala förutsättningar för individen, att 

verka i ett socialt sammanhang. Här tar Ezetah ett stort steg bort, från Francks mer 

minimalistiska hållning. Socialt välbefinnande växer ur ett bemyndigande av 

individen. Individen betraktas som likvärdig och kompetent att ta ansvar för sitt liv. 

Att bara slippa våld och tvång mot den egna personen och en rätt att gå till 

valurnorna, är inte tillräckligt för att uppnå ett socialt välbefinnande. Frånvaron av 

extrema omständigheter, vilka förhindrar individen att delta i det civila  

samhället, d.v.s. frihet från nöd, tillgång till utbildning och vård etc. är en 

förutsättning, för att ett socialt välmående skall uppstå. Demokratin måste vara 

förankrad i bredare folklager, för att fungera. Externa faktorer, som korruption, 
 

33 Ibid. 
34Artikel 55. I syfte att skapa de stadgade förhållanden och det välstånd, som äro nödvändiga för 
fredliga och vänskapliga, på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt 
grundade förbindelser mellan nationerna, skall Förenta Nationerna främja: a. högre levnadsstandard, 
full sysselsättning samt framåtskridande och utveckling i ekonomiskt och socialt avseende; b. lösandet 
av internationella ekonomiska, sociala, hälsovårds- och närbesläktade problem; internationellt 
samarbete i kultur- och uppfostringsfrågor; samt, c. allmän aktning för och respekterande av mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller 
religion.  
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klientilism, nepotism är vanliga företeelser i svaga demokratier. Det motverkar  

deltagande av bredare folklager.  Det leder i sin tur till ökad korruption och 

exploatering av gemensamma resurser. En svag demokrati kan snabbt utvecklas till en 

"failed state", varnar Ezetah. Det är därför både omoraliskt och oansvarigt, att Artikel 

56. Alla medlemmar förbinda sig att såväl samfällt som var för sig vidtaga åtgärder i 

samarbete med organisationen för att uppnå i artikel 55 angivna ändamål. 

stillasittande invänta en långsam och osäker politisk förändring. De mänskliga och 

materiella kostnaderna blir för stora.  

Staten är en unik del av den mänskliga utvecklingen, ett funktionellt instrument som 

saknar inneboende moral.  Oavsett om den moderna staten växt fram som en produkt  

av konsensus eller genom konflikt, har den utvecklats ur människors sökande efter 

säkerhet och social rättvisa. Dess rättfärdigande ligger därför i vilken grad den kan 

tillgodose människors behov av säkerhet och socialt välbefinnande. Det krävs  

multilaterala lösningar, för att komma till rätta med stater som saknar en demokratisk 

målsättning, resonerar Ezetah. Han föreslår en kriminalisering av stater som 

förtrycker minoriteter och tillåter plundring av gemensamma medel.  Det vore 

oacceptabelt att tillerkänna ett odemokratiskt styre legitimitet, enkom för att det de 

facto existerar eller kan anses vara effektivt.  Brott mot demokrati bör betraktas som 

brott mot internationell fred, anser Ezetah. 

Definitionen av konceptet, demokrati, bör förtydligas och utgöra en norm. Delvis 

inspirerad av Habermas " Faktizität und Geltung" betonar han lagens normativa 

verkan. 

 

"His theory of deliberative politics is an attempt to locate within the modem 

institutions of democracy a superior norm of deliberative public opinion. Proceeding 

on the assumption of the existence of unavoidable factual complexities that make the 

ideals of uncoerced agreement and undistorted communication difficult to achieve, his 

theory offers a model that would overcome the tension between the "facts" of social 

complexities and the ideal "norms" of democracy The model emphasizes the use of 

law as an integrative instrument in guaranteeing a discursive lawmaking process in 

which all citizens reach an agreement. Furthermore, the model encourages open 

deliberations in both parliaments/congresses and in decisionmaking institutions, 

institutions in which all citizens can participate.  

Habermas's stated objective is the transformation of "Communicative Power" into 
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"Administrative Power.". In order to achieve this he seeks a new concept of normative 

legitimacy:"[O]nly those statutes may claim legitimacy that can meet with the assent 

(zustimmung) of all citizens in a discursive process of legislation that in turn has been 

legally constituted."35. 

 

Ezetah formulerar ett förslag till hur en konvention om demokrati kan formuleras  

det är inte en minimalistisk modell enligt Rawls principer om det möjliga, utan en 

maximalistisk modell. Ezetah ser UDHR i sin helhet, inklusive sociala och 

ekonomiska rättigheter som den normativa standarden för ett demokratiskt system. 

Det överensstämmer med Ezetahs uppfattning av demokratins funktion, som ett medel 

att uppnå välmående och fred. I hans förslag till en demokratikonvention 

kriminaliseras brott mot demokrati. Enskilda individer och stater är de som har 

ansvaret för konventionens efterlevnad.  Demokratiska stater har därför en skyldighet 

att ingripa, då en demokratisk vald regering, störtas med odemokratiska medel. Han 

ser dock valövervakning som det fundamentala, sanktionsinstrumentet, för att för att 

genomföra demokrati.  

 

5.3 Thomas Christiano 

 

Thomas Christiano är professor i filosofi vid University of Arizona. Han har skrivit 

mycket om global rättvisa.  

Thomas Christiano uppfattar det som att det internationella systemet primärt fungerar 

utifrån en princip om ömsesidighet. Stater eller internatonella instutioner, sanktionerar 

andra stater i det internationella systemet för brott mot internationell rätt, när de 

sanktionerande staterna har intresse av att göra det. Christiano beskriver det som att 

konventioner om mänskliga rättigheter sällan har formen av "gör du något för/mot 

oss, gör vi något för/mot er", med konsekvensen att benägenheten att skydda 

mänskliga rättigheter för andra nationers medborgare, är liten. Följden blir att det  

internationella systemet, är obenäget att framtvinga efterlevnaden, av fördrag och 

konventioner som berör mänskliga rättigheter. Staten ser som sin primära uppgift, att 

etablera rättvisa inom sitt eget legala behörighetsområde. Dess huvuduppgift är att  

 
35Reginald Ezetah:  The Right To Democracy: A Qualitative Inquiry 22 Brook. Journal of International 
   Law, 495 1996-1997 
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tillgodose de egna invånarnas intressen och de styrande är inte ansvariga inför några 

andra, än sina egna medborgare.  

Christiano ser mänskliga rättigheter som universella rättigheter vilka står i direkt 

relation till universella förpliktelser. Rätten att inte bli utsatt för tortyr, står i direkt 

relation till ett förbud att tortera etc. Så den negativa rätten att slippa utsättas för tortyr 

medför den positiva plikten hos andra, att bidra till att beskydda den "andre" från 

tortyr. Det är en förpliktelse som omfattar mänskligheten som helhet.  Därför måste 

det skapas internationella instutioner, dit de förfördelade kan vända sig. Han 

formulerar en hierarkisk struktur, där de som i första hand har en skyldighet att 

ingripa, är de som befinner sig närmast offret. De som lever i samma samhälle som 

denne. Lever de inte upp till sin förpliktelse blir staten nästa instans som har en 

skyldighet att ingripa. I de fall staten visar sig vara ovillig eller saknar förmåga att in 

korrigera bristen träder regionala organisationer in som t.ex.den Europeiska unionen. 

I sista hand ligger ansvaret på internationella instutioner, som FN och på hela 

mänskligheten. Förpliktelsen blir därigenom kollektiv till sin natur, menar Christiano. 

 

I sin essä "Arguments for a Human Right to Democracy" beskriver Christiano hur 

utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i världen har tagit flera steg bakåt under 

det senaste deceniet. Stater med kort demokratisk tradition och svag demokratisk 

struktur är de som tenderar att oftast begå brott mot mänskliga rättigheter.  

Senare i texten anför han sina argument för att betrakta demokrati som en mänsklig 

rättighet. 

Historiska erfarenheter visar att demokrati utgör det bästa skyddet för mänskliga 

rättigheter. Han kallar det för beroendeargumentet. Det finns en rättt till demokrati 

därför att demokrati är en pålitlig metod, genom vilken de minst kontroversiella av de 

mänskliga rättigheterna erhåller ett skydd. På den punkten framstår icke demokratiska 

samhällen som högst opålitliga. 

Det innebär inte att demokratiska samhällen alltid tillhandahåller ett tillräckligt skydd. 

Det verkar finnas ett lineärt, negativt samband, en tröskel mellan graden av demokrati 

och när brott mot mänskliga rättigheter uppträder.  Förutom kraven på fria val etc. 

verkar ett aktivt civilsamhälle och ekonomisk tillväxt ha en negativ effekt på 

frekvensen av brott mot mänskliga rättigheter. De är inte nödvändiga krav och inte 

heller tillräckliga krav, för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter. Däremot är 
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de starka indikatorer på att en utvecklad demokrati är det som ger bäst skydd mot 

människorättsbrott. Möjligheten att mänskliga rättigheter kan tillgodoses av 

anokratier36 och av auktoritära stater, existerar teoretiskt, men historiska fakta tyder  

på att det är extremt osannolikt i praktiken. Även i en monarki ledd av en upplyst 

despot, vore till syvende och sist individens välbefinnande, beroende av despotens 

goda vilja.  

Christiano utvecklar sitt resonemang utifrån empriska fakta. Som tidigare nämnts har 

utvecklingen av mänskliga rättigheter varit nångtydig de senaste åren. Några 

forskningsrapporter påvisar en nedgång i antalet demokratiska stater och att brotten 

mot de mänskliga rättigheterna har ökat.  Forskare i internationella relationer talar i 

termer av "realistiska insikter" när det gäller mänskliga rättigheter37. Det finns ingen 

direkt koppling mellan demokrati och mänskliga rättigheter, utan man måste beakta 

graden av demokrati i resonemanget. Att stater ansluter sig till människorätts-

konventioner, innebär inte nödvändigtvis, att de kommer att respektera mänskliga 

rättigheter. Oona Hathaway38 hävdar att det till och med kan ha motsatt effekt. Stater 

som redan respekterar mänskliga rättigheter, fortsätter att göra det, medan de stater 

som inte gjort det tidigare, faktisk försämrar sina prestationer i det avseendet. Andra  

kallar dem för nonsens. Det låter bra att tala om dem, men oftast tjänar talet till att 

dölja och kamoflera "uselt uppförande". 

