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Sammanfattning 
 

Ett folks rättigheter skyddas av principen om självbestämmanderätt. Principen har 

kommit till uttryck i FN-stadgan och andra folkrättsliga dokument, men är också 

internationell sedvanerätt och betraktas ofta som en grundläggande bindande 

folkrättslig princip, en jus cogens, vars syfte är att skydda ett folks ekonomiska, 

sociala och politiska rättigheter. 

 

Självbestämmanderätten har två aspekter, den interna och den externa. Den interna 

skyddar ett folks rätt att utöva politiska och demokratiska rättigheter utan yttre 

inblandning. Ett folk som tillhör en suverän stat har rätt att genom demokratiska 

medel delta i landets styre. Den externa aspekten av självbestämmanderätten innebär 

att ett folk ska bilda en egen politisk enhet som självständigt kan ingå relationer med 

andra självständiga politiska enheter. 

 

Det kurdiska folket är den största folkgruppen i världen som inte har en egen stat. 

Uppsatsen behandlar det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och 

undersökningen analyserar kurdernas rätt till intern och extern självbestämmande i 

förhållande till Iran, Irak, Turkiet och Syrien inom vars territorium det kurdiska folket 

har levt sedan länge. En närmare undersökning av Montevideokriterierna som 

definierar en stat kommer att behandlas i relation till den kurdiska autonoma regionen 

i Irak. 

 

Uppsatsen är författad genom en rättsdogmatisk metod och undersökningen innehåller 

komparativa drag i syfte att reda ut gällande rättsläge och dra paralleller till de 

uppställda frågeställningar som uppsatsen avser att besvara. 
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1. Inledning 
	

1.1 Bakgrund  

Principen om självbestämmanderätt skyddar ett folks politiska, sociala och 

ekonomiska rättigheter och rätten till självbestämmande utgör en central del av 

folkrätten som skyddas av FN-stadgan från 1945. Principen om självbestämmanderätt 

har utvecklats till en mänsklig rättighet, vilket har uttryckts genom de två 

internationella konventionerna om mänskliga rättigheter från 1966, som behandlar 

ekonomiska sociala och kulturella rättigheter samt medborgerliga och politiska 

rättigheter. 1  Genom föreliggande FN-dokument har självbestämmanderättens 

påverkats och kommit att omfattas av såväl sedvanerätt och traktaträtt. 2 

 

Principen om självbestämmande har kommit till uttryck redan under franska 

revolutionen, konceptet avseende självbestämmanderätten har sedan dess utvecklas 

och fått en betydande roll i den internationella rätten. Rätten till självbestämmande 

aktualiserades i den post-koloniala kontexten och principen till självbestämmanderätt 

åberopas än idag.3 Det starka skydd som vuxit fram i folkrätten gällande ett folks 

rättigheter innebär att varje folk har rätt till att bestämma över sina politiska 

förhållanden och detta innebär att stater ska tillgodose ett särpräglat folk dessa 

rättigheter.4 En viktigt folkrättslig princip som aktualiseras i kontexten är respekten 

för staters territoriella integritet och gränser. Ett folks strävan och vilja att genom 

självbestämmanderätten uppnå autonomi eller självständighet är ett folkrättsligt 

problem som kan uppstå mellan å ena sidan ett folks rättigheter och en suverän stats 

territoriella integritet.5  

 
																																																								
1 UN GA, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, UN, 
2 Svanberg Katinka, FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst: en studie av säkerhetsrådets 
ingripande under kap. VII i FN-stadgan för rätten till demokrati, Jure förlag AB, Stockholm, 
2014, sid 190-191 
3	Cassese, Antonio, Self-determination of Peoples: A Legal Reapprasial, first edition., 
University Press, Cambridge, 1995 sid 17-18	
4	ibid. sid 11-12	
5	Bring Ove, FN-stadgan och världspolitiken: Om folkrättens roll i en föränderlig värld, 4e 
upplagan, Nordstedts Juridik AB Göteborg, 2002 sid 194	



	 7	

Än idag finns det flera folk i världen som lever under restriktiva förhållanden och den 

kurdiska folkgruppen är en av de folkgrupper som historiskt sätt har utsatts för ett 

omfattande förtryck av suveräna stater. 

 

Den 16 maj 1916 slöts Sykes-Picot avtalet i hemlighet mellan Storbritannien och 

Frankrike, avtalet innebar en kartläggning av mellanöstern och hur områdena skulle 

uppdelas i det som idag blev mellanösterns stater. I detta avtal uteblev kurderna och 

de fick inte en egen stat, istället delades det kurdiska folket upp mellan Iran, Irak, 

Syrien och Turkiet, där kurderna blev minoriteter.6 Termen "Kurdistan", som betyder 

"kurdernas land", uppstod i samband med att den turkiske prinsen Saandjar under 

1200-talet skapade ett område med namnet Kurdistan. Begreppet Kurdistan används 

för att benämna de kurdiska områdena i Syrien, Irak, Turkiet och Iran som gemensamt 

utgör området Kurdistan.7 Kurdistan har inga utsatta gränser och området finns oftast 

inte med på världskartor.8 I norra Irak har kurderna haft ett regionalt självstyre sedan 

1991, vilket erkänns i Iraks konstitution sedan 2005. Kurderna i norra Irak har kunnat 

praktisera självbestämmanderätt i officiella former, vilket historiskt sätt är unikt för 

kurderna.9 

	

1.2 Syfte  

Det område inom folkrätten som kommer att undersökas är principen om folkens rätt 

till självbestämmande och hur denna princip kommer i konflikt med en eller flera 

staters suveränitet. Tanken med uppsatsen är att principen om 

självbestämmanderättens interna och externa effekter ska analyseras och hur denna 

folkrättsliga princip har tillämpats i praktiken. Syftet är att reda ut huruvida kurder har 

rätt till självbestämmande och om det innebär att effekterna av den externa 

självbestämmanderätten aktualiseras. Vidare blir det aktuellt och relevant att 

undersökningen beaktar utvecklingen av självbestämmanderätten, vilket innebär att 

ett folk som åtnjuter en intern självbestämmanderätt tenderar att sträva mot 

självständighet. I anknytning till den internationella rättens relation till självständighet 

																																																								
6 Renad Mansour, Rethinking Recognition: The case of Iraqi Kurdistan, Cambridge Journal of 
International and Comparative law, (3)4, 2014, sid 1182 
7 Kerim, Yildiz, The kurds in Iraq, Pluto Press, London, 2004 sid 7 
8 Ibid. sid 8-9 
9 Ibid. sid 44-45	
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kommer de kriterier som karaktäriserar en stat enligt Montevideokonventionen att 

beaktas.  

 

I syfte att applicera gällande internationell rätt måste de faktiska förhållanden som 

råder i de kurdiska områdena beaktas. Principen om självbestämmanderätt och det 

kurdiska folkets rättigheter inom denna kontext är ett komplext problem. Med 

anledning av att Kurdistan är ett gränsöverskridande område med utbredning 

bestående av områden i Irak, Iran, Turkiet och Syrien kommer undersökningen att 

behandla kurdernas rätt till självbestämmande inom kontexten av de fyra olika 

staterna. 10 Det kurdiska folket är minoriteter inom de fyra ovannämnda staterna och 

förhållandet mellan den kurdiska minoriteten och centralmakten i respektive stat bör 

beaktas. 

 

I syfte att analysera principen om självbestämmanderätt är det av vikt att diskutera 

begreppet "folk" ur perspektivet principen om folkens rätt till självbestämmande.11   

I denna kontext är det av vikt att undersöka den konkreta nationalistiska rörelsens 

avseende det kurdiska folket med anledning av att det är relevant utifrån ett legalt 

perspektiv. I syfte att diskutera kraven på autonomi eller självstyre är den historiska 

förankringen en välgrundad företeelse att beakta. 12 I anknytning till analysen av 

begreppet folk och självbestämmanderätt blir det även angeläget att diskutera 

nationella minoriteters rättigheter. 

 

Folkrätten påverkas av det internationella samfundet och det rådande politiska 

klimatet i världen. Det krävs därmed inom folkrättens ramar att undersökningen 

beaktar de politiska aspekterna avseende självbestämmanderättens utveckling och 

praktiska tillämpning.  

 

I undersökningen kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

																																																								
10 Ibid. sid 9.   
11 Svanberg Katinka, FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst: en studie av säkerhetsrådets 
ingripande under kap. VII i FN-stadgan för rätten till demokrati, sid 256  
12 Bring Ove, FN-stadgan och världspolitiken: Om folkrättens roll i en föränderlig värld, sid 
206.  
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• Åtnjuter kurderna sina rättigheter i enlighet med principen om 

självbestämmanderätt och har kurderna rätt till extern självbestämmande?  

• I vilka avseenden hamnar principen om självbestämmanderätt i konflikt med 

moderstatens suveränitet avseende kurdernas situation?  

• Har kurderna i den kurdiska autonoma regionen i Irak rätt till självstyre i form 

av en självständig stat? Är det legitimt enligt självbestämmanderätten och 

Montevideokriterierna? Vad är regionens internationella status? 

  

1.3 Avgränsning 

I syfte att ha en neutral infallsvinkel kommer uppsatsen redogöra för kurdernas rätt till 

självbestämmande inom de fyra samtliga stater som utgör området Kurdistan.  Med 

anledning av att det är fyra centralmakter som är del av den kurdiska konflikten blir 

det för brett att i undersökningen göra en ingående analys av respektive stats 

konstitution i relation till kurdernas situation. Uppsatsen kommer att avgränsas till det 

aktuella läget som råder i Kurdistan vid analys avseende den externa 

självbestämmanderätten och förverkligande av självständighet.  Undersökningen 

avseende den externa självbestämmanderätten och det som enligt 

Montevideokriterierna karaktäriserar en stat kommer att vara underlag för analysering 

av hela det område som utgör Kurdistan.13 I syfte att skapa en juridisk intressant och 

aktuell diskussion avseende principen om självbestämmanderätten och relationen till 

de legitima krav som karaktäriserar en stat, kommer undersökningen i slutet av 

uppsatsen att göra en närmare analysering av den autonoma regionen i norra Irak.  

1.4 Disposition  

Inledningsvis kommer uppsatsen att behandla det ett omfattande teoretiskt kapitel om 

den folkrättsliga principen om ett folks rätt till självbestämmande och principen 

kommer att undersökas utifrån de FN-dokument som föreligger. Den interna och 

externa självbestämmanderätten kommer att undersökas i syfte att kunna analysera 

ramarna för principen om självbestämmanderätten. Föreliggande praxis på området 

kommer att belysas i syfte att få en klar bild av den praktiska tillämpningen av 

självbestämmanderätten. Nästkommande avsnitt behandlar huruvida principen om 

																																																								
13 Crawford, James, The creation of states in international law, second edition., Oxford 
University press, New York, 2005, sid 45.  
Innebörden av Montevideokriterierna förklaras ingående i avsnitt 2.6.1 
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självbestämmanderätt påverkar de ultimata kriterier för en självständig stat. I 

anknytning till undersökningens teoridel kommer två korta sammanfattande analyser 

att klargöra det gällande folkrättsliga läget. 