Mycket tyder på att mänskliga rättigheter inte har den betydelse man kunde önska, 

utom i de fall där de tillåts påverka nationell lagstiftning. Christiano anser att 

nationalstaten har en avgörande bettdelse för de mänskliga rättigheterna. 

Internationella organisationer och internationell rätt spelar en allt större roll i den 

enskildes liv, erkänner han men avfärdar det som osannolikt och inte ens önskvärt att 

skapa en global demokratisk ordning. Inom en överskådlig framtid kommer  

 
36 "Vi visar också att de institutionella dimensioner vi fann inte överensstämmer med de traditionella  
   typerna autokrati, ”anokrati” och demokrati, något som leder till slutsatsen att vad vi ser som 
   förändringar bland regimtyper på nationell nivå är en sak, medan förändringar på samhällelig- 
   institutionell nivå delvis är en annan." Mikael Sandberg, professor i statsvetenskap, Högskolan i 
   Kalmar 
37 Monty G. Marshall, Benjamin R. Cole, Polity IV, Global Report 2011, Conflict, Governance, and 
    State Fragility, Center for Systemic Peace, Vienna, VA USA, www.systemicpeace.org 
   Emilie M. Hafner-Burton, "Making Human Rights a Reality", Kap 1: press.princeton .edu/    
   chapters/s10036.pdf  
   The Economist, Democracy index 2012, Democracy at a standstill, A report from The Economist 
    Intelligence Unit 2013. 
38 Oona Hathaway, “Do Human Rights Treaties Make a Difference?” Yale Law Journal June 2002, 
    s.1935-2042 
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nationalstaten, fortsätta att vara den bärande ordningen i den internationella 

rätten.Internationell rätt måste därför förankras nationellt, för att anses som legitim.   

Grunden för en demokratisk process är att individer anses ha ett lika värde (equality).  

Denna egalitära princip är svår att uppfylla på ett internationellt plan eftersom den  

sociala diversifieringen är för stor. Den egatilitära rätten att påverka internationella 

organisationer och internationella konventioner, tillgodoses bäst genom en 

förhandlingsprocess mellan demokratiska stater. Kravet på nationell demokrati är en 

förutsättning för någorlunda (reasonable) jämlika och rimligt rättvisa förhandlingar 

mellan stater. 

Ett av de vanligaste argumenten mot demokrati som en internationell norm är tesen att 

det strider mot folkens rätt till självbestämmande. Mot denna tes anför Christiano 

flera substantiella invändningar;  

Demokrati är inget entydigt begrepp. Demokrati förutsätter vare sig en "perfekt"  

demokrati eller fullständig rättvisa.  Demokratikravet begränsar rätten till själv- 

bestämmande men lämnar tillräckligt utrymme för att kravet på ett folkens 

självbestämmandeskall vara uppfyllt. Motsatsen skulle förutsätta att alla medlemmar i 

samhället var ense om en icke- egalitär norm. Det finns anledning att anta att tolerans 

av icke- demokratier medför en ökad tolerans av brott mot de mindre kontroversiella 

mänskliga rättigheterna39. Till sist anger Christiano det han kallar "the democracy 

peace thesis" som ett avgörande skäl till varför demokrati bör betraktas som en 

mänsklig rättighet. Demokratier går inte i krig med varandra, är kärnan i tesen, som är 

hämtad från Imanuel Kant. Demokratier använder våld, men gör det ytterst sällan mot 

en annan demokrati. Argumentationen är teoretisk men på ett annat plan än Joshua 

Cohens eller Thomas Francks. Den är evidensbaserad. Christiano bygger sina teser 

utifrån statistik och använder statistik för att bekräfta sina påståenden. Där andra har 

tolkat samma statistik som att svaga eller nya demokratier vanligen är de som är  

sämst på att upprätthålla ett acceptabelt skydd för mänskliga rättigheter, kommer 

 
39 "Rights of personal integrity are rights not to be murdered or disappeared by the state, state 
sponsored agents or state-like agents, rights not to be imprisoned for political reasons and rights not to  
be tortured by the state, state sponsored agents or state-like agents.  They are all rights held against the 
state primarily.  Personal integrity rights are given a special urgency in the international system and are 
uncontroversial in international society".   
Thomas Christiano, An Instrumental argument for a Human Right to Democracy, Philosophy and 
                                 Public Affairs, Spring 2011, s.8. 
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Christiano fram till att det bästa skyddet för mänskliga rättigheter utgörs av 

"demokrati". Han kräver dock en viss nivå på demokrati som han kallar, " minimally 

egalitarian democracy40".  Definitionen sammanfaller rätt väl med den definition  

Thomas Franck använder sig av i "The Emerging Right to Democratic Governance41", 

1992. Den stora skillnaden ligger i att Christano ser ett behov av att uttryckligen 

formulera demokrati som en mänsklig rättighet och att befintliga, internationella 

instutioner inte räcker till, för att tillfredsställa skyddsbehovet. Dessa måste antingen 

modifieras eller kompletteras. Denna minimalism saknar likheter med den 

minimalism som Joshua Cohen förordar, i John Rawls anda42. Där Rawls och Cohen 

teoretiskt kan föreställa sig en form av ickedemokratiska, men välvilliga stater med ett  

konsultativt system (anokratier)43 som möjliga försvarare av mänskliga rättigheter, 

avvisar Christiano den möjligheten på empirisk grund. De konsultativa hierarkierna är 

en slags socio- politisk anomali. Det saknas exempel och all tillgänglig statistik pekar 

på att just egalitära demokratier är de som bäst skyddar mänskliga rättigheter. Om det 

finns en moralisk plikt att främja och beskydda mänskliga rättigheter, och 

demokratier bevisligen är bäst på att göra det, då finns det också en grund för att 

betrakta demokrati som en mänsklig rättighet. Medlemmarna i den internationella 

ordningen verkar som tidigare nämnts bara ha ett begränsat intresse av att kydda 

mänskliga rättigheter utanför sina egna gränser. Däremot tycks de ha ett uttalat 

intresse av att befrämja en demokratisk utveckling. Den bakomliggande orsaken är  

"the democratic peace thesis". Demokratier eftersträvar fred sinsemellan. De styrande  

är beroende av medborgarnas vällevnad för sin legitimitet. Medborgarna är de som får 

betala priset för krig. 

 
40 Thomas Christiano, An Instrumental argument for a Human Right to Democracy, Philosophy and  
     Public Affairs, Spring 2011, s.14. 
41 Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, The American Journal of 
     International Law, Vol. 86, No. 1. Jan. 1992. 
42 John Rawls, The Law of Peoples, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999 
     Joshua Cohen, Is There a Human Right to Democracy, i The Egalitarian Conscience,  red.  
     Christina Sypnovich, Oxford: Oxford University Press, 2006. 
43 Ideologiskt grundade stater som Jugoslavien på 80- talet, religiöst grundade stater som Iran. 
     De hade folkförsamlingar, valda i inte helt fria val och ett till delar partipolitiskt system. De  
     styrande eliterna i dessa stater, hävdade att de utövade sin makt i namn av det gemensamt 
     goda, som det hade uttryckts i en etablerad religion eller av ett ideologiskt parti. Anokrati är ett  
     relativt nytt begrepp som används i Polity IV. Det betecknar stater varken helt auktoritära eller  
     demokratiska regimer men också stater som styrs av elitära grupper i ett samhälle som i avsaknad av 
    demokratiska instutioner konkurera med varandra om makten 
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5.4 Susan Marks. 

 

Susan Marks är professor i internationell rätt vid London School of Economics. Hon 

undersöker förteelser som fattigdom, tortyr, fördrivning och exploatering 

(exploitation) och vilken betydelse de har och vilka följder de får för den inter-

nationella rätten.    

Hon inleder sin mycket intressanta bok, "The Riddle of all Constitutions" med att 

ifrågasätta om det verkligen är så att det börjar växa fram en juridisk standard av 

demokratisk legitimitet, att demokrati har börjat uppnå en status av mänsklig rättighet. 

Marks försöker i boken ge svar på om det i praktiken existerar en länk mellan 

empirisk analys och det faktiska politiska resultatet. Hon försöker inte besvara frågan 

om demokrati är etablerad i den internationella rätten eller inte, utan frågan om den 

borde vara det. Hennes bok är skriven ungefär tio år efter det kalla krigets slut och 

några år efter att Francis Fukuyama talade om "historiens slut" och ideologiernas död.  

Även om boken behandlar diskursen under nittiotalet upplever jag den som högst 

relevant även idag. Hon för på ett intressant sätt in "ideologi" i diskussionen, delvis 

genom att omformulera definitionen av begreppet ideologi och genom att visa på hur 

ideologi styr våra ställningstaganden44. Hur ideologier skapar asymmetrier i hur 

makten fördelas i den moderna världen. Ideologier bevarar också befintliga 

maktstrukturer mellan kön, klass och etnicitet, men också mellan stater, i det 

internationella samfundet. Hon går sedan vidare med att beskriva hur ideologier 

verkar genom att dölja skillnader och förneka sprickor i den sociala kontexten45 (vi 

sitter alla i samma båt, "den enda vägen"), det får oss att ta världen som den är för 

givet, istället för att se att det finns alternativ. Att vi måste ta ställning. Att vi alltid 

gör val, även då vi avstår från att välja. Marks ser ideologi som ett kritiskt verktyg. 