 

I nästkommande kapitel kommer principen om självbestämmanderätt diskuteras inom 

en kurdisk kontext och undersökningen kommer inledningsvis att innehålla en 

historisk bakgrund av det kurdiska folket och dess situation i respektive område som 

utgör Kurdistan. En historisk bakgrund måste redogöras för att förstå situation i det 

område som utgör Kurdistan och den konflikt som har uppstått mellan kurderna och 

de fyra moderstaterna som inbegriper Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Den historiska 

bakgrunden kommer att behandla den kurdiska nationalistiska rörelsen och de 

förutsättningar som kurder har inom de fyra stater där kurder är minoriteter. I 

anknytning till den historiska bakgrunden kommer kurdernas situation i relation till 

respektive stat att beskrivas. Nästkommande avsnitt behandlar en omfattande analys 

som utifrån redovisad fakta knyter an undersökningen och redovisar slutsatser i syfte 

att konkretisera de frågeformuleringar som bygger denna undersökning. Analysen 

kommer att redovisas i anknytning till det sista kapitlet i syfte att knyta ihop den 

teoretiska delen med den fallstudie som behandlas i undersökningen. Det sista 

avsnittet behandlar de källor som har använts i denna uppsats. 

 

1.5 Metod och material  

För att uppnå syftet med uppsatsen har en rättsdogmatisk metod använts vid 

sammanställning av undersökningen, vilket innebär att uppsatsen har utgått från de 

konkreta frågeställningar som har redovisats ovan. Den rättsdogmatiska metoden 

anses vara en lämplig metod för en rättsvetenskaplig undersökning.14 Undersökningen 

har därmed avsett att utgå från den rättsdogmatiska metoden i syfte att besvara de 

konkreta frågeställningarna. De rättskällor som har använts för att undersöka de 

frågeställningar som avgränsar uppsatsen är doktrin, FN-dokument, rättsfall och 

rådgivande yttranden från ICJ samt generalförsamlingens rapporter.  

 

																																																								
14 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskap - studier i förmögenhetsrätt, 2001, Jure, 
Stockholm, s 22-23 
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Undersökningen beaktar ett kontextuellt perspektiv i och med att historia, politik och 

juridik utgör viktiga nämnare vid det legala klargörandet av principen om 

självbestämmanderätt.15 Folkrätten blir ofta politiserad och internationella relationer 

påverkar juridiken, undersökningen ämnar genomgående ha en juridisk analys av 

gällande rätt.  

 

Undersökningen innehåller även drag av den komparativa metoden, där relevanta fall 

inom området kommer att studeras i syfte att analysera tillämpning av gällande rätt. 

Det finns många fall som berör ett folks rätt till självbestämmande och fältet är brett. 

Undersökningen har studerat närmare på ett antal fall som kan vara av vikt vid den 

slutgiltiga analysen.  Den genomgående metodiken i undersökningen innebär att det 

gällande rättsläget måste klargöras utifrån den teoretiska aspekten samt den praktiska 

tillämpningen i syfte att dra korrekta paralleller till undersökningens fallstudie.  

 

Gällande materialet som har använts i undersökningen bör det påpekas att författarna 

inte är helt oberoende. Undersökningen beaktar material av olika författare i syfte att 

få en berikande analys med olika perspektiv gällande det folkrättsliga problem som 

analyseras i undersökningen.  
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2. Rätten till självbestämmande  
Självbestämmanderätten har länge haft en betydande roll inom folkrättens ramar, 

begreppet uppstod redan i samband med den franska revolutionen och har utvecklats 

till en central folkrättslig princip.16  Självbestämmanderätten skyddar den lagliga 

rätten för ett folk att bestämma över sitt eget öde och sin framtid. Den historiska 

utvecklingen av självbestämmanderätten visar hur självbestämmanderätten har 

utvecklats från en politisk företeelse till att bli en rättslig princip. 17 

Självbestämmanderätten har historiskt sett onekligen präglats av intressanta händelser 

och konflikter där principen har kommit till uttryck. De frågeställningar som uppstår 

vid talan om ett folks självbestämmanderätt är vilka det avser och vad det innebär, det 

vill säga, vem som har rätt till självbestämmande och vad folket ifråga kan utkräva av 

rättigheten.  

 

Vid närmare fördjupning av självbestämmanderätten blir principens mångfasetterade 

sidor av det viktiga fenomenet tydligt och skapar en effekt av Pandoras ask. Flera folk 

som upplever förtryck i sin tillvaro tenderar att åberopa rätten till självbestämmande 

för att få inflytande över sin tillvaro och framtid genom politiskt inflytande.18 När 

principen om självbestämmande debatteras är det ofta en kollision mellan en stats 

territoriella intressen och en grupp inom en stat som kräver att få utöva sin rätt till 

självbestämmande genom exempelvis politiska och kulturella rättigheter. Principens 

kontroversiella karaktär innebär i praktiken att det internationella samfundet har 

intagit en försiktig ställning inför att erkänna nya självständiga stater i och med att 

detta kan orsaka konflikt mellan stater. Det finns flera fall inom området som har 

belyst de spänningar som uppstår när ett folk åberopar rätten till självbestämmande, 

exempelvis de koloniala staterna i Sydafrika, självständighetsdeklarationen om 

Kosovo, Quebecs strävande efter självständighet från Kanada och många fler fall.19 

Det gällande läget avseende självbestämmanderätten bör klargöras i den kommande 

																																																								
16 Cassese, Antonio, Sef-Determination of Peoples: A legal Reapprasial, first edition., 
University Press, Cambridge, 1995 sid 43 
17 Crawford, James, The Creation of States in International Law, sid 108  
18 Cassese, Antonio, Sef-Determination of Peoples: A legal Reapprasial, sid 1-2 
19 Ibid. sid 1-3 
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delen av undersökningen i syfte att kunna applicera rättighetens funktion i den 

internationella rätten. 

2.1 En historisk överblick av principen om folkens rätt till självbestämmande  

Idén om att ett folk har rätt att bestämma sin framtid genom politiskt inflytande bär på 

en historia som kan spåras till den franska revolutionen. Självbestämmanderättens 

historia präglas av att nya stater har bildats och att stater har splittrats. 20 Redan under 

första världskriget propagerade de ledande företrädarna om folkens 

självbestämmanderätt. Denna propagandametod använde nationalism som medel för 

att påverka olika befolkningsgrupper i områdena kring Ottomanska imperiet och 

Habsburgska. 21  Efter första världskriget presenterade den amerikanska presidenten 

Woodrow Wilson sina <14 punkter> där Wilson bland annat utvecklade folkens 

självbestämmanderätt. Wilson förespråkade demokratiska riktlinjer som betonade 

folkens intressen i de koloniala staterna. 22 Vidare innebar tillämpandet av principen i 

den internationella politiken att de sönderfallande ryska, österrikisk-ungerska och de 

tyska imperierna skulle bilda nya stater i Öst- och Centraleuropa. Under de 

fredsförhandlingar i Versailles där ett antal nya stater bildades, var det dessutom 

folkrättsliga tvister som inte berördes och principen om folkens rätt att bestämma sin 

framtid omfattade inte alla, i dessa fredsförhandlingar uteblev tvisten om Åland.  23 

Principen om självbestämmanderätt fick sin folkrättsliga status i samband med FN-

stadgan år 1945 och principen fasthålls i artikel 1(2) om FNs grundvärderingar och i 

artikel 55 som stadgar de sociala och ekonomiska målen. Det framgår av artikel 1(2) i 

stadgan att vänskapliga förbindelser grundade på aktning för principen om folkens 

lika rättigheter och självbestämmanderätten är ett av förenta staternas ändamål.  

2.2  Principen om självbestämmanderätt i FN-deklarationen 

I samband med inskrivandet av självbestämmanderätten i FN-stadgan, utvecklades 

principen från att vara ett politiskt koncept till att bli en juridisk rättighet och idag har 

självbestämmanderätten fått en status av jus cogens. 24 Principen fick en utförlig 

																																																								
20 Ibid. sid 3-4 
21 Bring Ove, FN-stadgan och världspolitiken: Om folkrättens roll i en föränderlig värld, sid 
188. 
22 Cassese, Antonio, Self-Determination of Peoples: A legal Reapprasial, sid 19-21	
23 Ibid. sid 128-129 
24 Cassese, Antonio, Sef-Determination of Peoples: A legal Reapprasial, sid 43, se även 
Crawford, The Creation of states in international law sid 122-123.  
Begreppet jus cogens definieras i 1969 års Wienkonvention om traktaträtt, artikel 53 	
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rättslig definition i samband med två FN-konventioner; konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) samt konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). Artikel 1 i båda konventionerna 

framställer självbestämmanderätten: 

 
1. 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. 
 
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and 
resources without prejudice to any obligations arising out of international economic 
co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no 
case may a people be deprived of its own means of subsistence. 
 
3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility 
for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the 
realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in 
conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.25 
 

Genom stadgandet av principen i ICCPR och ICESCR fick principen ett 

internationellt erkännande som en mänsklig rättighet.26 Artikel 1 (1) i konventionerna 

refererar till principen om självbestämmanderätt och betonar i början av artikeln att 

alla folk har rätt till självbestämmande. Definitionen av självbestämmanderätten som 

återfinns i artikel 1 (1) i konventionerna nämns i ett flertal regionala och 

internationella traktat och dokument som innefattar självbestämmanderätten. Det är 

uppenbart att rättigheten spelar en central roll men definitionen av principen kan 

uppfattas som vag och oklarheterna bör beröras i undersökningen för en vidare analys. 

 

Många individuella mänskliga rättigheter skyddar en viss typ av grupp, till exempel 

religionsfrihet eller rätten att gå med i en facklig organisation, dessa rättigheter 

möjliggör för samverkan mellan olika grupper i form av åsiktsyttringar och att söka 

skydd i gemenskap. Dessa individuella rättigheter samverkar parallellt med varandra 

men de kan bara skydda och hålla en enskild individ till svars. Vidare har FN 

kommittén för de mänskliga rättigheterna gjort en distinktion mellan individuella 

																																																								
25	UN GA, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, UN, 
General Assembly, Treaty Series, vol. 999, artikel 1(1), 
UN GA, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 december 1966, 
UN General Assembly, Treaty Series, vol. 993, artikel 1(1) 
26 Moeckli, Daniel, International Human Rights Law, Oxford University Press, 2014, sid 336 
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rättigheter och gruppers rättigheter vid beaktande av rätten till självbestämmande, 

vilket är en rättighet som skyddar grupper. Självbestämmanderätten utgör en 

grundläggande komponent i syfte att garantera ett effektivt upprätthållande av de 

individuella mänskliga rättigheterna. 27  Rätten till självbestämmande är en 

grupprättighet som har beaktats i rättsfall från ICJ.28 Rättigheten har påverkat det 

internationella samfundet på ett utmärkande sätt. Detta med stor anledning av att 

rättigheten omnämns ICCPR och ICESCR och en rad andra FN-dokument som 

kommer att beröras i undersökningen.  

2.2.1	Definitionen	av	folk	och	minoriteter	

Rätten till självbestämmande kan endast åtnjutas av ett folk och gäller inte 

minoriteter29, utan däremot skyddas minoriteter utav minoritetsrättigheterna i artikel 

27 i ICCPR.  Varje stat består av ett folk. I en rapport tillhörande FN beskrivs en ad 

hoc definition av begreppet folk, där framgår det att ett folk är en etnisk, religiös eller 

språklig grupp och denna grupp utgör en enhet som har en egen identitet och de har 

en historisk förankring med ett visst område eller territorium, även om folket ifråga 

drivits ifrån området på grund av exempelvis förtryck och våld.30  Anledningen till 

svårigheterna med att komma med en juridisk definition av begreppet folk ligger i att 

folkgrupper är så olika.31 Trots att begreppen minoritet och folk har blivit omnämnda 

genom den internationella rätten finns det alltså inget i konventionerna om de 

mänskliga rättigheterna eller den internationella rätten som tydligt definierar vad de 

innebär och vilka som omfattas av begreppen.32   

2.3  Interna och externa aspekter av självbestämmanderätten  

Självbestämmanderätten har till uppgift att både upprätthålla den internationella 

freden och säkerheten samt att respektera staters territoriella integritet och suveränitet. 