Tesen "the democratic norm thesis46" som fokuserar på demokratiska val ser Susan 

Marks som fundamentalt otillräcklig. Hon citerar T. Carothers47; "analysis of the 

 44 ... use ideology to refer to the "ways in wich meaning serves to establish and sustain relations of 
domination". Susan Marks, "The Riddle of all Constitutions". Oxford University Press, Oxford 2000, 
s.10 ff. Hon citerar och refererar till teorier av John Thompson 
45 "dissimulation", "legitimation" (normalization, rationalization, narrativization), "uniervsalization", 
"reification", ibid, s. 19 ff. 
46 ibid, s. 37. 
47 ibid, s. 49. 
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norm of democracy tend to focus on elections, as the crucial element of democracy" 

och "elections are underdeterminative of democracy", de är "necessary, but not  

sufficient conditions". Vad blir följden av detta fokus på demokratiska val och från 

vilket socialt sammanhang hämtar den sin betydelse? Resultatet av tesen blir vad hon 

beskriver som en "lågintensiv demokrati" som modererar folkliga krav på ökat 

deltagande och främjar fria ekonomiska marknader. Det tillhandahåller några av de 

procedurer och institutioner som är nödvändiga i en modern demokrati men bevarar 

redan etablerade maktcentra intakta. Den ideologiska överbyggnaden är det  

världsomfattande kapitalistiska system som begränsar våra politiska möjligheter (val). 

Det bevarar status quo och förhindrar en mer genomgripande demokratisering.  

En lågintensiv demokrati medför att asymmetrier i både materiell och kulturell 

fördelning ökar. Enligt Marks leder det i sin tur till ökad social oro och som svar på 

det till en större social och politisk repression. Demokrati kan därför inte baseras 

enbart på valprocedurer eller bara ses som ett sätt att styra. Idag måste synen på 

demokrati som ett folkstyre av och för och av jämlikar förstärkas. Marks ser  

demokrati som en ständigt, pågående process. Det räcker inte med regelbundet 

återkommande fria val. De styrande måste kontinuerligt rättfärdiga sig inför sina 

väljare. det kräver ett aktivt civilsamhälle, präglat av jämlikhet. Ett civilsamhälle som 

formulerar politiska målsättningar och värderar de regerandes verksamhet. En 

underordnad socio- ekonomisk ställning förstärker och förstärks av, marginaliseringen 

i samhället. Alla medborgare vare sig de tillhör en minoritetsgrupp eller inte måste ha 

chansen att delta i besluten. En lågintensiv demokrati begränsas av det "möjliga" och 

istället för att det "möjliga" med tiden expanderar, tenderar det att befästa det redan 

rådande och bli en strukturell del av systemet. En lågintensiv demokrati tenderar att 

dölja och därigenom också förstärka, redan existerande socio- ekonomiska skillnader 

(normalization, masking, unification, reification and naturaization 48). Den tar ingen 

hänsyn till om de socioekonomiska skillnaderna når en sådan nivå att de förhindrar 

deltagande av alla medborgare. Till slut återstår bara;  

 

“When the choice is either, liberal universalism or realist difference, either grasping 

the liberal- democratic peace or living perpetually on the edge of war, low intesity  

 
48 Ibid, s.63 ff. 
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democracy comes to appear the natural and unaswerable option49".  

 

Susan Marks går sedan vidare med att kritisera den nyliberala agenda som varit 

rådande under nittiotalet och därefter. Hon ser den som ett demokratiskt hinder då den 

premierar kortsiktighet, framför den långsiktighet som krävs för att bygga stabila 

demokratier. 

Hon är en stark förespråkare av demokrati i sig och som en mänsklig rättighet. Hon 

inte bara förordar en utvidgad syn på demokratins innehåll utan förespråkar också en 

global, kosmopolitisk demokrati. Susan Marks gör åtskillnad mellan en pan- nationell 

demokrati och en kosmopolitisk demokrati. Den pan- nationella demokratin är en 

demokrati där de enskilda nationalstaterna är byggstenar i en global ordning. En 

kosmopolitisk demokrati förutsätter globala demokratiska institutioner.  

Världens ekonomier är idag mer sammanlänkade än tidigare. Det välstånd som 

skapats är beroende av en växande global finans- och varumarknad och ökande  

handel över nationsgränserna. Det har också medfört en ökande intensifiering av 

sociala relationer över alla nationsgränser, menar Susan Marks. Internet gör att 

människor kan mötas och hålla sig informerade tvärs över länder och kontinenter. 

Resandet över världen har nått enorma proportioner. Få kunde för fyrtio år sedan 

föreställa sig, att en svensk medelinkomsttagare skulle kunna ta familjen på semester 

till Thailand. All detta stämmer men utgör ingen fullständig beskrivning. 

Finansmarknaden är i stort sett global, men arbetsmarknaden är fortfarande i grunden 

nationell. På ett nationellt plan är dessutom signalerna motstridiga. Kan en ökande 

fragmentisering och differentiering inom nationalstaterna fungera med de växande 

kraven på internationalisering?  

En pan- nationell demokrati förutsätter att nationen/staten fungerar som demokratins 

bärare. En ökande demokratisering av världen bygger på att fler enskilda stater antar 

demokrati som styrelseform. Globaliseringen av demokratin går väsentligen 

långsammare än globaliseringen av ekonomin vilket medför att det uppstår ett 

demokratiskt underskott både inom och mellan stater. Den demokratiska- norm- 

teorin, som bygger på nationalstaten kan inte lösa dilemmat. Och då internationell 

rätt. samtidigt är garant för nationalstaten och den som kräver inskränkningar i samma  

 
49 Ibid, s.67. 
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stats suveränitet, uppstår en konflikt. Susan Marks citerar Anne Marie Slaughter; 

 

"the state... is disaggregating into its, functionally distinct parts. These parts- courts, 

regulatory agencies, executives, and even legislatures- are networking with their 

counterparts abroad, creating a dense web of relations that constitutes a new, 

transgovernmental order. Today´s international problems- terrorism, organized crime, 

enviromental degradation, money laundering, bank failure, and securities  

fraud- created and sustain these relations50." 

 

Slaughters "transgovernmentalism" lämnar själva staten bakom sig och fokuserar på 

statens byråkratier. Det undandrar en stor del av beslutsfattandet all nationell 

demokratisk kontroll och minskar tranparensen i det demokratiska systemet, eftersom 

det inte längre är de folkvalda som de facto styr utvecklingen. Internationella avtal 

mellan olika länders byråkratier, omges ofta av sekretessbestämmelser. Samtidigt 

legitimeras systemet på den demokratiska nationalstaten. Internationella organ lämnas 

också utanför, invänder Marks. 

Hon anser att både Slaughter och Thomas Franck undervärderar den politiska 

betydelsen av förändringarna i den internationella ekonomin. Francks utgår ifrån 

begreppet "fairness51" i internationella relationer men inser att det finns just ett 

underskott av den varan i det internationella systemet. Han vill motverka det genom 

nya fora, där människor istället för regeringar, är representerade. Ett reformerat FN 

och framförallt ett reformerat säkerhetsråd ser han som lösningen. Men enligt Marks 

utgör inte Francks lösning eller användandet av begreppet "fairness50" istället för 

demokrati, att demokratiproblemet försvinner. Det räcker inte bara med att förändra 

institutioner som FN för att demokratiser ett globalt styre. Vägar måste skapas för ett 

ökat folkligt deltagande som också förändrar den ojämlikhet som nu existerar i 

möjligheten att delta i systemet. 

Marks anser att en pan- nationell demokrati inte kan lösa problemet med ett 

demokratiskt underskott i det internatinella systemet. Även om de enskilda staterna 

som ingår i systemet skulle vara fullt ut demokratiska skulle de transnationella  
 

 

50 Ibid, s. 88. 
51 Jag har ett översättningsproblem med ordet "fairness". Det brukar vanligtvis översättas med,   
    antingen rättvisa eller rimlighet, i dessa sammanhang. Som Franck använder det, uppfattar jag att 
    det bär båda betydelserna, samtidigt. 
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instutionerna vara i grunden odemokratiska. Slughter underskattar internationella 

organs roll i den "nya ordningen" medan Franck inte tillmäter "transgovernmental" 

nätverk, en tillräcklig betydelse. Sammataget ger det en förenklad bild av de processer  

som verkar i vår samtid.  Det drar uppmärksamhet bort från demokratiunderskottet 

och blir en beståndsdel av de ideologiska strategier som styr den internationella 

ordningen. Eftersom maktrelationer inte gör halt vid nationsgränser så måste 

demokratin också bli gränsöverskridande. Att demokratisera den internationella rätten 

måste innebära att man bryter sönder gamla strukturer för att undvika att bara befästa 

den gamla ordningen. Att legitimera och befästa redan rådande maktstrukturer och 

hierarkier, kan inte vara den internationell rätt eller demokratins uppgift. Marks ser en 

demokratisering av världen som delvis lämnar nationalstaten utanför. Ett nytt system 

där etablerade internationella instutioner omstruktureras eller ersätts, av nya 

institutioner. Den nya ordningen måste ha ett starkare fokus på den offentliga sektorn 

och tydliggöra civilsamhällets organisation och dess sammanslutningars relation, till 

internationella organ.  Marks provar olika globala lösningar på hur en 

demokratisering skall se ut och hur den skall genomföras.  
 

Hon förordar ett koncept hon kallar "democratic inclusion"; 

 

"...to a concept of democracy along the lines of that which underpins the project of 

cosmopolitan democracy. In this conception democracy is seen to entail not only a 

particular set of institutions and procedures, but also and more generally an ongoing 

call to enlarge opprtunities for popular participation in political processes and end 

scial practices that systematically marginalize some citizens while empowering 

others52.  

"...to require "a model of political organization in wich citizens wherever located in 

the world, have voice, input and political representation in international affairs and 

independently of their governments"53." 

 

Slutligen kan man kort säga, att Susan Marks inte bara omfattar en utökad rättighets- 
 

52Ibid, s. 109. 
53Här citerar Susan Marks, D. Archibugi & D. Held (red.), från förordet till Cosmopolitan Democracy. 
An Agenda for a New World Order, Cambridge Polity Press, 1995 
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katalog av mänskliga rättigheter, utan att hon också förespråkar ett väsentligt utvidgat 

demokratibegrepp. Demokrati kräver betydligt mer än fria val, för att bli en 

fullkomlig demokrati. Det är omöjligt att frikoppla, medborgerliga och politiska  

rättigheter från sociala, kulturella och gruppbaserade rättigheter eller legala 

inomstatliga relationer från internationella, legala relationer. Fokus måste flyttas från 

relationen mellan folk och territorium, till relationen mellan individer och grupper, 

vilket bättre skulle överensstämma med verkligheten, i en allt mer globaliserad värld. 