Självbestämmanderätten samexisterar med principer som skyddar staters territoriella 

																																																								
27 Moeckli, International Human Rights Law, sid 334-335 
28	Katinka, FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst: en studie av säkerhetsrådets ingripande under 
kap. VII i FN-stadgan för rätten till demokrati sid 191	
29 Katinka, FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst: en studie av säkerhetsrådets ingripande under 
kap. VII i FN-stadgan för rätten till demokrati, sid 195 
30 Cristescu, A.The Right to Self-Determination. E/CN.4/Sub.2/404/ Rev. 1. 1981 s. 41, 
paragraf 279. 
31	Ibid paragraf 279	
32 Jane Wright, Minority Groups, Autonomy and Self-determination, Oxford Journal of legal 
studies, 1999, sid 606-607	
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integritet.33 I det internationella samfundet är respekten för vänskapliga förbindelser 

och staters angelägenheter viktigt samtidigt som stater måste värna om folkviljan och 

respektera de folk som ger uttryck för strävan efter självbestämmanderätt. 

Självbestämmanderätten har två komponenter, den interna och externa 

självbestämmanderätten som kan aktualiseras i de fall ett folk är berättigad till dessa 

rättigheter. Den interna självbestämmanderätten skyddar folkets rätt att utöva sina 

politiska och demokratiska rättigheter utan yttre inblandning. Detta innebär att de folk 

som lyder under en suverän stat ska få inkluderas och åtnjuta politiska och 

demokratiska rättigheter inom centralmakten ifråga.34  

Den externa självbestämmanderätten innebär att ett folk strävar efter att nå en 

internationell status och att bli bemött av andra nationer inom samfundet.35 I syfte att 

den externa självbestämmanderätten ska få genomslag krävs det att andra stater och i 

bästa fall att moderstaten visar sitt stöd, vilket sällan är fallet i praktiken. Detta 

innebär att den externa självbestämmanderätten banar vägen för autonomi i enlighet 

med FN-stadgans artikel 56, som innebär att samfundet har en skyldighet att aktivt 

främja förverkligandet av mänskliga rättigheter och självbestämmande. 36 Enligt 1974 

års definition av aggression som beskriver den externa självbestämmanderättens 

omfattning framgår det att den externa självbestämmanderätten avser de folk som 

lyder under en rasistisk regim, de folk som lider av kolonialt förtryck och de som 

lyder under främmande dominans. De folk som under kolonialmakternas tid 

åberopade självbestämmanderätten är idag inte lika aktuellt och fokus hamnar istället 

på de nationella minoriteter som befinner sig i ett område av främmande dominans.37 

2.3.1		Friendly	relations-deklarationen		

Principen om folkens rätts till självbestämmande återfinns bland de principer som 

antogs av generalförsamlingen år 1970 i samband med skapandet av Friendly 

Relations-deklarationen (FRD) som är en viktig del av den bindande internationella 

																																																								
33	Reference re Secession of Quebec, Judgement of the Supreme Court of Canada para 127	
34 Milena Sterio, On the right to External Self-determination: Selfistans, Secession, and the 
Great Powers Rule", Minnesota Journal of International Law, sid 138, se även Cassese, 
Antonio, Self-Determination of Peoples: A legal Reapprasial. sid 5, se även Reference Re 
secsession of Quebec, Judgement of the supreme court of Canada, paragraf 117  
35 Bring Ove, FN-stadgan och världspolitiken: Om folkrättens roll i en föränderlig värld, sid 
202  
36 Ibid. sid 202 
37 Ibid. sid 203  
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rätten.38  FRD antogs samstämmigt av generalförsamlingen 1970 vilket innebär att 

deklarationen är ett viktigt folkrättsligt dokument och utgör en del av sedvanerätten.39 

Principen om självbestämmanderätt förklaras noggrant i FRD och innebär att alla folk 

erhåller rätten till att bestämma över sina politiska, ekonomiska, kulturella och sociala 

förhållanden utan yttre inblandning av en annan stat.40 Vidare förklarar FRD att stater 

innehar skyldighet att respektera förverkligandet av självbestämmanderätten. FRD 

förklarar väldigt ingående vad ett folk kan förvänta sig av självbestämmanderätten 

och tydliggör den externa självbestämmanderättens funktioner och hur den externa 

självbestämmanderätten rent praktiskt kan uttrycka sig; 

 

"The establishment of a soverign and independent State, the free association or 

integration with an independent State or the emergence into any other political status 

freely determined by a people constiute modes of implementing the right of self-

determination by a people constitute modes of implementing the right of self-

determination by that people."41 

 

Enligt beskrivning i FRD finns det alltså olika alternativa möjligheter vid införlivande 

av självbestämmanderätten. Det kan leda till en självständig stat eller att en enhet 

integreras med en självständig stat. I verklighet implementeras alternativen genom 

lokal autonomi, en federal regering eller full självständighet.  

FRD beskriver även den interna självbestämmanderätten, deklarationen tydliggör att 

rätten till extern självbestämmande inte innebär en uppmuntran till handlingar som 

kan helt eller delvis upplösa och äventyra den territoriella integriteten i en suverän 

stat. Denna regel gäller under förutsättning att den suveräna staten iakttar principen 

om självbestämmanderätt och att den suveräna statens regering representerar 

territoriets folk i dess helhet, utan åtskillnad avseende ras, tro eller hudfärg. 42   

																																																								
38 Katinka, FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst: en studie av säkerhetsrådets ingripande under 
kap. VII i FN-stadgan för rätten till demokrati, sid 217	
39	Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-
operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, UN General 
Assembly, Resolution 2625 (XXV), October 24, 1970 	
40 Resolution 2625 (XXV), October 24, 1970 "The principle of equal rights and self-
determination of peoples" paragraf 1 
41 Resolution 2625 (XXV), October 24, 1970, "The principle of equal rights and self-
determination of peoples", paragraf 4 
42	Resolution 2625 (XXV), October 24, 1970  "The principle of equal rights and self-
determination of peoples", paragraf 7. 	
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FRD och FN-konventionerna gav principen om självbestämmande en legal status och 

självbestämmanderätten utvecklades till att även omfatta icke-självstyrande 

befolkningar som strävar efter självbestämmande. Principen fick därmed fotfäste även 

utanför den koloniala kontexten.43  

2.3.2	Staters	territoriella	integritet	och	den	externa	självbestämmanderätten	

När frågan om ett folks självbestämmanderätt uppstår och folkets vilja att sträva efter 

någon form av internationell status, blir det självklart andra folkrättsliga regler som 

aktualiseras. Ett folks självbestämmanderätt är en tvingande folkrättslig regel och har 

en status av jus cogens. 44  I denna kontext blir det en kollision mellan 

självbestämmanderätten och staters territoriella integritet. 

 

En suverän stat har rätt till självbestämmande och det ska respektera av andra stater, 

detta är dock inte detsamma som ett folks rätt till självbestämmande. Gällande det 

föregående, avseende en suverän stats rätt till självbestämmande, innebär det att en 

regering utifrån de valda representanterna i landet ska kunna ha behörighet och 

utrymme att styra staten. Vidare innebär en stats självbestämmande att stater ska 

förhålla sig politisk oberoende till en annan stats suveräna makt i enlighet med 

principen om non-intervention.45  Det följer vidare av interventionsförbudet i FN-

stadgans artikel 2 (7) att stater inte ska intervenera i en annan stats inre 

angelägenheter.46   

Samtidigt förbjuder våldsförbudet i FN-stadgans artikel 2 (4) en stat att ockupera ett 

område som innebär en kränkning av ett folks självbestämmanderätt, dock är 

principen bara tillämplig mellan stater och gäller inte ett område eller en enhet inom 

en viss stat.47 Den externa självbestämmanderätten medför att de folk som strävar 

efter självbestämmande har möjligheten att som ovan nämnts genom autonomi ingå 

som en fri association i en annan stat eller att agera som en självständig stat. Vid talan 

om den externa självbestämmanderätten uppstår ett hot mot en stats territoriella 

integritet, exempelvis innebär våldsförbudet ett problem när ett folk strävar efter 

																																																								
43 Cassese, Antonio, Self-determination of peoples: A Legal Reapprasial, first edition., 
University Press, Cambridge, 1995. sid 70-71 
44 Begreppet jus cogens definieras i 1969 års Wienkonvention om traktaträtt, artikel 53, se 
även Linderfalk, Ulf, Folkrätten i ett nötskal, Narayana Press, Danmark, 2005 sid 33 
45 Ibid. sid 18-19 
46 Förenta nationernas stadga, 1945, 2 (7),  
47 Förenta nationernas stadga, 1945, 2 (4),  
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självbestämmanderätt och behöver hjälp från andra stater i syfte att skydda sig mot 

den aktuella regimen som genom förtryck hindrar folkets utövande av 

självbestämmande.48 Detta innebär att våldsförbudet i vissa lägen kan fungera som ett 

verktyg för stater att skydda sig mot ett territoriellt status qou.49 

FRD reglerar den externa självbestämmanderätten och tydliggör att stater ska förhålla 

sig objektiva till en självbestämmandekonflikt som pågår i en annan stat. En stat har 

alltså skyldighet att respektera ett folks interna självbestämmanderätt och om en 

moderstat inte tillgodoser en del av sin befolkning rätten till intern självbestämmande 

så faller moderstatens rätt till åberopande av territoriell integritet.50 

 

2.4 Självbestämmanderätten - några praktiska fall 

Självbestämmanderätten etablerades i det internationella samfundet redan under slutet 

av första världskriget och principen har kommit till uttryck genom praktiska fall som 

har satt spår i världen. Teorin om att både etniska och nationella grupper har rätt till 

självbestämmande har förändrat det politiska läget och gränsdragningar mellan 

stater. 51  Självbestämmanderättens relativt starka internationella status och den 

omfattande praxis som finns gör det intressant att undersöka vissa praktiska fall i syfte 

att kunna applicera och dra paralleller till det kurdiska folket och dess rätt till 

självbestämmande. I denna del av undersökningen är det många intressanta 

frågeställningar som blir aktuella, exempelvis, om det är folkets vilja som bestämmer 

hur dess autonoma rättigheter ska tillgodoses, eller hur en eventuell konflikt mellan 

två stater över ett folk som anser sig tillhöra ett av länderna ska lösas.  