Vidare konstaterar hon att det aldrig går att bortse från ideologiers inflytande. "The 

democratic- norm- thesis", är intimt förbunden med den "fria marknaden" och en 

bakomliggande, liberal ideologi. Den framställs som frikopplad från (sär-)intressen. 

Men tesen har tillkommit av någon, för någon. Som Habermas konstaterar, kunskap 

och anspråk är oupplösligt förbundna med varandra. Marks citerar också Martti 

Koskenniemi, som varnar för att tesen tenderar att befästa redan rådande ordning och 

därför att bli neokolonialistisk. Den kommer att motarbeta förändringar av de sociala 

systemen och stärka en redan befintlig dominans på det politiska, sociala och det 

ekonomiska området. Tesen kan vändas mot, även skäliga krav, på omfördelning. 

Marks erkänner dock att tesen har bidragit till att demokratiska idéer har nått  

omfattande spridning. Men det räcker inte verkar Marks anse. 

Därför lanserar Marks sin tes om demokratisk inklusion som skulle tillgodose kraven 

på en demokratisk "hållbarhet" samtidigt som demokratin skulle vara öppen för en 

pågående "recontextualization"; 

 

"It aims to acknowledge democracy´s metapolitical appeal, while also recognizing 

that it is rooted in political struggles. And it aims to take note of democracy´s 

historical legacies, while also defending its character as an ideal, transformative tool 

and executionary promise, always, "to come"."54 

 

Marks påvisar politkens starka betydelse för demokratins innehåll och därigenom dess 

föränderlighet. Hon citerar David Held som hävdar "what is ambitious today might 

prove feasible tomorrow"55.  

 
 

54Susan Marks, "The Riddle of all Constitutions". Oxford University Press, Oxford 2000, s.151. 
55Ibid, s.105. (D. Held," Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan 
   Governance",  Cambridge Polity Press 1995). 
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5.5 Henry Schue och Thomas Pogge. "Basic Rights" 
 
 
Henry Shue är professor i statsvetenskap och internationella relationer, vid Merton 

College, University of Oxford. Har skrivit om frågor som fördelningspolitik, klimat-

förändringar och kärnvapen och internationell rätt. Ett av hans mest kända verk är 

Basic Rights från 1980 där han bl.a. ifrågasätter den etablerade dikotomin mellan 

positiva och negativa rättigheter. Shue använder begreppet "basic rights" 

(grundläggande rättigheter) i en vidare betydelse, än vad som är vanligt bland, 

framförallt amerikanska debattörer.   

En moralisk rätt utgör en rationell grund för ett rättmätigt krav, vars åtnjutande av 

(substance) måste garanteras och skyddas från angrepp. En moralisk rätt är en 

grundläggande mänsklig rättighet, om den är nödvändig (en nödvändig förutsättning) 

för att kunna tillgodogöra sig de andra mänskliga rättigheterna. Icke- nödvändiga 

rättigheter är sekundära i förhållande till de grundläggande rättigheterna. Dessa är den 

minimistandard som var och en av oss kan kräva av resten av mänskligheten. Skydd 

av den kroppsliga integriteten (hot om och fysiskt våld) är den minst kontroversiella 

av de mänskliga rättigheterna. Utan detta skydd är det svårt att åtnjuta även andra 

rättigheter som samhället erbjuder.  

Shue gör en parallell beskrivning och hävdar, att ingen kan fullt ut tillgodogöra sig en 

rättighet som samhället skall erbjuda, om denne saknar förutsättningar för att kunna 

leva ett någorlunda aktivt liv. Shues argument för att se en ekonomisk och social 

minimistandard som en grundläggande rättighet (basic right), är en parallell till 

argumentet för att betrakta rätten till fysisk säkerhet, som en grundläggande rättighet. 

Att komma i åtnjutande (enjoy) av (en rättighet), är en konceptuell nödvändighet i 

Shues resonemang56. Att inneha en rättighet är meningslöst, om man inte kan åtnjuta 

eller förverkliga den. Alla rättigheter som är moraliska till sin karaktär, har både 

positiva och negativa inslag och de är därför aldrig ensidigt positiva eller negativa, 

utan de är blandade rättigheter. De överlappar och är beroende av varandra.  
 

561. Everyone has a non-basic right to something. 
   2. Having a right means enjoying a right. 
   3. Some things are necessary for enjoying a non-basic right. -  
   4. The things necessary for enjoying non-basic rights are basic rights. 
   5. Therefore there are basic rights. 
   Henry Shue, "Basic Rights: Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy"  (Princeton: 
   Princeton University Press, 1980) 
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Att skydda de s.k. "negativa" rättigheterna kräver positiva (aktiva) handlingar som 

inrättandet av institutioner till deras försvar (polis, domstolar etc.). Annars handlar det 

bara om att undvika att kränka dem och det anses att en moralisk (mänsklig) rättighet 

av det "negativa" slaget medför en plikt av omgivningen att tillhandahålla ett skydd 

mot kränkningar. En rättighet medför tre skyldigheter, både positiva och negativa:  

1. Att undvika att innehavaren fråntas det han har rätt att åtnjuta,  

2. att skydda rättighetsinnehavarens rättigheter  

3. att hjälpa dem som berövats sina rättigheter.57 

Exusterade inte en risk av att rättighetsinnehavaren skulle fråntas det han har rätt att 

åtnjutas (1), fanns det heller inget behov av att skydda dessa rättigheter (2). Alla tre  

punkterna är förbundna med en motsvarande plikt. 
 

Thomas Winnfried Menko Pogge, är professor i filosofi vid Yale University bl.a. Han 

studerade vid Harvard University, delvis under John Rawls, liksom Joshua Cohen 

också gjorde. 

Pogge är i första hand upptagen av fattigdomsbekämpningen i världen. Han ser 

ekonomiska och sociala rättigheter som fundamentala och hävdar att de utgör en del 

av de grundläggande (basic) mänskliga rättigheterna. Han betraktar ökande 

inkomstskillnaderna, både inom länder och mellan världens stater som den viktigaste 

orsaken till att det internationella samfundet präglas av ett demokratiunderskott. Han 

ser ett beroendeförhållande mellan demokrati och ekonomi som ökar ojämlikheten, 

inte bara mellan stater utan också mellan individer i staterna. I de demokratiska och 

ekonomiskt välmående länderna i framförallt väst, brukar vi se bristen på demokrati 

och ekonomisk utveckling utvecklingsländerna som effekten av interna orsaker 

(stammotsättningar, religiösa och språkliga motsättningar m.m.) och historiska fakta 

(kolonialism o.s.v.). Det gör att vi bortser från den rådande ordningen, där många av 

dessa länder sitter fast i ekonomiska strukturer som gynnar en korrumperad inhemsk  
 

 

57 Mer konkret kan det uttryckas; att inte beröva människor deras försörjning, att skydda deras   
   försörjning samt att bistå de drabbade. 
   Shue tar som exempel, en bonde som ingår ett avtal vilket medför att andra byn riskerar att svälta 
   ihjäl. Hade byborna en rättighet till försörjning så kränktes den i.o.m. avtalet. Hävdar en bybo sin 
   rättighet inför bonden har han inte krävt något aktivt av bonden, utan bara en underlåtelse att förändra 
   detta förhållande.  
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elit och banker och stora internationella företag. I länder med svag eller ingen  

demokrati ägs ofta råvarutillgångarna av företag från redan rika länder eller av en 

inhemsk, korrumperad elit (the international resource privilege58). De styrande i dessa 

länder, lånar dessutom pengar på en internationell marknad, utan att detta kommer 

den inhemska befolkningen till godo (the international borrowing privilege). Denna 

ekonomiska ojämlikhet är den viktigaste förklaringen till den politiska instabilitet som 

härjar så många länder idag. Det är ingen slump att dessa system har uppstått, enligt 

Pogge. Systemet upprätthålls av de redan rika länderna och deras institutioner till 

gagn för dem själva. Utan att förändra denna rådande ekonomiska ordning kommer 

demokrati inte att kunna förankras i de drabbade länderna, menar Pogge och föreslår 

rent praktiska lösningar på hur det skall göras. Han föreslår ett oberoende 

demokratiråd, bestående av självständiga jurister, men underställda FN. Detta råd 

skall övervaka och implementera fria val. Vidare vill han skapa självständiga 

ekonomiska institutioner (International Democratic Loan Guarantee Funds). Dessa 

fonder skall bistå drabbade stater ekonomiskt, under en demokratiseringsprocess. Till 

sist vill han ändra reglerna, för det han kallar  

 

" the international resource privilege". De ekonomiska resurserna bör fördelas på ett 

sådant sätt att de tillkommer den inhemska befolkningen, i högre grad än tidigare. På 

så sätt skall de bidra till framväxten av en "äkta" demokrati.  

 

To end poverty once and for all, we must attack its structural roots: the national and 

supranational institutional arrangements that have been designed by the rich for the 

rich, which continue to marginalize the world’s poor, both economically and 

politically.59 

 

Thomas Pogge representerar en syn på mänskliga rättigheter, som är betydligt mer 

omfattande och artikulerad än någon annan i sällskapet. Eftersom han ser det som en 

mänsklig rättighet att kunna existera på en skälig ekonomisk (över fattigdoms-

gränsen) nivå samtidigt som han ser demokrati som den bästa garanten för att undvika  

 
58Thomas W. Pogge, The Influence of the Global Order on the prospects for Genuine Democracy in   
    the Developing Countries, Ratio Juris 14 (3): 326-343. 2001 
59 Thomas Pogge, The Post-2015 Development Agenda: The way Forward, CROP, october 2013. 
   (www.crop.org) 
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korruption och annan ekonomisk utsugning får man intrycket att han också accepterar 

demokrati som en mänsklig rättighet. Han gör ett tydligt moraliskt ställningstagande. 

Aldrig har fattigdomen varit så stor och aldrig har det funnits så stora möjligheter att 

bekämpa den, som idag. Han betraktar brott mot mänskliga rättigheter, vilket också 

inkluderar fattigdom som ett paradigm i en systematisk form av människorättsbrott. 

Han argumenterar för att en teori om mänskliga rättigheter måste kunna guida våra 

gensvar och vårt ansvarstagande i förhållande till sådana systematiska orsaker till 

brott mot de mänskliga rättigheterna. Därför är varje individ berättigad till en global 

och instutionell ordning, där ekonomiska och kulturella rättigheter erkänns fullt ut. 

Begreppet mänskliga rättigheter måste vara mer flexibelt och föränderligt än vad det 

är idag.  
 

 
5.6 Komentar 

 

Thomas Francks essä tillkom något år efter Sovjetunionens upplösning. Världen hade 

överraskande förändrats under en kort tid och alla stod i någon mening handfallna.  

Den intellektuella världen från vänster till höger famlade runt, ofta i blindo efter något 

att stötta sig mot. Till slut stod vi där med slagordsmässiga påståenden som "den enda 

vägen", historiens slut". Mitt i denna förvirring återstod dock ett hopp om att den 

liberala demokratin nu var en möjlighet som skulle erövra världen. Och det gjorde 

den delvis. Det skulle räcka att inför allmänna och fria val. I efterföljden av dessa 

skulle marknadskrafter och med dem en framväxande medelklass befästa den demo-

kratiska erövringen o.s.v.  

Därefter följde en rad händelser som kom att komplicera situationen. Jugoslaviens  

upplösning med påföljande inbördeskrig som resulterade europeisk handfallenhet och 

till NATO:s militära intervention 1999. USA:s misslyckande i Somalia 1993. 

Folkmorden i Rwanda 1994. Det är bara några exempel på händelser som ser ut att ha  

påverkat Michael Ignatieff och Charles Beitz till deras betydligt mer pessimistiska 

inställning. De förordar ett slags "minsta gemensamma nämnare" princip där bara 

skydd av liv och frånvaron av tvång återstår som något värt att försvara. Det går nog 

inte att bortse ifrån att det ligger något i hans kritik. Vi kan inte ens skydda 

människoliv hur ska vi då kunna införa, övervaka och försvara demokrati i länder som 

kanske inte valt den styrelseformen själva? Men då bortser de från den normativa 
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effekt en bestämmelse har i ett längre perspektiv. Och människor och kulturer är 

föränderliga. Det betonas av de författare som omfattar en mer "maximalistiska" syn. 

De vill inkludera sociala och ekonomiska rättigheter i katalogen och ser dessutom 

dessa som en förutsättning för en "verklig" demokrati. Inte så att de betraktar 

motståndarna som nominalister men att begränsa demokratikonceptet till att bara 

handla om rätten till fria val, medför ingen reell demokrati.  

Amartya Sen60 kritiserar föreställningen att mänskliga rättigheter, skulle kunna 

tillgodoses även av icke- demokratier. Han konstaterar att det inte existerar relevanta 

exempel på att det skulle vara fallet. Likaså när det gäller företeelser av den art som 

Cohen kallar "oacceptabla tillstånd" visar Amartya Sen att demokratiska stater har ett 

bättre "track record" än auktoritära och icke- demokratiska stater. Generellt reagerar 

de snabbare och mer adekvat på katastrofsituationer och han hävdar också att det inte 

finns några historiska exempel på svält i länder som är demokratiskt styrda. All 

praktisk erfarenhet tyder på att demokratiska stater är de som bäst kan tillgodose krav 

på mänskliga rättigheter. Joshua Cohen medger att Sens påståenden är plausibla och 

kanske till och med riktiga. Men han anser inte att det medför att demokrati är 

föremål för en mänsklig rättighet. Ett absolut krav på demokrati, skulle på ett illegalt 

sätt utsluta vissa ickedemokratiska stater som respekterar mänskliga rättigheter, 

vidmakthåller Cohen. Pablo Gilabert instämmer med Sen och reser likartade 

invändnigar; 

 

"From a practical standpoint, to support democracy instrumentally we do not need to 

find that famines and other terrible outcomes can only occur when and only because 

democracy is absent. It is enough if the evidence shows that democracy is an 

important (even if not the only) relevant causal factor so that in its absence the 

likelihood of such conditions increases significantly. Second, in the face of 

uncertainty about the precise composition of the explanatory etiology of unacceptable 

conditions, and given that so far research appears to show that democracy is an  

 
60 Amartya Sen, Democracy as a Universal Value, National Endowment for Democracy and the Johns 
    Hopkins University Press. Journal of Democracy 10.3 1999. A. Sen är professor i ekonomi vid   
    Harvard University. Han fick riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1998. 
 
    Robert Dahl, On Democracy, Yale University Press, New Haven; 1998, s77-78 och 52-53. 
  “The fundamental interests of adults who are denied opportunities to participate in governing will not  
    be adequately protected and advanced by those who govern. The historical evidence on this point is 
    overwhelming.” 
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important factor, it is only prudent to avoid risks and err on the side of keeping the list 

of rights generous"61. 
 
Cohens resonemang framstår som alltför hypotetiskt. Frågan är inte om hans tanke-

konstruktion är möjlig, utan hur den empiriska erfarenheten ser ut, varnar både Sen 

och Gilabert. När Cohen hävdar att det vore fel att kräva demokratiska rättigheter i ett 

land där den demokratiska tanken saknar resonans i den politiska kulturen undrar 

Sen var den kultur finns som inte i sig rymmer ett frö till demokrati.  Argumentet att 

kravet på demokratiska rättigheter vore att brista i respekt för folkets rätt till 

självbestämmande, avvisar båda författarna62. Gilabert påpekar att det förutsätter att 

samhället och det politiska systemet kännetecknas av en overklig stelhet. I början av 

det förra seklet ansågs kvinnor sakna både förmåga och vilja att delta i det politiska  

livet och att det stred både mot Bibeln och traditioner. Trots invändningar som dessa 

infördes rösträtt för kvinnor i alla europeiska länder. Idag är det nog få i dessa 

länder, som ifrågasätter att det var rätt att införa allmän rösträtt. En av de saker som 

kännetecknar politiska strukturer, är att de omfattar de flesta av det sociala livets 

områden. Om självbestämmande anses vara värdefullt, hur kan då en politisk struktur 

som fråntar människor makten att besluta, på en fundamental nivå anses ha något 

värde alls. Hur kan man veta något om vad folket egentligen tycker i frånvaro av 

någon som helst demokratisk process?  

 

Kritiker som Adam Daniel Etinsson har pekat på ett drag vaghet i Beitz resonemang 

och att han väljer att bortse från alternativa sätt se på situationen; 

 

"... it is part of the common understanding of human rights that they exert a normative 

pressure on the current international order- that is, that they have normative force in 

spite of the fact that they may not at present be universally enforceable, and that the  

 
 

61
 Pablo Gilabert - Is There a Human Right to Democracy? RFLP Vol. I Nº 2 (2012). Gilabert är  

    professor i filosofi vid Concordia University, Montreal, Kanada. 
62 Amartya Sen, Democracy as a Universal Value, National Endowment for Democracy and the Johns 
    Hopkins University Press. Journal of Democracy 10.3 1999. 
    Why Democratization is not the Same as Westernization. Democracy and its Global 
    Roots. The New Republic Online, Issue date 10.06.03. 
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international political order - ‘aspirational character’ of human rights ..." 63 

 

Han invänder, mot mänskliga rättigheters normativa effekt, att de inte styrs av sitt 

innehåll utan av sin funktion som normer i det internationella politiska livet.  

Mänskliga rättigheter är mer politiska än juridiska till sin karaktär. Därför är politik 

en bättre metod att implementera dem än de legala system som står till buds. 

Ytterligare en invändning som kan anföras mot delar av Beitz resonemang är att han 

baserar det på vad som är "reasonable". Men vad är förnuftigt? Förnuft eller skälighet, 

eller vad man vill kalla det är koncept som är beroende av en social, historisk och 

politisk kontext. Det är också koncept som tenderar att ge den som redan har makten 

eller den som representerar det bestående ett tolkningsföreträde, vilket skulle 

motverka den dynamiska möjligheten till förändring som Beitz förutsatte när han 

politiserade de mänskliga rättigheterna. Han förordar en centraliserad internationell  

ordning för att reglera de mänskliga rättigheterna och interventioner i dess namn men 

förklarar inte hur denna internationella ordning skall hantera inklusionen av länder 

som Kina. Att inkludera länder som brister i demokrati och hänsyn till mänskliga 

rättigheter torde urholka konceptet mänskliga rättigheter. 

Att förorda en internationell ordning på det sätt Beitz gör, är annars något som vi  

oftast finner hos "maximalister" som Susan Marks. En av anledningarna till Beitz 

kritik av mänskliga rättigheter som de fram till nu har framställts, är att de har varit 

för beroende av den "westfaliska64" modellen. De har baserats på en uppsättning 

"patologier" som härrör från ett Europa som det såg ut före det andra världskriget. 