Redan under 20-talet finner vi ett praktiskt fall där självbestämmanderätten har 

applicerats i konflikten mellan Tyskland och Danmark avseende den etniska danska 

minoriteten som lever mellan den tyska och danska gränsen. Den danska regeringen 

krävde att det skulle hållas en folkomröstning i syfte att reda ut den danska folkviljan 

och motiveringen av kommissionen var att en folkomröstning skulle hållas i syfte att 

utreda den danska minoritetens folkvilja. Denna önskan respekterades och 

																																																								
48 Jane Wright, Minority Groups, Autonomy and Self-determination, Oxford Journal of legal 
studies, 1999, sid 607 
49 Bring Ove, FN-stadgan och världspolitiken: Om folkrättens roll i en föränderlig värld, sid 
191 
50 Resolution 2625 (XXV) "The principle of equal rights and self-determination of peoples" 
paragraf 7	
51 Franck, Thomas, The power of legitmiacy among nations, first edition., Oxford University 
Press, New York, 1990, sid 154-155 
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kommissionens förslag om folkomröstning blev verklighet trots att det fanns länder 

som var emot folkrättsliga förslag angående folkomröstningar. Resultatet av 

folkomröstningen ledde till att norra Schleswig röstade för att tillhöra Danmark och 

deras vilja respekterades i enlighet med resultatet av folkomröstningen.52  

2.4.1	Quebec		

Quebec är en utav de tio provinser som gemensamt skapar den federala staten 

Kanada. Av de 6.5 miljoner qubecker är ungefär 80 procent fransktalande och franska 

är det officiella språket. Quebec utgör den enda av de tio provinserna som inte har 

engelska som officiellt språk. I Quebec fördes det en separatistisk kamp och den 

dåvarande ledaren Rene Levasque lovade en folkomröstning avseende frågan om 

Quebec ska separeras från förbundsstaten Kanada och utträda från den federala 

regeringen. I enlighet med vad som utlovades till befolkningen av Québec hölls det en 

folkomröstning den 2 maj 1980, där 40 procent röstade för självständighet och 60 

procent röstade för att fortsätta i den federala regeringen av Kanada.53  Flera års 

diskussioner och förhandlingar mellan Quebec och Kanada resulterade i att Quebec 

angav 5 kriterier om utökat inflytande för provinsen som de krävde att Kanada skulle 

uppfylla.  I utbyte mot ett ökat inflytande skulle Quebec gå med på att signera den 

Kanadensiska konstitutionen. Den kanadensiska regeringen la fram det så kallade 

Meech Lake-avtalet, som de tyckte reflekterade de önskemål om inflytande som 

Quebec krävde. Avtalet som skulle närma separatisterna till en lösning, gav motsats 

effekt och visade sig leda till en tydlig splittring. Spänning som tidigare fanns mellan 

provinsen Quebec och Kanada, i synnerhet den franska och engelska konflikten, 

ökade. Meech Lake-avtalets misslyckande skapade givetvis hopp hos den 

separatistiska rörelsen i Quebec och hoppet om självständighet ökade. En ny 

folkomröstning ägde rum år 1992 som var en nationell folkomröstning och omfattade 

hela Kanada. Förslaget innebar att Quebec skulle få en status som en unik provins, 

"distinct society" i Kanada, vilket innebar att Quebec i egenskap av en unik provins 

skulle komma att få ett utökad maktinflytande med tanke på dess franska kultur och 

språk. Förslaget kunde bara gå igenom om samtliga provinser och den federala 

regeringen röstade för. Även denna folkomröstning blev ett nederlag för den så 

																																																								
52 Franck, Thomas, The power of legitimacy among nations, first edition., Oxford University 
Press, New York, 1990 sid 155-157	
53 Cassese, Antonio, Self-determination of peoples: A Legal Reapprasial, sid 248-252 
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kallade Charlottetown-avtalet som var ett politiskt och konstitutionellt förslag i syfte 

att nå en lösning på Quebecfrågan.54  

 

Vid analysering av Quebecs historiska strävan mot självständighet och deras rätt till 

självbestämmande finns det många intressanta aspekter avseende den internationella 

rätten. Avseende den interna självbestämmanderätten har såväl invånarna i provinsen 

Quebec som de övriga provinserna i det federala Kanada rätt till intern 

självbestämmanderätt i och med att den interna självbestämmanderätten skyddas av 

de FN-konventioner som har redovisats ovan.  Högsta Domstolen i Kanada refererade 

till FRD avseende de alternativa möjligheter som finns vid utövande av den externa 

självbestämmanderätten. I resonemanget skapade Kanadas Högsta domstol en 

prejudicerande effekt av den externa självbestämmanderätten. Domstolen bekräftade 

FRDs definition av hur rättigheten kan införlivas och appliceras när en folkgrupp 

aspirerar på rätt till självbestämmande. 55  

 

Det som går att konstatera utifrån föreliggande praxis är att den externa 

självbestämmanderättens praktiska tillämpning och utformning är kontroversiell, trots 

att den rent teoretiskt försvaras av den internationella rätten. Vid åberopande av 

självbestämmanderätten kan den åberopande parten inte förvänta sig att någon form 

av secession garanteras.56 Den internationella rätten förvägrar dock inte ett folk att 

genom den externa självbestämmanderätten frigöra sig från moderstatens förtryck i 

det läget den interna självbestämmanderätten inte kan införlivas.  57  

Ett viktigt resultat av fallet Quebec är att även om ett folk enligt gällande folkrätt har 

rätt till extern självbestämmanderätt innebär denna externa rätt inte en automatisk rätt 

till självständighet.58  När ett folk kräver självständighet sker det inom ramen av ett 

demokratiskt styrelseskick och landets konstitution. Ett folks anspråk på 

självständighet är ett politiskt beslut som genom en folkomröstning inom en 

																																																								
54 Ibid. sid 250	
55 Reference re Secession of Quebec, Judgement of the Supreme Court of Canada para. 126, 
se även avsnitt 2.3.1. 
56	Ian, Brownlie, The rights of peoples in modern international law, QC, 1985, sid 108-109, 
Reference Re-secession of Quebec, Judgement of the Supreme Court of Canada, paragraf 111-
112	
57Reference Re-secession of Quebec, Judgement of the Supreme Court of Canada, paragraf 
138.	
58 Cassese, Antonio, Self-determination of peoples: A Legal Reapprasial, sid 251 
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moderstat kan resultera i att lämna moderstaten för att bli självständiga eller att 

fortsätta att utgöra en del av moderstaten.59 I fallet Quebec innebar det politiska 

beslutet att fortsätta som en provins i centralmakten, dessa politiska beslut respekteras 

i länder med demokratiska konstitutioner.  

 

Frågan avseende när den externa självbestämmanderätten aktualiseras för ett folk som 

inom en moderstat strävar efter självbestämmande har genom fallet Quebec skapat en 

ram. I anknytning till ovanstående bör folkrättens nyanserade bild av den externa 

rättens införlivande belysas. Ove Bring framställer nämligen en mer progressiv 

tolkning av folkrätten och menar att när en minoritet diskrimineras av moderstaten 

och förvägras rätten till autonomi leder det till att full självständighet aktualiseras för 

folkgruppen ifråga.60 Detta blir tydligare i resonemanget nedan som berör fallet 

Kosovo. 

2.4.2	Kosovo	

Kosovo är ytterligare ett land där självbestämmande och secession har hamnat i fokus 

och skapat delade meningar ur ett folkrättsligt perspektiv. Kosovos självständighet är 

än idag ett omdebatterat ämne och folkrättsexperter har olika synpunkter avseende 

Kosovos självständighetsdeklaration och bildande av en egen stat. Kosovo utropade 

sin självständighet den 17 februari 2008 och separerade därmed från moderstaten 

Serbien.61 Innan Kosovo utropades självständigt var Kosovo en autonom provins med 

ett regionalt självstyre, tillhörande en av de sex provinser som utgjorde forna 

socialistrepubliken av Jugoslavien.62 Kosovo har länge haft en infekterad relation till 

Serbien, ändock utgör Kosovo ett historiskt och symboliskt värde för Serbien. 

Majoriteten av befolkningen i Kosovo är utifrån ett etniskt perspektiv albaner och den 

serbiska populationen är bosatta i de norra delarna av Kosovo. Under 1980-talet växte 

den separatistiska albanska rörelsen i Kosovo och Serbien svarade med att frånta 

																																																								
59	Reference Re-secession of Quebec, Judgement of the Supreme Court of Canada, paragraf 
149, se även paragraf 151	
60	Bring Ove, FN-stadgan och världspolitiken: Om folkrättens roll i en föränderlig värld, sid 
194, se även www.svd.se, Serbiens suveränitet måste ge vika, http://www.svd.se/serbiens-
suveranitet-maste-ge-vika (2016-05-01)	
61	Svanberg, Katinka	FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst: en studie av säkerhetsrådets 
ingripande under kap. VII i FN-stadgan för rätten till demokrati sid 573	
62 Crawford, James, The creation of states in international law, sid 408 
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Kosovo deras status som en autonom provins.  63  Omvärlden reagerade på Serbiens 

agerande vilket resulterade i att NATO-länder ingrepp i syfte att frigöra Kosovo från 

Serbiens militära närvaro.64  

 

Den juridiska legaliteten av Kosovos självständighetsdeklaration har blivit 

omdebatterad i den internationella rättens kontext, avseende secession och 

självständighet. På begäran av FNs generalförsamlingen tog ICJ upp fallet Kosovo i 

syfte att ge råd gällande juridiska frågor. Domstolen belyste den komplexa frågan 

avseende om en eventuell rätt till secession omfattas av den legala 

självbestämmanderätten, denna fråga blev aktuell i och med att icke-självstyrande 

territorier hade rätt till secession vid tiden för avkolonialisering.65 Trots debatten 

gällande om secession är förenligt med den internationella rätten avseende 

självbestämmande ansåg domstolen att det inte förelåg något behov av att gå närmre 

in på frågan.66   

 

Den första relevanta aspekten av fallet Kosovo är huruvida Kosovo hade rätt att 

splittras från Serbien. Avseende Kosovos inflytande i Serbien så hade Kosovo till en 

början en intern självbestämmanderätt med ett lokalt maktinflytande, om ändock 

begränsat. I detta läge då Kosovo fick åtnjuta intern självbestämmanderätt var det  

svårare att göra ett rättsligt anspråk på secession till följd av den extern aspekten av 

självbestämmanderätten. Vid analysering av fallet Kosovo blir det tydligt att det 

rättsliga läget avseende den externa självbestämmanderätten innebär att ett folk har 

rätt att kräva utövande av extern självbestämmanderätt i det läge då moderstaten 

motarbetar den interna självbestämmanderätten. 67 Det folkrättsliga perspektivet 

gällande extern självbestämmanderätten har i samband med Kosovo skapat en 

																																																								
63 Milena Sterio, On the right to External Self-Determination: Selfistans, Secession, and the 
great powers rule, Minnesota Journal of International law, Vol 19.1, 2010, sid 163-165 
64Bring, Ove, Said, Mahmoudi, Wrange Pål, Sverige och folkrätten, sid 84 
65 ICJ, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence In 
Respect of Kosovo, Advisory Opinion, ICJ Reports, 2010 paragraf 79 
66 Ibid. paragraf 83, se även Matthew Saul, The Normative Status of Self-Determination in 
International law: A formula for Uncertanity in the Scope of and Content of the Right?, 
Oxford Journals, Volume 11 No 4, sid 615-616, 
67 Reference re Secession of Quebec, Judgement of the Supreme Court of Canada, para. 126, 
se även ICJ, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of 
Independence In Respect of Kosovo, Advisory Opinion, ICJ Reports, 2010, paragraf 79, 82. 
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prejudicerande effekt. Folkrättens syn på när den externa självbestämmanderätten kan 

aktualiseras har vidgats.  Detta resonemang blir relevant vid frågan om Kosovos 

internationella status gick rättsenligt till i och med att Serbien motarbetade Kosovos 

interna självbestämmanderätt. Den serbiska regimen respekterade inte de rättigheter 

som befolkningen av Kosovo hade rätt till i enlighet med den interna 

självbestämmanderätten. Kosovo strävade efter en internationell status genom 

secession i en situation då dess interna självbestämmanderätt hade negligerats och det 

var i detta läge som Kosovo åberopade rätten till extern självbestämmande.  Som 

ovan nämnts är folkrätten delad i frågan om när rätten till full secession aktualiseras, 

vilket även var fallet för Kosovo. 

2.4.3	Östtimor		

Ett ytterligare fall som har intressanta aspekter att belysa är Östtimor som blev 

självständigt 2002 efter att ha upplevt både kolonialdominans av Portugal och 

invadering av Indonesien. Från 1600-talets början fram till 1975 var Östtimor en 

koloni tillhörande Portugal, i samband med att den politiska makten skiftade i 

Portugal förklarade den nya regimen att Östtimor i enlighet med 

självbestämmanderätten har rätt till självbestämmanderätt och att dess internationella 

status ska överlämnas för vidare bedömning av en församling.68 

Den västra delen av Timor blev ett med indonesiskt territorium efter att 

Nederländerna avkoloniserat området. Det tog dock inte lång tid förrän Indonesiska 

trupper invaderade Östtimor, i och med att det inom Östtimor fanns splittring i den 

styrande makten och att delar av makten ville integreras med Indonesien. 69  

 

Både FN:s generalförsamling och säkerhetsrådet hamnade i en lång och komplex 

situation då både Portugal protesterade mot Indonesiens förfarande samtidigt som 

Indonesien i sin tur åberopade att Östtimor hade integrerats med Indonesiens 

territorium och hävdade suveränitet och respekt för dess territoriella integritet. 70  

Den geopolitiska faktorn påverkade situationen och konflikten blev så infekterad att 

användning av militärt våld från Indonesiens blev en maktfaktor. USA visade om 
																																																								
68 Cassese, Antonio, Self-determination of peoples: A Legal Reapprasial, first edition., 
University Press, Cambridge, 1995 sid 224	
69 Crawford, James, The creation of states in international law, second edition., Oxford 
University press, New York, 2005, sid 560  
70 Cassese, Antonio, Self-determination of peoples: A Legal Reapprasial, first edition., 
University Press, Cambridge, 1995, sid 223-225 
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något diskret ett stöd för Indonesiens användning av militärt våld vid invadering av 

Östtimor, men trots detta använde USA inte sitt Veto i FNs säkerhetsråd.71 Indonesien 

tillsatte på eget bevåg en icke folkvald regional församlingen baserad på de politiker 

inom regimen som var pro-Indonesienanhängare och regimen valde att bjuda in FN, 

däribland generalförsamlingen och säkerhetsrådet.  

 

Konflikten avseende Östtimor blev ett fall som hamnade i den internationella rättens 

händer i och med att Portugal ville vidta rättsliga åtgärder och fallet hamnade hos 

Internationella domstolen (ICJ). Australien blev motpart i rättegången med anledning 

av att Australien som fått delegerad makt av Portugal hade misslyckats med dess 

skyldighet att administrera Östtimor72. Östtimor utropades självständigt i september 

2002 och blev en ny medlemsstat i statssamfundet.73 Fallet Östtimor belyser flera 

viktiga aspekter avseende självbestämmanderätten och dess applicering i den 

internationella rätten. Först och främst hur känslig en fråga om secession och 

självständighet är, i synnerhet när flera suveräna stater är inblandade och gör anspråk 

på ett territorium. I en sådan situation, vilket var fallet i Östtimor, hamnade FN i en 

komplicerad tvist mellan stater och det politiska maktspelet bland supermakterna i 

säkerhetsrådet blir tydligt.  

 

En annan viktig aspekt av fallet är att ett folk rätts till självbestämmande och 

internationella status lyfts upp till sfären tillhörande den internationella rättens 

dömande funktion. Rätten till självbestämmande var den centrala fokusen vid den 

legala bedömningen av det dåvarande icke-självstyrande Östtimor. 74   Genom 

Portugals agerande och ICJ:s vilja att ta upp fallet, sände det en stark signal att en 

illegal handling, som i fallet då Indonesien genom militärt tvång tagit över territoriet 

och missgynnat folkets vilja, ska ifrågasättas och ställas till svars. Genom 

säkerhetsrådets resolution 1275, etablerade FN ett omfattande mandat i syfte att 

administrera territoriet tillhörande Östtimor, vilket även var fallet när FN agerade i 

																																																								
71 Ibid. sid 223	
72	ICJ, East Timor (Portugal v Australia), Judgement, ICJ Reports, 1995, paragraf 1	
73	Crawford, James, The creation of states in international law, sid 562		
74ICJ, East Timor (Portugal v Australia), Judgement, ICJ Reports, 1995; "The court recalls in 
any event that it has taken note in the judgement that, for the two Parties, the Territory of east 
Timor remains a non-self governing territory and its people has the right to self-
determination."  
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Kosovo. 75  I samband med fallet Östtimor konstaterade ICJ att principen om 

självbestämmanderätt innehar en status av erga omnes, i egenskap av tvingande 

internationell rätt.76 

2.4.4	Demokrati:	-en	legal	rättighet?	

Ett folks vilja och önskemål om hur de vill införliva sin självbestämmanderätt har 

genom de fall som ovan redovisats resulterats i att invånarna konsulterats och att 

centralregeringen kommer med förslag i syfte att bemöta det folk vars rättigheter och 

inflytande har negligerats.  Krav på folkomröstning har successivt utvecklat i 

föreliggande FN-praxis avseende det praktiska tillvägagångsättet att belysa 

självbestämmanderätten. 77 

Denna intressanta utveckling av den interna självbestämmanderätten och föreliggande 

FN-praxis belyser betydelsen av ett demokratiskt styrelseskick i syfte att inkludera en 

folkgrupp som strävar efter självbestämmanderätt. En folkomröstning ger en 

indikation på att staten ifråga tar ansvar för upprätthållande av de grundläggande 

demokratiska rättigheterna. Thomas Franck är en författare vars åsikter har fått stor 

uppmärksamhet avseende självbestämmanderätten. Franck gör gällande att ett 

demokratiskt styrelseskick numera blivit en folkrättslig norm, detta innebär att 

periodiska val och rätten att delta i allmänna val ska gälla hela befolkningen i en stat. 

Den interna självbestämmanderättens införlivande förutsätter givetvis att staten ifråga 

har ett demokratiskt styrelseskick och utvecklingen inom folkrätten påvisar att rätten 

till fria periodiska val för alla invånare i en stat utgör en internationell sedvanlig 

rättsregel.78  Franck hävdar vidare att självbestämmanderätten inte är en tidigare 

version av demokratin, utan att demokratin utgör en egen norm. Dessa folkrättsliga 

normer, den interna självbestämmanderätten och rätten till ett demokratiskt 

styrelseskick skapar förutsättningar för den interna självbestämmanderättens 

																																																								
75 Crawford, James, The creation of states in international law, second edition., Oxford 
University press, New York, 2005, sid 561 
76	ICJ, East Timor (Portugal v Australia), Judgement, ICJ Reports, 1995 sid 16 para. 29, 
domstolen yttrade: Portugal's assertion that the right of peoples to slef-determination, as it 
evovlved from the the Charter and from United Nations practice, has an erga omnes character, 
is irreproachable.	
77 Svanberg Katinka, FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst: en studie av säkerhetsrådets 
ingripande under kap. VII i FN-stadgan för rätten till demokrati, Jure AB, 2014, sid 231-232	
78 Thomas Franck, The emerging right to democratic governance, 1992, sid 46-49, se även 
Cassese, Antonio, Self-determination of Peoples: A Legal Reapprasial. sid 306 
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införlivande. I den mån demokrati får en plats i ett samhälle skapar det givetvis 

utrymme för utövande av mänskliga rättigheter. 79   

2.5 Analys av självbestämmanderättens praktiska tillämpning och gällande 

rättsläge 

Självbestämmanderätten är en legal rättighet, men i praktiken blir principen svår att 

förverkliga för alla de folk som strävar efter politiskt oberoende och internt inflytande 

inom en centralmakt. Det nuvarande rättsläget avseende självbestämmanderätten 

tillämpning innebär att en folkgrupp som hävdar sin rätt till självbestämmande och 

som inte är självstyrande har rätt till att välja sin politiska organisation och att en 

folkgrupp det vill säga den del av invånarna i en suverän stat som exkluderas från att 

delta och påverka regeringen, har en laglig rätt att åberopa självbestämmande. I de 

lägen ett folk genom förtryck utesluts och förvägras rätten till intern 

självbestämmanderätt aktualiseras den externa självbestämmanderätten. 

Självbestämmanderätten kan resultera i att en ny separat stat bildas eller att det skapas 

en region som integreras med en suverän stat. Genom en federal lösning skapas en 

politisk balans mellan folket ifråga och dess inflytande i den centrala makten.80 

Utvecklingen av den interna självbestämmanderätten visar att rätten till ett 

demokratiskt styrelseskick har fått genomslag, vilket innebär att en demokratisk 

folkrättslig norm har inkluderats i den interna självbestämmanderätten. Den 

demokratiska aspekten avseende den interna självbestämmanderätten har skapat ett 

bredare utrymme gällande ett folk som inom en suverän stat strävar mot intern 

självbestämmanderätt. 81 

 

Av de ovan redovisade fallen blir det även tydligt att den internationella rättens 

inverkan på en konflikt kan bli en utdragen process som tar väldigt lång tid, som i 

fallet med Östtimor där det tog flera decennier att komma fram till en lösning som 

accepterades av parterna. Den påverkan och effekt som den internationella rätten har i 

dessa långvariga fall är att frågan är aktuell och befinner sig på agendan fram tills nya 

omständigheter uppstår som kan ligga till grund för en lösning av konflikten. 

																																																								
79 Thomas Franck, The emerging right to democratic governance sid 52-53 
80 Crawford, James, The creation of states in international law, second edition., Oxford 
University press, New York, 2005, sid 106-128	
81	Cassese, Antonio, Self-determination of Peoples: A Legal Reapprasial. sid 302-306. 
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 En ytterligare aspekt som är värd att belysa är vikten av folkviljan vid applicering av  

självbestämmanderätten. Det mest framgångsrika verktyget för de folk som åberopar 

självbestämmanderätt och delaktighet i en central regeringen tycks vara referendum, 

det skapar en chans att höra folkets vilja, det förutsätter givetvis att referendum hålls 

på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Av framställningen ovan blir det tydligt att 

i de fall den legala principen används effektivt i samverkan med politiska verktyg kan 

resultatet bli en fredlig och långsiktigt lösning. 

 

2.6  Bildandet av nya stater - en utveckling av principen självbestämmanderätt? 

2.6.1	Montevideokonventionen	

Att självbestämmanderätten syftar till att skapa förutsättningar för folk att åtnjuta 

demokratiskt och politisk inflytande över sin framtid är som ovan nämnt något som 

skyddas av den internationella rätt. Rätten till självbestämmande kan leda till en 

självständig stat, det finns däremot ingen folkrättslig förbindelse eller regel som 

tvingar aktörer eller stater att erkänna en ny stat. 82 Ett eventuellt erkännande av en ny 

stat är alltså en politisk handling, men den politiska handlingen kan givetvis ha 

rättsliga konsekvenser i den internationella kontexten.83  Inom ramen av de relevanta 

omständigheterna och den internationella rätten är det viktigt att beakta juridiska 

aspekter vid erkännande av en ny stat. Det finns dock inte någon generell juridisk 

definition i den internationella rätten av begreppet "Statehood", vilket kan bero på att 

ett sådant centralt koncept som en självständig stat sällan blir ifrågasatt. Begreppet 

analyseras i samband med fall avseende huruvida ett visst territorium uppfyller några 

men inte alla av de kriterier som karaktäriserar en självständig stat.84  

I praktiken har principen om självbestämmande präglats av den internationella rätten 

och principen har legat till grund för erkännande av en enhet som genom faktiska 

omständigheter uppfyller de kriterier som karaktäriserar en stat, en så kallad de facto 

stat. 85 Ett de-facto erkännande är interimistiskt till skillnad från ett de jure-

																																																								
82 Bring, Ove, Mahmoudi, Said, Sverige och folkrätten, 4 u., Nordstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2002, sid 76 
83Crawford, James, The creation of states in international law, second edition., Oxford 
University press, New York, 2005, sid 27 
84 Ibid. sid 40  
85 Fabry, Mikulas, Recognizing States, Oxford University Press, New York, 2010, sid 9 
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erkännande som innebär upptagande av diplomatiska förbindelser och ett slutligt 

erkännande av en enhet som en ny stat. 