Trots att det är enskilda nationalstater som oftast står för brotten mot de mänskliga 

rättigheterna, har man inte ändrat något i den grundläggande ordningen för att 

motverka detta. Det finns några tecken på att en förändring kan vara på väg. EU och 

utvidgningen av antalet medlemsstater är ett av dem. Liknande organisationer, om än 

inte lika omfattande har växt fram på andra kontinenter. Det har inneburit att enskilda 

nationalstater frivilligt har gett upp delar av den nationella suveräniteten. Detsamma 

gäller den internationella brottsmålsdomstolen m.m. EU ställer rätt omfattande krav  

 
63 Adam Daniel Etinson , To be or not to be: Charles Beitz on the Philosophy of Human Rights, Res  
    Publica (2010) 16:441–448 
64 Med den westfaliska modellen avser jag konceptet nationalstaten som suveränt utövar makt inom sitt 
    territotium utan inblandning av andra stater eller internationella organisationer. Konceptet var 
    allaenarådande fram till andra världskriget. FN stadgan och EU är exempel på inskränkningar i 
    denna suveränitet. 
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på demokratisering för att en nation skall få ansöka om medlemskap. Tanken på en 

utvidgad överstatlighet har dock fortfarande, något utopiskt över sig. Särskilt om den 

skall vara fullt ut internationell och inte bara regional. Möjligen kommer de framtida 

hot våra samhällen står inför att medföra att det blir en nödvändighet. Beitz, Cohen 

och Ignatieff har det gemensamt att deras hållning delvis motiveras av "ekonomiska" 

skäl. En del av deras argumentation utgår från vad som är praktiskt möjligt och en del 

utifrån en teoretisk kostnadsberäkning i förhållande till andra åtgärder som också präglas 

av "nödvändighet". Det är inte en ovanlig del av argumentationen mot att inkludera t.ex. 

sociala och ekonomiska rättigheter bland de rättigheter som bör beaktas i första hand. 

Mänskliga rättigheter blir villkorade av att vara ett "effektivt, socialt hanterbart, anspråk 

gentemot andra (individer)65". 

 

Reginald Ezetah och Henry Shue liknar varandra i det att de lägger stor vikt vid 

"subsistence66" (i Ezeaths fall "välmående"). Hårddrar man det kan det uppfattas som 

den ene ser det som medel, den andre som mål. Reginald Ezetah kommer från ett land 

som förhärjats av galopperande korruption och inbördes stridigheter mellan olika 

folkgrupper. Det färgar han framställning. Shue har kritiserats för att han löser upp 

gränsen mellan "positiva" och "negativa" rättigheter och för att han gjort sin teori  

beroende av begreppet att "åtnjuta" (en rättighet) istället för att man "innehar" en 

rättighet. Mänskliga rättigheter existerar i en social och ekonomisk kontext. Dessa 

rättigheter är, sinsemellan beroende av varandra. En förutsättning för "folkens 

självbestämmande", är en demokrati som förutsätter informerade väljare. Informerade 

väljare förutsätter att människor kan inhämta information vilket förutsätter utbildning 

o.s.v. Thomas Pogge förhåller sig annars kritisk till Shue. Pogge och Marks som utgör 

"utopisterna" i mitt begränsade urval, har huvudsakligen en dynamisk inställning till 

både mänskliga rättigheter och demokrati. De förespråkar en omfattande 

rättighetskatalog, som inte begränsar de grundläggande rättigheterna till de som av 

tradition brukar beskrivas som negativa rättigheter. Båda ser också ett behov av 

transnationella demokratiska organisationer, regionala som globala för att kunna 

tillgodose de behov som skapas av en utökad rättighetskatalog.  

 
65 James Griffin, On Human Rights, Oxford University Press 2008 
66Den ekonomiska och sociala, existensminiminivå som krävs för att medborgarna på något relevant  
   sätt skall kunna utöva sina demokratiska rättigheter, enl. Shue. 
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Joshua Cohen och Christiano är inga "utopister". En kort tid efter att Michael 

Ignatieff hade skrivit sin bok "Human Rights as Politics and Idolatry" inträffade 

händelserna i New York 2001. I spåren av dessa inledde USA ett krig mot 

terrorismen, en intervention i Afghanistan och med hjälp av andra "villiga" nationer 

ett krig mot Irak. Flera länder införde inskränkningar av medborgerliga fri- och 

rättigheterna. I vissa fall begicks direkta brott mot mänskliga rättigheter, också av 

stater där demokrati väl förankrad. Men där Cohen kommer fram till att demokrati 

inte bör ses som en mänsklig rättighet, når Christiano en motsatt ståndpunkt. De har 

mycket gemensamt men skiljer sig i det att Christiano lägger större emfas på praktisk 

erfarenhet.  

Franck och Ezetah som båda skrev på nittiotalet, lägger stor vikt vid FN. Vid en 

jämförelse med de författare som skriver tio år senare finns det en tydligt, mer kritisk 

hållning gentemot FN. Förespråkare för en utökad rättighetskatalog ser behovet av 

internationella organ som FN men hävdar att de måste reformeras för att fungera i en 

ny kontext. Antalet, från staten fristående internationella och regionala  

frivilligorganisationer har ökat liksom deras betydelse också har ökat, efter 

millennieskiftet. De är en del av den normativa kapaciteten som inryms i de 

mänskliga rättigheterna.  

 
6. Sammanfattning 
 
Den stora skillnaden går mellan dem som ser demokrati som en mänsklig rättighet 

och de som inte vill att demokrati skall omfattas av rättighetskatalogen. 

En enhetlig samsyn existerar inte vare sig den ena eller den andra gruppen. Bland 

förespråkarna finns en stor skillnad mellan dem som ser demokrati ur en begränsad 

synvinkel och de som omfattar en utvidgad tolkning av demokrati. 

De senare vill inkludera sociala och ekonomiska rättigheter som en nödvändig del av 

begreppet demokrati. De förra ser den fria valproceduren som det enda skyddsvärda. 

Det kan enkelt uttryckas i termer av realism och utopism. Alla är dock ense om att 

internationell rätt har kommit att ta allt större plats i det internationella perspektivet 

och att mänskliga rättigheter allt oftare används som motivering till enskilda staters 

liksom "det internationella samfundets" handlande, särskilt i olika konfliktsituationer. 

Flera internationella och regionala organisationer ställer allt oftare krav på efterlevnad 
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av mänskliga rättigheter på blivande medlemmar66. Europeiska Unionen är inte den 

enda organisation som ställer krav på att medlemsländerna skall vara demokratiska. 

Det innebär att många länder frivilligt har inskränkt sin egen suveränitet eftersom 

organisationerna fattar beslut som har påverkar den enskilda statens befolkning. 

Vidare har många länder undertecknat traktater som också innebär en frivillig 

inskränkning i den enskilda statens suveränitet. Thomas Franck och flera andra med 

honom hävdar att vissa av dessa traktater har uppnått en nivå då de kan säga utgöra 

"Jus Cogens". Det vill säga att de är tvingande och att de omfattar även de länder som 

inte har ratificerat dessa traktater. Självbestämmande är en av de viktigaste 

rättigheterna i UNHR, andra FN- konventioner, flera regionala konventioner och 

resolutioner från FN:s säkrerhetsråd67. Folkens rätt till självbestämmande är en av 

pelarna i den internationella rätten men i sig sägs det inte något om vilken 

styrelseform självbestämmande kräver. En konsultativ demokrati kan vara ett uttryck 

för självbestämmande, likväl som en representativ eller en direkt demokrati är det. 

Men det är svårt att hävda att en autokrati, en plutokrati eller ett totalitärt styre kan 

vara ett uttryck för folkens självbestämmande.  

Rent teoretiskt kan det hävdas att även en diktatur skulle kunna var ett uttryck för 

folkets självbestämmande men det ter sig osannolikt och eftersom folket troligen inte 

tillfrågats, är det svårt att veta. Folkens självbestämmande är ett argument som 

använts mot att betrakta demokrati som en mänsklig rättighet. Argumentet är intimt 

förknippat med tolerans. Vilka avvikelser från den "högsta" demokrati normen kan 

accepteras utan att det internationella samfundet måste reagera? Det finns många 

länder idag som kan beskrivas som demokratiska men det är inte alla som kan ses som 

"fulla" demokratier. Inte ens gamla etablerade demokratier får fullt godkänt i alla 

demokrati index. Storbritannien har ett valsystem med valkretsar som innebär att ett 

parti med lägre röstandel kan "besegra" ett parti med större röstandel. I USA väljs de 

två viktigaste politiska posterna av elektorer och inte av folket. Där finns också andra, 

demokratiskt tveksamma hinder för valdeltagande. I Schweiz som kanske är det land 

som har det mest demokratiska valsystemet (med stort inslag av direkt demokrati),  

 
66 Europeiska Unionen, Organiztion of American States (OAS) m.fl. 
67 ”All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their 
political status and freely pursue their economic, social and cultural development.” United Nations 
Resolution 1514 (XV). Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and 
Peoples, artikel 2.  
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röstade väljarna för att inskränka religionsfriheten. I andra änden av skalan finner vi 

t.ex. Iran där kandidaterna till ett val måste godkännas av ett religiöst sammansatt råd. 

I Egypten styr återigen en militärjunta som vekar ha ett omfattande folkligt stöd. Var 

går gränsen för andra staters rätt och skyldighet att ingripa?  Charles Beitz och Joshua 

Cohen hänför demokrati till den politiska sfären och inte till den juridiska. Tolerans 

som det har beskrivits ovan är den viktigaste anledningen. Det är inte så att de är emot 

demokrati. De liksom många andra ser demokrati som den bästa styrelseform 

människan, hittills lyckats åstadkomma68 men tror inte att det är juridik som är det 

bästa medlet att införa demokrati. Problemet med deras argumentation är att den är 

teoretisk. Beitz t.ex. utesluter inte tesen att just demokrati, är den styrelseform som 

bäst skyddar mot övergrepp riktade mot mänskliga rättigheter. Han räds övergångs-

fasen mellan de olika styrelseformerna. All statistik visar på ett de värsta övergreppen 

begås i "nya" demokratier, i "svaga" demokratier som saknar, fullt etablerade 

demokratiska institutioner.  

Ett annat argument som talar emot att se demokrati som en mänsklig rättighet, i ljuset 

av folkens rätt till självbestämmande, är invändning att interventioner ofta företas av 

historiskt belastade demokratier (f.d. kolonialmakter t.ex.) mot mindre, fattigare och 

svagare stater. Det är en invändning som sammanfaller med den neo- koloniala 

invändningen69. Båda dessa invändningar är högst relevanta. När omvärlden undlåter 

att ingripa mot flagranta brott mott demokratin som i Algeriet 1992 eller i Egypten 

2012, enkom för att fel parti tog makten genom demokratiska val, är det svårt att inte 

se det som ett utslag av en neokolonial hållning. Det visar att risken för både neo- 

kolonialism och imperialism är levande och måste beaktas när man ser på frågan, 

självbestämmande och demokrati. 