Den tydligaste formuleringen av de grundläggande kriterier som används för att 

avgöra om en de facto stat eller en viss enhet uppfyller de krav som ställs för en 

självständig stat återfinns i Montevideokonventionen från 1933. En enhet som har för 

avsikt att vara ett subjekt som en juridisk person inom den internationella rätten bör 

uppfylla följande kriterier; 1) en permanent befolkning, 2) ett definierat territorium, 3) 

en regering som innehar kontroll över territoriet 4) kapaciteten att upprätthålla 

internationella relationer med andra stater. 86  

Montevideokonventionen är inte en bindande konvention i den internationella rätten, 

utan fungerar som riktlinjer med kriterier avseende vad som krävs för ett territorium 

att uppnå en internationell status som en självständig och oberoende stat. 87  

Stater består av gränsdragna territorier och ett definierat territorium är nödvändigt i 

syfte att kunna agera som en suverän stat. Det finns inga krav på hur litet eller stort ett 

territorium måste vara, det finns heller inga krav på en direkt närhet till territoriet som 

tillhör staten ifråga. Kravet att det ska finnas ett definierat territorium är inte ett 

enskilt krav, utan kravet är beroende av att det måste finnas ett effektivt styre, det vill 

säga, att territoriet styrs effektivt.88 

Även avseende det andra kriteriet som innebär att territoriet ifråga måste ha en 

permanent befolkning så finns det inga riktlinjer för hur stort till antalet befolkningen 

tillhörande en stat bör vara. Kriteriet är inte beroende av den nationalitet som den 

befolkningen ifråga innehar, utan snarare är nationalitet beroende av en självständig 

stat.89  

Det mest centrala kriteriet är att den förmodade staten ska styras av en effektiv 

regering som kan ha kontroll och utöva sin makt över territoriet, detta kriterium är en 

förutsättning vid utropande av en självständig stat. I vissa avseenden som fallet vid 

utropande av Kongos självständighet var kravet på en effektiv regering något mildare 

																																																								
86  Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (Montevideo Convention), 26 
december 1933, " The state as a person of international law should possess the following 
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än vad som kan utläsas av föreliggande kriterier. Detta innebär att dessa kriterier 

måste ses inom kontexten av varje unikt fall. 90  

Kapaciteten att ingå avtal och relationer med omvärldens stater är inte ett kriterium 

för att uppnå en internationell status som en självständig stat. Att ingå relationer med 

andra stater är mer sannolikt en konsekvens av en självständig stats effektiva 

agerande. Vidare bör det påpekas att det är ett effektfullt kriterium om exempelvis en 

icke-självständig region bevisar att den innehar kapacitet att ingå relationer med andra 

stater, detta kan påverka den icke-självstyrande regionen i rätt riktning mot 

självständighet och framtida erkännanden av andra stater.91  

 

Det finns flera andra faktorer som påverkar huruvida ett territorium som uppfyller 

ovan nämnda kriterier kan utropa självständighet. Det politiska klimatet och de 

internationella relationerna är en viktig nämnare som måste beaktas, likaså den 

territoriella integriteten och respekten som finns sinsemellan stater att inte lägga sig i 

varandras angelägenheter. Respekten för den suveräna statens gränser skapar givetvis 

ett fredligt klimat som västvärlden och resten av det internationella samfundet har för 

avsikt att upprätthålla, men som ovan nämnts i undersökningen kolliderar den 

territoriella integriteten med rätten som skyddar ett folks rätt till självbestämmande. 

 

2.6.2	Erkännande	av	andra	stater	-	en	rättslig	skyldighet?	

De ovan nämnda kriterier skapar någon form av bevis gentemot omvärldens stater när 

ett territorium faktiskt uppfyller kriterierna avseende en självständig stat. I dessa 

situationer är det vanligt förekommande att andra stater erkänner den region som 

uppfyller kriterierna. Att bli erkänd av andra stater är inte ett villkor för att anses vara 

en självständig stat i den internationella rätten. Som nämnts ovan kan en självständig 

stat skapas då kriterierna i Montevideo-konventionen är uppfyllda och ett eventuellt 

erkännande av andra stater blir aktuellt när kriterierna är uppfyllda. Det har funnits 

fall där det brustit i kriterierna, exempelvis vid erkännandet av Bosnien-Hercegovina 

ifrågasattes om regeringen verkligen hade en effektiv kontroll av territoriet, trots 

denna osäkerhet blev Bosnien en självständig stat. 92  Det finns inga formaliteter 

avseende hur ett erkännande ska gå till, exempelvis kan en president genom ett 
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anförande erkänna en annan stat, eller som i fallet när Indien erkände Sydsudan 

genom ett brev från Indiens premiärminister.93  Erkännande är följaktligen en politisk 

handling vilket innebär att en stats agerande att hålla tillbaka eller lämna ett 

erkännande blir en politisk manifestering.  

Folkrätten godkänner inte erkännande av en ny stat om den enheten ifråga inte 

uppfyller de tre kriterier som karaktäriserar en stat, ett sådant handlande kallas för 

"premature recognition", vilket innebär ett för tidigt erkännande av en enhet. I de 

scenariot en stat erkänner en enhet trots att den nya staten ifråga inte uppfyller 

kriterierna enligt Montevideokonventionen, innebär det en folkrättslig överträdelse. 

Ett för tidigt erkännande av ett folks självständighet kränker moderstatens territoriella 

integritet.94  

 

Inom folkrätten finns det delade meningar angående Kosovos självständighet, som 

ovan nämnts bildades Kosovo i ett läge där Serbien förvägrade Kosovo dess interna 

självbestämmanderätt och denna situation resulterade i att den externa 

självbestämmanderätten aktualiserade och i detta läge utropade Kosovo sin 

självständighet.  Frågan om självständighet och erkännande blev svår i och med att 

det inte var självklart om Kosovo uppfyllde kriteriet som innebär att en regering ska 

utöva en effektiv kontroll över sitt territorium. I samband med utropande av 

självständighet år 2008 erkändes Kosovo av ett 70-tal stater, medan andra stater var 

återhållsamma på grund av att inte uttala ett för tidigt erkännande. 95  Denna 

försiktighet hänger samman med staters territoriella integritet och ett eventuellt för 

tidigt erkännande av en region som inte uppfyller alla kriterier med säkerhet innebär 

en utmaning mot moderstatens territoriella integritet och en folkrättslig överträdelse. 

 

Vidare följer det av artikel 7 i Montevideokonventionen att ett erkännande även kan 

ske genom ett konkludent handlande om det konkludenta handlande innebär en 

intention att erkänna motparten som en ny stat. 96  Ett implicit erkännande kan uppstå 

i de lägen stater upprättar diplomatiska eller konsulära förbindelser med den nya 
																																																								
93 Grant, Tom, How to recognise a State (and not), Cambridge University Press, 2015. sid 
196 
94 Bring, Ove, Mahmoudi, Said, Sverige och folkrätten, 4 u., Nordstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2002 sid 78 
95 Ibid. sid 78	
96 "The recognition of a state may be express or tacit. The latter results from any act which 
implies the intention of recognizing the new state", art 7 Montevideo 
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staten ifråga. 97  Detta återkommer även i en rapport från International Law 

Commission (ILC) där det framgår att ett implicit erkännande uppstår i de lägen en 

stat ingår avtal med en region eller en de-facto statsbildning. Detta agerande kan 

innebära att en stat genom att ha förbindelser med en icke-erkänd stat exempelvis 

genom att ingå handelsavtal eller ha en representation närvarande, skapar legala 

effekter genom det faktiska handlandet.98   

 

En fråga som uppstår i anknytning till ovanstående resonemang är vad som händer 

med en statsbildning som inte erkänns som en stat men som uppfyller de faktiska 

omständigheterna som karaktäriserar en stat. Ett exempel är Taiwan som innehar 

rättsförmåga men inte en status av en självständig stat, trots att de uppfyller de 

folkrättsliga kriterier av en självständig stat. Taiwan har en befolkning och ett 

territorium samt det viktiga kriteriet som innebär att enheten ifråga ska ha en effektiv 

regering. Taiwan, som lyder under "folkrepubliken Kina" har länge strävat efter 

internationella relationer genom statsbildning i syfte att genom diplomatiska 

förbindelser skapa en internationell status. 99 Taiwan har fått cirka 20 erkännanden av 

omvärlden, trots detta betraktas Taiwan som en provins tillhörande Kina.100 Ett 

ytterligare exempel är palestiniernas rättigheter och strävan efter en självständig stat. 

Staten Palestina utropades självständigt 1988 och har erkänts av över 100 stater.101 

Den palestinska regeringen utövar viss effektiv kontroll i Palestina, men med 

restriktiv jurisdiktion. Den palestinska befrielseorganisationen (PLO) inledde 

fredsförhandlingar med Israel år 1933 och därefter uppstod ett nytt folkrättssubjekt i 

den internationella arenan.102  

2.6.3	Sammanfattande	analys	

En de facto-statsbildning strävar i de flesta fall mot att uppnå självständighet och 

erkännanden av omvärlden kan i många fall vara av stor betydelse, sett ur ett legitimt, 

																																																								
97	Bring, Ove, Mahmoudi, Said, Sverige och folkrätten, 4 u., Nordstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2002. sid 76	
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203	
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politiskt och ekonomiskt perspektiv.103 För den presumtiva staten kan ett erkännande 

skapa utrymme för etablering i statssamfundet. Det är de faktiska omständigheterna 

enligt Montevideokonventionen som är avgörande vid bedömning av en presumtiv 

stats kapacitet att klara av de skyldigheter och rättigheter som medföljer vid 

erkännande av omvärldens stater. Ett för tidigt erkännande av en enhet kan innebära 

en folkrättslig överträdelse av moderstatens territoriella integritet.104 Folkrätten har 

angivna kriterier för det som karaktäriserar en stat och samtidigt finns det tvingande 

principer som måste beaktas vid avgörandet om en enhet kan bilda en ny stat. Själva 

erkännandet är en politisk dimension och de politiska aspekterna gör att agerandet 

inte alltid är konsekvent. Fallen Kosovo, Palestina och Taiwan belyser denna aspekt. 

Mot bakgrund av ovan nämnda innehar ett erkännande någon form av bevisning när 

en region eller en de facto stat strävar efter en legitim status.  
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3. Kurdistan och självbestämmanderätten  
En av de uppdaterade uppgifterna visar att kurderna uppskattningsvis är en befolkning 

på 35 miljoner. Kurderna beskrivs som den största folkgruppen i världen som inte har 

en egen stat.105 Den kurdiska motståndsrörelsen och historien är omfattande och 

måste diskuteras i relation till de fyra moderstaterna Iran, Irak, Turkiet och Syrien. 

Situationen och de förutsättningarna som finns för kurder i de olika delarna av 

Kurdistan ser därmed olika ut. Avsnittet syftar till att beskriva det kurdiska folkets 

historiska motgångar och förutsättningar inom de fyra stater som innehar 

centralmakten där kurder utgör en minoritet. Denna beskrivning kommer att förklara 

olika aktörers sociala, kulturella och politiska förutsättningar inom de fyra stater där 

kurder är minoriteter.  

Det kurdiska folkets historiska förankring är givetvis av vikt för den juridiska 

analysen av undersökningen.106 Den historiska bakgrunden ger en överblick av de 

försök som förts för ett kurdiskt självstyre och underlättar nästkommande moment av 

den juridiska undersökning som kommer att knyta an kurdernas situation med rätten 

till självbestämmande. 

 

3.1 En historisk överblick   

Den moderna kurdiska nationalismen tog sin första form, i en kulturell mening, bland 

den intellektuella kurdiska eliten i det Osmanska riket under andra hälften av 1800-

talet. Formandet utgjordes framförallt av att kurdiska intellektuella började skriva sina 

tankar på sitt eget modersmål.107 Det är av vikt att förstå att ett underliggande 

incitament till att anamma den kurdiska identiteten föranleddes av att det Osmaniska 

riket och Qajar-dynastin i Iran under denna tid upplevt en social och politisk 

förskjutning där islam spelade en allt viktigare roll som identitetsmarkör 108 . 