I praktiken vekar det på gränsen till omöjligt att påtvinga en främmande stat 

demokrati, vare sig det görs med våld eller andra tvingande metoder. Thomas 

Christiano visar på fakta som tyder på att "nya" demokratier brukar etablera sig på en 

nivå som ger ett ökat skydd för mänskliga rättigheter efter, ungefär fem år. Men då  

  
 
68 "Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried  
    from time to time." (from a House of Commons speech on Nov.11, 1947). Winston Churchill. 
69  De afrikanska länderna har förklarat att demokrati är den styrelseform man föredrar i Abujadeklara- 
    tionen från 1991 och Dakardeklarationen från 1992. Samarbetsorganisotionen, OAS i Amerika kan 
    sägas var ett uttryck för samma sak. Argumentet att demokrati skulle vara ett västerländsk begrepp 
    utan relevans för andra länders befolkningar, ett neokolonialistiskt instrument för att upprätthålla 
    västerländsk hegemoni är inte längre helt övertygande.  
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har det inte gjorts någon distinktion mellan länder där demokratin har påtvingats 

utifrån eller inte. Det är en genomsnittlig siffra. Irak och Afghanistan är exempel där 

ett demokratiskt styre påtvingats med våld. Inte i något av fallen kan demokrati sägas 

vara särskilt starkt etablerat och de båda länderna har betalat ett mycket högt pris för 

den nuvarande situation de befinner sig i. De har betalat ett mycket högt pris i form av 

förlorade liv och ekonomiska och sociala möjligheter efter att ha drabbats av 

västerländsk "nation building"  

Den internationella rättens mål är internationell fred. Före sovjetunionens samman-

brott och slutet på det kalla kriget upprätthölls den internationella freden av "terror-

balansen" mellan de båda supermakterna. Den baserades på enorma arsenaler av 

massförstörelsevapen som både USA och USSR innehade. Denna terrorbalans 

ersattes under 90- talet av en "Pax Americana" som byggdes på att sprida demokrati 

och marknadsekonomi. "Pax Americana" kan nog sägas ha fallit i glömska idag då 

USA:s  inflytande har minskat under det nya milleniets första decenium. Däremot 

verkar demokrati som ett fredsprojekt överlevt. Ett av de tunga argumenten i synen på 

demokrati som en mänsklig rättighet är demokrati-freds-tesen. Tesen förs främst fram 

av de som förespråkar att se demokrati som en mänsklig rättighet. Historiskt sett finns 

det få exempel70 på att demokratier har anfallit varandra eller går i krig med varandra. 

Argumentet förs oftast fram i kombination med en fri marknad. Stater som handlar 

med varandra tenderar till att undvika krig. Den internationella rättens mål är 

internationell fred. Enligt all befintlig statistik är demokratier mindre benägna att gå i 

krig, åtminstone med varandra. De har lättare att leva i fred med varandra. De är 

dessutom bättre på att tillgodose skyddet av mänskliga rättigheter. Tillsammans utgör 

det två tunga argument för att betrakta demokrati som en mänsklig rättighet.  

Bland dem som accepterar att demokrati, är och bör vara en mänsklig rättighet finns  

det en djup spricka mellan minimalister och maximalister (realister och utopister). 

Realisterna anser att det är de grundläggande värdena i demokrati som är skydds-

värda så som de formuleras i framförallt FN: allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna, yttrande och tankefrihet, mötes- och anslutningsfrihet samt rätten till  

 
70 I samband med den långvariga konflikten om Kashmir mellan Indien och Pakistan, gick pakistanska 
   soldater över gränsen, in på Indiskt territorium 1999. Det ledde till ett kortvarigt krig mellan de två  
   länderna som båda, var demokratier. Kriget medförde att den demokratiskt valda pakistanska 
   regeringen, avsattes av miltiären. Båda länderna var dessutom kärnvapenmakter vid tillfället, (Kargil- 
   kriget). 
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fria val och till valbarhet.  De anför ofta ett ekonomiskt argument (inflations- 

argument) för detta som går ut på att då vi inte ens kan se till att dessa grundläggande 

rättigheter iakttas, hur skall vi då kunna utöka definitionen till att omfatta ett betydligt 

vidare demokratibegrepp utan att det förlorar all innebörd. Det finns betydligt fler 

proponenter för denna hållning än jag har nämnt här. Susan Marks kallar hållningen  

"the democratic norm thesis71" och ser den som fundamentalt otillräcklig. Hon citerar 

T. Carothers; "analysis of the norm of democracy tend to focus on elections, as the 

crucial element of democracy" och "elections are underdeterminative of democracy", 

de är "necessary, but not sufficient conditions". Marks själv frågar varför är " the 

democratic norm thesis" så fokuserad på de demokratiska valen? Hennes svar är 

"ideologi". Den syftar till att bevara det bestående 

Eric A. Posner72 hävdar att det aldrig skrivits så mycket om demokrati och mänskliga 

rättigheter som nu. Ser man bakåt i tiden kan man få en känsla att mycket av det som 

skrevs under nittiotalet präglades av optimism. Thomas Franck och många andra såg 

demokratiska val som en frigörande kraft som skulle omfatta allt större delar av 

mänskligheten. Även Susan Marks bok "The Riddle of all Constitutions" från år 2000 

rymmer en positiv framtidsvision.   

Tjugohundratalets första decenium har medfört att något av optimismen har svalnat 

och det kan till och med beskrivas som ett bakslag. Flera av de länder som under 

nittiotalet var på väg mot demokrati har återgått till ett aukoritärt styre. Asien är i stort 

sett ett svart hål. De demokratiska länderna där har interna problem. Indien som är 

världen folkrikaste demokrati hämmas av stor fattigdom, ett kvarlevande kastväsende, 

uppror (inbördeskrig) i vissa delar av landet och ett dominerande parti som i sig 

rymmer auktoritära och hindunationalistiska tendenser. Pakistan är demokratiskt på 

pappret men sitter fast i feodala strukturer och har en militär och säkerhetstjänst vilka 

utgör ett konstant hot mot en verklig demokrati. I Afrika kan man på senare år skönja 

positiva tendenser73 men de ligger fortfarande långt efter Sydamerika, som kanske är 

den enda ljuspunkten i vår samtid. 

Är då världen i behov av mer demokrati och är demokrati en mänsklig rättighet? 
 

 

71 Susan Marks, "The Riddle of all Constitutions". Oxford University Press, Oxford 2000. 
72Professor i Internationell rätt vid University of Chicago. 
73 Utvecklingen i Nordafrika är väl fortfarande en öppen fråga. Egypten har återgått till militärt styre, 
    med visst folkligt stöd. De övriga länderna som omfattades av "den arabiska våren" balanserar  
    fortfarande på slak lina. 
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Världen skulle må bra av mer demokrati men det är inte betydelselöst hur man 

definierar demokrati. Det finns högst relevanta invändningar mot demokrati. I sin  

minimalistiska form är det ett alldeles för otydligt begrepp. Det måste ges en mer 

artikulerad form. 

 

6.1 Legitimitet, definition - intevention. 

 

När jag först läste de grundläggande konventionerna och fördragen om mänskliga 

rättigheter så framstod det för mig som nästan självklart att demokrati var en mänsklig 

rättighet. Paragraferna beskrev ju en demokrati, men utan att nämna demokrati vid 

namn. Ju mer man betraktar dem så växer också en känsla av vaghet fram. Historiskt 

var det kanske nödvändigt att formulera sig så vagt, för att inrymma en starkt 

diversifierad och polariserad värld. Efter det kalla kriget inträdde en fas där man kan 

beskriva demokrati med större tillförsikt, som en realiserbar norm. Man talade om  

demokrati som det, som tillsammans med fria marknader skulle emancipera individen 

med global spridning. I spåret av händelserna i New York 2001 och det efterföljande 

kriget mot terrorismen bröts en trend som redan innan hade vist tecken på 

försvagning. En stor del av optimismen har försvunnit idag men det betyder inte att 

diskussionen skulle vara död eller att frågorna inte skulle vara fortsatt relevanta. Det 

finns kanske en större realism och en mer diversifierad syn på metod och mål.  

I en uppsats skriven till minne av Thomas Franck skriver Susan Marks att det finns ett 

fortsatt starkt stöd för framväxten av en norm av demokrati som det enda legitima 

styrelsesättet men att det måste betonas att fortfarande handlar om en framväxande 

norm74. Hon citerar George Fox som hävdar att det stora problemet ligger i hur 

demokrati definieras. Fokuseringen på fria val och på valövervakning är fortfarande 

dominerande. Själva proceduren sätts i centrum. Att flytta fokus till innehållet 

(substantive) i demokratin som Fox anser vara vanligt i den internationella diskursen, 

rymmer i sig problemet att definitionen tenderar att bli så vittomfattande att den blir 

meningslös. Det blir ett alldeles för svagt underlag för att kunna utgöra en global 

norm. Hon fortsätter med att beskriva hur försöket att demokratisera mellan-östern  
 

74Susan Marks, "What has Become of the Emerging Right to Democratic Governance?", The 

   European Journal of International Law Vol. 22 no. 2 © EJIL 2011 
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kom att innebära ett kraftigt bakslag för "democracy promotion". Själva begreppet  

blev i många delar av världen synonymt med "regimskifte" och skenhelighet. 

Demokratin retirerade. Det var kanske viktigare att uppnå andra mål, som säkerhet 

och utveckling. Historien har liksom Marks också beskriver det i sin uppsats visat att 

det avgörande och det svåra, inte är att införa demokrati utan att konsolidera och 

vidmakthålla demokratin. Men Marks problematiserar frågan ytterligare. Hon förlorar 

inte sitt fokus på de bakomliggande ideologierna. Vi kanske inte skall se demokrati 

som lösningen på alla politiska problem. Demokrati kanske är ett symptom på de 

politiska problemen. 

 

"the elementary point that democracy as we know it sustains inequality75" 
 

Som demokrati ser ut idag gynnar den de redan rika på de mindre bemedlades  

bekostnad samtidigt som den utlovar jämlikhet.  Ideologisk framställs det i nyliberala 

termer som en "win win" situation.  Det är ett utslag av hur ideologi fungerar idag 

enligt Marks. Det utesluter alternativa sätt att organisera samhället och dess 

institutioner. Det medför en förtunning av demokratin fortsätter hon. De "olika" 

politiska alternativen blir bara variationer på samma tema. Vi får "more of the same" 

som hon uttrycker det. Det är en utveckling som också Martii Koskenniemi varnat för. 

Det pekar mot två av de fundamentala problemen med demokrati och därmed också 

demokrati som en mänsklig rättighet. Det ena är "legitimitet". Demokrati har blivit en 

redan existerande norm för att legitimera ett styrelseskick i Europa. Det verkar som 

det dessutom håller på att befästa sin plats framförallt i Nord och Sydamerika. I resten 

av världen ser det mörkare ut, som tidigare har nämnts. Att demokrati allt oftare ses 

som en legitimerande norm innebär dock inte att den automatiskt kommer eller bör 

ses som en mänsklig rättighet. 

Det andra är att hur vi skall definiera demokrati. Marks är inte ensam att notera att 

"the democratic norm thesis" inte riktigt nådde fram till målet. Det räckte inte med 

någorlunda fria, informerade och övervakade val för att demokrati skulle etablera sig 

som norm i världen. Demokrati måste få en utvidgad eller annorlunda definition (och 

innehåll) för att bli verksam. Utan det, blir det bara en stelbent formalitet och frågan 

  
75 Ibid. Marks hänvisar till den politiska teoretikern Jodi Deans bok "Democracy and Other Neoliberal  

  Fantasies" (2009), och till den franske filosofen Alain Badiou.  



 56 

är om demokrati överlever om den inte inrymmer möjligheten till förändring. Jag 

misstänker att en demokrati som förlorar sin dynamik ändar upp i ren nominalism. 

Till sist återstår ett tredje och mycket oroande problem. Det är frågan om vilka 

sanktioner som skall tillämpas. Särskilt problematisk är användandet av interventioner 

med militära medel. Problematiken inrymmer ocskå frågan om neo- kolonialism och 

redan befintliga globala maktstrukturer, både politiska, sociala och ekonomiska.  

En mänsklig rättighet är en moralisk rätt, direkt kopplad till en motsvarande plikt för 

utomstående att erbjuda skydd. Vilka åtgärder är då legitima för att framtvinga 

demokrati, eller till försvar för demokrati? Kan unilaterala ingripanden accepteras? 

Finns det inte en risk att prodemokratiska ingripanden inte bara blir ett uttryck för ett 

självsvåldligt utövande av makt utan egentlig legitimitet? Undergräver inte ett 

våldsanvändande själva principen bakom "the democratic peace theory"? Det är ju 

inte ovanligt i en konflikt att alla inblandade parter säger sig representera den högsta 

formen av demokrati. Unilaterala ingripanden är redan förbjudna i artikel två i FN- 

stadgan. Ändå har vi sett hur det har gjorts vid upprepade tillfällen de senaste 

årtiondena utan några följder för de som förbrutit sig mot artikel två. Redan befintliga 

instutioner har i sin nuvarande form visat sig inte kunna hantera just dessa situationer. 

De präglas av ett demokratiunderskott och avspeglar oftast en redan existerande 

maktstruktur i det globala samhället. Susan Marks använder exemplet Haiti i sin 

uppsats. Presidenten på Haiti störtades och återinsattaes senare av USA genom hot om 

en militär intervention, men tvingades några år senare i exil med hjälp av USA. Det 

stora problemet med Aristide var att han hotade befintliga maktstrukturer i samhället.  

När FN inrättades var ett av grundmålen att skapa stabilitet i världsorningen, att skapa 

ordning. Att skapa ordning framstår som överordnat att skapa rättvisa76. Ordning är 

lättare att framtvinga än rättvisa. Problemet med denna hierarki är att den befäster 

"status quo". Om ordning då ses som en förutsättning för freden har vi så gott som 

uteslutit en demokratisk förändring. Martii Koskenniemi är en av dem som tydligast 

poängterat detta77.  

 
76"It was to keep the peace, not to change the world order, that the Security Council was set up". Sir 
   Gerald Fitzmaurice, Namibia case, ICI Reports (1971) 
77 Nothing in political history has undermined the fact that social transformation for the better might 
   sometimess necessitate revolution. In the second place, peoplesviews about the peaceful conditions 
   of societies are not technical but political: they do not speak about causality (or not of causality only) 
   but about norms, values and preferred ways of life. do mean that action should be measured in 
   accordance with what is possible; that 'enforcement action' should not be enforced on the people it  
   intends to save; and (hat the rule must remain the accommodation of local values. Above all, they 
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Eric A. Posner pekar också på hur inkonsekvent internationella konventioner och 

fördrag har tillämpats78 och ser det som en varningssignal. Seyla Behabib gör ett i 

sammanhanget viktigt påpekande; 

 

"...the ambivalences, contradictions, and treacherous double meanings of the current 

world situation, which often transforms cosmopolitan intents into hegemonic 

nightmares. Nevertheless, the hermeneutics of suspicion in the face of these new 

developments will only take us so far, because with very few exceptions, there is also 

a refusal on the part of these critics to consider law’s normativity and juris- 

generativity, and instead to reduce law to its facticity, that is to the fact that law can 
be enforced...79" 
 
Hon fortsätter längre fram i texten; 

"Democratic sovereigntistes ignore that international human rights norms can  

empower citizens in democracies by creating new vocabularies for claim making, as 

well as by opening new channels of mobilization for civil society actors who then  

become part of transnational networks of rights activism and hegemonic 

resistance...79" 

 
Koskeniemi kan nog instämma i Benhabibs påstående men varnar för att en 

"institutionalisering" av de mänskliga rättigheterna kommer att "förstena" dem och få 

dem att förlora sin transformativa potential.80 

 

   mean that such action should be exceptional and open to review and revision by a representative 
   body tasked to deal with normative controversy, that is, faute de mieux...  
   Martti Koskenniemi, The Police in the Temple. Order, Justice and the UN: A Dialectical View, EJIL  
   (1995) s.325-348, s.5. 
78 Eric A. Posner, Martii Koskenniemi on Human Rights, An empirical perspective, PUBLIC LAW  
                        AND LEGAL THEORY WORKING PAPER NO. 467, March 2014 
79 Seyla Benhabib, "Claiming Rights across Borders: International Human Rights and Democratic  
                         Sovereignty", American Political Science Review Vol. 103, No. 4 November 2009 
80(W)hile the rhetoric of human rights has historically had a positive and liberating effect on 
   societies, once rights become institutionalized as a central part of political and administrative 
   culture, they lose their transformative effect and are petrified into a legalistic paradigm that  
   marginalises values and interests that resist translation into rights-language. Marttii Koskenniemi,  
  The Politics of International Law, Hart Publishing, Oxford, 2011. Se även Marttii Koskenniemi, The  
   Politics of International Law – 20 Years Later, The European Journal of  International Law Vol. 20 
   no. 1 2009. 
   Mot detta invänder Posner; " States are required to promote the public good and resist the  straitjacket  
  of a rights regime that would interfere with this agenda. As a result, states have  
   deliberately ensured that international human rights law is vague, and that international legal  
   institutions are too weak to give it content." Det finns idag för många och för vittomfattade  
   mänskliga rättighetskonventioner hävdar han och ser det som det stora problemet. Det finns ingen  
   möjlighet att efterleva alla dessa regler. 
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Avlutningsvis vill jag konstatera att demokrati "borde" vara en mänsklig rättighet. 

Demokrati kan sägas ha etablerats som en norm i vissa delar av världen medan det i 

andra delar ser annorlunda ut. I den internationella rätten är den utan tvekan etablerad  

som norm även om den inte omfattas av alla. Demokrati är fortfarande en "emerging 

right to democracy". Vidare anser jag; att ett demokratibegrepp som bara omfattar 

rätten till fria, regelbundet genomförda val inte är en tillräcklig demokratisk norm. 

 

Båda begreppen, fred81 och demokrati har rört sig bort från att vara rena formalia mot 

ett större fokus på begreppens substans. Demokrati bör förstås i ett socialt och 

ekonomiskt sammanhang och ha en större bredd för att inte förlora sin dynamik, sin 

potential till förändring och hemfalla åt ren nominalism. Och till sist, "prodemocratic 

intervention" är knappast ett legitimt sätt att införa demokrati. Priset är för högt, för 

de som får betala kostnaderna i mänskligt lidande, för att införa demokrati med våld.  

Mänskliga rättigheter är en delmängd av internationell rätt. Demokrati är på väg att 

befästas som norm i den internationella rätten. Betydelsen i att vara norm, är viktigare 

än att ha status av att vara en mänsklig rättighet. Koskenniemis upprepade varningar 

om följden av en institutionalisering och medföljande förstelning är inte betydelselösa 

invändningar. De positiva mänskliga rättigheterna behandlas i stort sett styv-

moderligt i internationella sammanhang. Var skulle demokrati placeras i hieararkin? 

Den är positiv men är den automatislkt också en svag rättighet? Tanken på att det 

skulle vara legitimt att, utifrån införa demokrati med vapenmakt är skrämmande.  

Så länge det finns liv finns det hopp. 

Jag lämnar frågan delvis obesvarad och där blir den kvar då demokrati som norm är 

under framväxt... 

 
 

 

 
 
 
 
 
    
 

 

 

81När Lech Walesa fick Nobels fredspris var en vanlig invändning, att han inte skapade fred utan 
   konflikt. Svaret blev är fred, verkligen allt vi vill ha. 
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