Framväxten av en allt mer påträngande muslimsk identitetspolitik på bekostnad av 
																																																								
105 Radpey, Loqman, The legal status of the Kurdistan Regional Government, The journal of 
Social Political and Economical Studies, Vol. 39 No. 4, 2014. sid 400, se även Yildiz, The 
kurds in Iraq. sid 9 
106 Bring, FN-stadgan och Världspolitiken: Om folkrättens roll i en föränderlig värld, sid 206	
107	Natali, Denise, The Kurds and the state: evolving national identity in Iraq, Turkey, and 
Iran, 1. ed., Syracuse University Press, Syracuse, N.Y., 2005. sid 1	
108	Ibid. Page xix	
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andra kulturella och etniska identitetsmarkörer ledde till en politiserad kurdisk 

identitet och även formandet av den moderna kurdiska nationalismen och dess olika 

politiska uttryck. Formandet av nationalstater efter första världskriget i Mellanöstern 

inledde en aktiv rörelse inom de nya staterna för att forma nya sammanhållande 

identiteter, en rörelse där kurderna som folk snabbt fick inse att deras vilja till att 

forma en egen identitet skulle få möta på ett aktivt motstånd. Även om Islam fortsatte 

att vara en starkt gemensam nämnare, var det de nationalistiska tendenserna hos 

perserna Iran, araberna i Irak och Syrien samt turkarna i Turkiet som påverkade 

kurderna till att politisera sin identitet109. Skapandet av nya nationalstater inledde en 

process av assimilationsförsök på kurderna, framförallt i Turkiet och i Iran, genom att 

dels förbjuda kurdiskan men även genom en etnisk motiverad förflyttningspolitik.  

Förflyttningspolitiken drabbade framförallt framstående kurder där syftet var att lyfta 

bort dem från sina hem och sin kontext110.   

3.2 Sevres- och Lausanne-avtalen och dess påverkan på kurderna i Turkiet 

Sevres-avtalet som undertecknades i augusti 1920 hade inspirerats av den 

amerikanska presidenten, Woodrow Wilson, 14-punkts-deklaration som innefattade 

att de minoriteter som levt inom det Osmanska riket skulle beviljas en ”självständig 

utveckling”.111  Sevres-avtalet öppnade upp för möjligheten att motivera uppkomsten 

av nya nationalstater med etniska företecken, med andra ord en möjlighet för kurderna 

att kunna forma en egen nationalstat.112 Opponenterna till en separering av det 

osmanska riket få om än några innan General Kemal Ataturk formade en 

nationalistisk turkisk rörelse. Ataturk betonade i början av sin kampanj att en ny stat 

skulle vara grundad utifrån den multikulturella heterogenitet som funnits i Turkiet och 

att även den nya turkiska identiteten skulle vara sprungen ur den mångfald som fanns. 

Detta ledde till att många kurder, däribland och framförallt, ledande kurdiska familjer 

och klaner valde att ge Ataturk och hans regering sitt initiala stöd.  Just detta stöd, 

från kurderna och andra minoritetsgrupper möjliggjorde Ataturk att segra i det 
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111	Gunter, Michael M., The Kurds ascending: the evolving solution to the Kurdish problem in 
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turkiska självständighetskriget mellan 1920-22. 113   Vinsten gav dock Ataturk 

möjligheten att påverka Sevres-avtalet till den grad att ett nytt avtal arbetades fram, 

det så kallade Lausanne-avtalet, som signerades 1923 och som gav den nya turkiska 

staten full territoriell integritet. Det nya avtalet, till skillnad från det föregående, 

vägrade att erkänna etniska minoriteters rätt. 114  Lausanne-avtalet gav en första 

legitimitet till den homogeniseringspolitik som skulle prägla turkisk inrikespolitik i 

många decennier framöver. Det nya politiska tillståndet i landet efterföljdes av en 

orolig tid. Kurderna initierade tre separata revolter, den första, ledd av Sheikh Said 

var såväl religiöst som nationalistiskt motiverad. Sheikh Saids revolt krossades dock 

med följden att upphovsmannen hängdes.115 Den andra revolten, uppkom kort därefter 

i 1927 och var ledd av den transnationella kurdiska nationalistiska rörelsen, 

Khoyboun, som hade samlat de främsta kurdiska organisationerna. Även detta uppror 

blev krossat, denna gång med hjälp av iranska styrkor.116 Det tredje och sista upproret 

började i den avlägsna Dersim-provinsen, en provins som den turkiska staten kunnat 

få full kontroll på så sent som 1937. I samband med övertagandet av provinsen och 

det motstånd det provocerade fram dödades ett stort antal människor. På grund av det 

avlägsna geografiska området och den svåra framkomligheten, är det än idag oklart 

vilka medel den turkiska staten använde för att förgöra upproret.  Dersim-operationen 

lämnade grava spår efter sig, den kurdiska nationalistiska rörelsen i Turkiet 

underkuvades i nästan ett halvt sekel.117 I november 1978, växte en ny form av 

kurdisk protest rörelse fram, denna gång ledd av Abdullah Öcalan, grundaren och 

ledaren för Kurdistans arbetareparti, PKK. dess kamp mot centralmakten har dels 

syftat i att skapa ett erkännande av den kurdiska minoritetens existens samt att förena 

och formulera den kurdiska kampen i Turkiet.118 Viktigt att komma ihåg är att det 

funnits kurdiska politiska partier i Turkiet redan innan PKKs grundande, de dock hade 

misslyckats i att kunna formulera en enande politisk diskurs vilket kurder kunde finna 

sig förenande inom. Sedan 1984 har PKK fört ett gerillakrig mot den turkiska 
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centralmakten, ett krig som fram tills nyligen lett till 37.000 människors död, bägge 

sidor inräknat.119  

 

Kurderna i Turkiet, med det politiska partiet HDP (Peoples' Democratic Party) i 

spetsen, har de senaste åren skördat politiska framgångar med valresultat som 

överstigit den 10 % -spärr som finns för att komma in i det turkiska parlamentet.120 

HDP, är ett resultat av att dess föregångare, BDP (Peace and Democracy Party) och 

DTP (Democratic Society Party), förbjudits att existera. Under andra halvan av 2015 

samt under 2016 har det politiska läget mellan kurder och centralmakten varit ytterst 

ansträngd på grund av ett eskalerande inbördeskrig i landet.121 En rad prominenta 

författare, journalister och politiker har fängslats för att de antingen visat sympati med 

den politiska rörelse som leds av HDP eller för att ha medverkat i att kritisera den 

sittande presidenten Tayip Erdogan. 122  I en rad städer i sydöstra Turkiet, där 

befolkningen i huvudsak är kurder, har fullskaligt krig eskalerat fram mellan PKK-

trogna grupper och centralmakten. Den senaste händelseutvecklingen som skett är att 

en övervägande majoritet av HDPs parlamentsledamöter mister sin parlamentariska 

immunitet och därmed riskerar att fängslas.123    

 

3.3 Kurderna i Iran  

I iranska Kurdistan fick den kurdiska politiska nationalismen sitt första framgångsrika 

uttryck i staden Mahabad, i samband med att Mahabad-republiken utropades den 22 

januari 1946 124 . Republiken inrättades för att säkerställa kurdernas nationella 

självständighet inom Irans gränser. Republiken inrättades med stöd av Sovjet i en kall 

konflikt med centralmakten i Tehran. Den iranska regeringen krossade till slut 
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republikens existens genom att militärt belägra de delar av iranska Kurdistan som var 

inom republikens kontroll. Iranierna avrättade även republikens folkvalde president, 

Qazi Muhammed, genom hängning125. Republiken hann ha en livslängd på 11 

månader innan iranierna tog full kontroll i december 1946. Irans dåvarande ledare, 

Mohammed Reza Pahlevi, stängde alla dörrar för ett öppet pluralistiskt system i Iran, 

kurdiska organisationer och rörelser var antingen tvungna att gå under jorden eller gå 

i exil126. Pahlevi-eran karaktäriserades starkt av att Iran, ett mångkulturellt land med 

en rad olika etniska och kulturella grupper, genomgick en persifieringsprocess127 av 

den iranska identiteten samt att de kurdiska områdena i synnerhet systematiskt 

militariserades 128 . Efter Pahlavi-dynastins fall i samband med den iranska 

revolutionen 1979 välkomnades initialt maktskiftet av en rad av kurdiska politiska 

rörelser, dock med ett utryck för starkt motstånd mot Ayatollah Khomeinis tillträde 

till makten. Motståndet mot Khomeini skulle kosta kurderna dyrt, strax efter 

maktskiftet drabbades iranska och kurdiska styrkor samman där kurderna fick utgöra 

ett exempel gentemot alla folkgrupper om att avlägsna alla ambitioner om separation 

från Iran.   

 

Det viktigaste politiska partiet i iranska Kurdistan har varit Kurdistan Democratic 

Party Iran, KDPI129, vars slogan var ”demokrati i Iran, autonomi för Kurdistan”.  

Partiet uppfattades som farligt av den iranska regimen, dels för att de inte stött 

revolutionen, dels för att den ansågs vara separatistisk. Regimen var noga med att alla 

försök till att decentralisera makt stoppades av det revolutionära gardet130. Då Iran-

Irak kriget påbörjades i september 1980, såg båda regimer till att även föra en intensiv 

militär offensiv krigsföring gentemot samtliga kurdiska rörelser och dess 

Peshmerga131 samt civila i syfte att återvinna det territorium som förlorats vid 

revolutionen året innan.  Viktigt att påpeka är att både Iran och Irak, under krigets 

gång, sponsrade den kurdiska rörelserna inom den andra statens territorium i syfte att 
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försvaga centralmaktens kontroll över sitt eget territorium132. Efter Iran-Irak kriget 

gjordes försök från KDPIs sida att inleda förhandlingar med regimen och dess 

dåvarande president, Rafsanjani133. Dessa förhandlingar ledde dock till att KDPIs 

generalsekreterare, Dr. Ghassemlou, mördades vid förhandlingsbordet i Wien 1989. 

Vidare, Dr. Ghassemlous efterträdare, Dr. Sharafkandi mötte även han samma öde till 

mötes 1992 i Berlin134. 1996 valdes Mohammad Khatami till president i Iran, han 

hade gått till val på löften om reformer, bland annat reformer som skulle gynna 

landets kulturella minoriteter. Reformerna innebar i praktiken att tidskrifter på 

kurdiska kunde publiceras från universiteten samt att kurdiska parlamentsledamöter 

fick tillåtelse att skapa allianser med varandra135. Detta skedde givetvis inom ramen 

för vad som kunde tillåtas, reformerna var förbättringar, men också ytterst begränsade 

och kontrollerade från regimens sida.  

Det bör beaktas att Iran är ett land med många minoriteter och officiellt sett har Iran 

visat en låg tolerans när enskilda medborgare har yttrat politisk 

meningsskiljaktighet.136 Den kurdiska etniska minoriteten i Iran har under en lång tid 

blivit utsatta för restriktioner avseende politiska och kulturella aktiviteter.137  

 

3.4 Kurderna i Syrien  

Efter Sheikh Saids misslyckade uppror på 1920-talet mot den nybildade turkiska 

regeringen, flydde tiotusentals kurder över Turkiets södra gräns till det relativt 

obebodda områdena i norra Syrien138. Under det franska mandatet mellan 1920-1946 

var restriktionerna mot kurderna relativt få, kurderna fick både organisera sig samt 
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publicera tidskrifter och böcker på sitt modersmål139. Detta ändrades dock efter 

Syriens självständighet 1946 där spänningar inom landet växte i takt med att landet 

satts i oroligheter efter tre militärkupper 1949, samtliga initierade av högt uppsatta 

officerare med kurdisk bakgrund. Den arabiska majoriteten i landet var orolig för att 

den kurdiska minoriteten skulle försöka inta sig en alltför betydande roll i en den unga 

staten. Därav skedde en successiv uteslutning av kurder från höga positioner inom 

framförallt armén140. 1957, startades det nationalistiska kurdiska partiet KDP-S i 

Syrien, partiet var sprunget ur moderpartiet i irakiska Kurdistan, lett av Barzani-

familjen. 1959 greps och avrättades ledarna och andra högt rankade medlemmarna 

inom KDP-S på grund av anklagelser om förräderi. 1962 blev 120 000 kurder 

berövade sitt syriska medborgarskap, orsaken var att centralstyret i Damaskus 

argumenterat för att kurderna inte var syrier då de var flyktingar från Turkiet141. Den 

arabiska nationalismen växte succesivt på grund av den våg av panarabism som hade 

fått fart i och med Nasserismens frammarsch samt Baathpartiets alltmer framträdande 

roll. Denna utveckling innebar att den kurdiska närvaron på den politiska scenen i 

Syrien kom till ända. Den kurdiska kulturella identiteten var satt under hårt tryck och 

alla medel sattes under början av 60-talet in för att begränsa socioekonomisk 

utveckling bland kurderna142. Den kurdiska regionala regeringen (KRG) ledd av 

Massoud Barzani krävde i 2005 att de kurdiska rättigheterna skulle respekteras i 

Syrien vilket ytterligare motiverade att konflikterna mellan kurderna och 

centralmakten steg upp på ytan143.  Den syriska statens agerande gentemot kurderna 

har inneburit flera brott mot de civila rättigheterna, där kurderna under 1962 fråntogs 

rätten att inneha en nationalitet, vilket innebar att de syriska kurderna var statslösa i 

den internationella rättens bemärkelse.144 Kurderna i Syrien har även blivit nekade 

rätten till utbildning, även om utbildning har varit en nationell rättighet enligt den 

syriska konstitutionen.145  
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Vol. 6, No. 4, April 2004 
140 McDowall, David, The Kurds. sid 122 
141 Edmonds, C.J. sid 103 
142 Ziadeh, Radwan, The Kurds in Syria Fueling Separatist Movements in the Region?, United 
States Institute of Peace, Special Report 220, April 2009. sid 2 
143 Gunter, Michael M. sid 135 
144 Article 15 of UDHR " everyone has the right to nationality", se även: Human Rights 
Watch, Syria; The silenced Kurds, , vol 8 No 4(E), October 1996. sid 3	
145 Yildiz, Kerim, kurds in Syria: The forgotten people, Pluto Press, 2005. sid 100 
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I samband med att inbördeskriget i Syrien trappades upp under 2014, blev läget i 

Syrien värre och det våldsamma inbördeskriget eskalerade ytterligare vid Islamiska 

statens våldsamma metoder och krigsföring i Syrien. Sedan januari 2014 har det 

kurdiska partiet Democratic Union Party (PUD), tillsammans med andra allierade 

tagit kontroll över de norra regionerna i Syrien. 146 Kurderna i Syrien, med det 

politiska partiet PYD (Democratic Union Party) i spetsen, har sedan början av juli 

2012 varit involverade i en flerfronts-konflikt mot flera olika politiska och militära 

aktörer i landet. PYDs militära gren, YPG (People's Protection Units) och YPJ 

(Women’s Protection Units), har sedan 2012 aktivt försvarat kurddominerade 

områden i norra Syrien mot såväl FSA (the Free Syrian Army)147, Al-Nusra148 samt IS 

(Islamiska Staten) 149 .  PYDs relation med den syriska regimen har sedan 

inbördeskrigets början varit komplex. Militära konfrontationer mellan PYD och 

syriska regimstyrkor var på grund av respektive parts flerfrontskrig mot ovannämnda 

grupper aldrig intensifierade förrän i början på 2016 och har sedan dess försämrats 

avsevärt.150 Den 17 mars deklarerar de syriska kurderna, framförallt representerade av 

PYD, ”Federation of Northern Syria” med syfte att ena de tre kurddominerade 

områdena i norra Syrien. Syftet med deklarerandet har enligt PYD varit att ena dessa 

områden och sammanfoga dem som en administrativ och politisk enhet.151 

 

3.5 Kurderna i Irak 

Av framställningen ovan framgår det att kurdernas tillvaro har präglats av förföljelse 

och förtryck. Anfalkampanjen inleddes av Saddam Husseins regim i Irak år 1988, 

Anfal som betyder förstörelse på arabiska resulterade i ett folkmord som dödade 

uppemot 100 000 kurder i de kurdiska områdena i norra Irak.152 Den kurdiska 

																																																								
146 Human Rights Watch, World Report 2015: Syria, https://www.hrw.org/world-
report/2015/country-chapters/syria  (2015-05-09) 
147www.cnn.com, Syria Rebels, Kurdish milita discuss cease-fire, 
http://edition.cnn.com/2012/10/29/world/meast/syria-kurdish-militia/, (2016-05-13) 
148 www.english.alarabiya.net, Jihadist rebels in standoff with Syria Kurds: NGO, 
http://english.alarabiya.net/articles/2012/11/22/251219.html (2016-05-13) 
149 www.longwarjournal.org, Islamic State is forced from Kobane, 
http://www.longwarjournal.org/archives/2015/01/islamic_state_defeat.php (2016-05-13) 
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forces-qamishli/ (2016-05-08) 
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regionen i norra Irak har gett kurder något av en frizon, som ovan beskrivits har vägen 

dit varit annat än fredlig.   

 

3.5.1	Kurdistans	Regionala	Regering		

Möjligheten till en autonom region i norra Irak uppstod efter Kuwaitkriget 1991. I 

samband med att irakiska regimen förlorade kontrollen över de områden som 

successivt hamnat i kurdernas bevakning hölls det en folkomröstning år 1992.  Både 

USA och Storbritannien visade sitt stöd och uppmuntrade att de kurdiska ledarna i 

norra Irak skulle få ett ökat regionalt inflytande, men samtidigt var de tydliga med att 

de inte förespråkade ett skapande av "Kurdistan", separatism från Irak var något som 

stormakterna inte eftersträvade.153 I och med den kurdiska regionens geopolitiska läge 

blev det svårt att aspirera på att få vara självständiga, då de närliggande grannländerna 

inte godtog en självständig kurdisk stat. Sett utifrån ett ekonomiskt perspektiv så var 

det ett låst läge för kurderna i och med att de inte hade kapacitet att exportera sina 

resurser, i synnerhet den viktiga oljan. Vidare var kurderna oroliga över att det skulle 

uppstå konflikter över städerna Mosul och Kirkuk i norra Irak som ett nationalistiskt 

såväl som ekonomiskt skäl för kurderna. Med syftet att inte förlora områden som 

Mosul och Kirkuk i norra Irak hamnade således kurderna i ett kompromissläge med 

Irak och en federal lösning blev sedermera det enda alternativet. 154    

USA:s invasion av Irak 2005 skapade ett nytt tillfälle för kurderna i Irak, Saddam 

Hussein försvann från makten och nya val resulterade i att autonomi för den kurdiska 

regionen erkändes för första gången i Iraks konstitution år 2004. Förhållandet mellan 

den kurdiska regionen och centralmakten beskrivs i artikel 141 i Iraks konstitution: 

Article 141: 

Legislation enacted in the region of Kurdistan since 1992 shall remain in force, and 

decisions issued by the government of the region of Kurdistan, including court 

decisions and contracts, shall be considered valid unless they are amended or 

annulled pursuant to the laws of the region of Kurdistan by the competent entity in the 

region, provided that they do not contradict with the Constitution.  

																																																								
153 Yildiz, The Kurds in Iraq, sid 45-48		
154	Renad	Mansour,	Rethinking	recognition:	The	case	of	Iraqi	Kurdistan,	Cambridge	
Journal	of	International	and	Comparative	law,	2014.	sid	1184-1185	
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KRG etablerades av de två största partierna i norra Kurdistan, Kurdistan Democratic 

Party (KDP) och Patriotic Union of Kurdistan (PUK).  KDP och PUK bildade en enad 

regering och den styrande presidenten, Massoud Barzani som tillhör KDP innehar den 

ledande makten för den kurdiska regionala regeringen.155 Efter USA-invasionen 

bildades en ny federal konstitution i Irak, där kurder inkluderades. 2006 blev Jalal 

Talabani, en kurdisk politiker och ledare för det kurdiska partiet PUK, vald som Iraks 

första president under den nya federala konstitutionen.156  

 
KRG har kontroll över resurser såsom vatten och den del av oljan som befinner sig 

inom kurdiskt territorium genom att den de säljer oljeavtal utan centralregeringens 

samtycke. 157  KRG innehar även en egen säkerhetsstyrka, peshmerga, som är 

ansvariga för säkerheten i den kurdiska regionen och är den enda säkerhetsstyrkan 

som finns i KRG. Detta framgår i korta drag av artikel 121 i den irakiska 

konstitutionen som reglerar den decentraliserade makten.158 Det hålls regelbundna val 

där medborgarna i KRG får välja sitt parlamentariska styre. Den kurdiska regeringen 

har väletablerade relationer med stater och det finns 36 länder som har 

representationer i form av konsulat i den kurdiska regionen, även FN och EU-

delegationen finns närvarande.159 KRGs President Barzani har vid ett flertal tillfällen 

utnämnt att KRG kommer att hålla i en folkomröstning för att låta det kurdiska folket 

välja möjligheten till en självständig kurdisk stat, något som länge varit en drivkraft 

för den kurdiska regionen.160 Barzani har även uttryckt att kriget mot IS har dragit ut 

på processen och möjligheten att kunna hålla i ett referendum kommer att uppstå när 

																																																								
155 Yildiz, Kerim, The Kurds in Iraq, sid 44-46 
156 Radpey, Loqman, The legal status of the Kurdistan Regional Government, The journal of 
Social Political and Economical Studies, Vol 39 No 4, 2014, sid 413-415 
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for all the administrative requirements of the region, particularly the establishment and 
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säkerhetsläget har stabiliserats.161 Barack Obama har i media poängterade att den 

kurdiska regeringen är funktionell och att dess säkerhetsstyrka har visat sig fullt 

kapabla till att strida mot extremistgruppen IS:  

 

"The Kurdish region is functional in the way we would like to see. It is tolerant of 

other sects and other religions in a way that would like to see elsewher. So we do 

think it is important to make sure that space is protected." 162  

 

3.5.2	Ändrade	maktförhållanden	i	Irak	och	Syrien	

Syrien förklarades självständigt när Frankrike lämnade sina trupper från Syrien i april 

1946. Det eskalerade våldet i Syrien har inneburit förödande konsekvenser för 

befolkningen och striderna mellan olika grupper har ändrat situationen i landet.163 I 

februari 2011 utbröt flera protester i Syrien där protestanterna krävde att korruptionen 

i landet skulle upphöra, att politiska och civila rättigheter skulle respekteras samt att 

de socioekonomiska förhållandena i landet skulle förbättras. Syriens President 

Bashar-Al Assad och hans regim svarade med våld vilket blev början på ett våldsamt 

och utdraget inbördeskrig i Syrien som än idag pågår.164  

I juni 2014 ändrades situationen i Irak när terrorgruppen Islamiska Staten (IS), 

invaderade staden Mosul i Irak och erövrade en tredjedel av landet, situationen blev 

kritisk när IS närmade sig huvudstaden Bagdad.165 Islamiska Statens våldsamma 

metoder ledde till att de snabbt expanderade sina områden. Religiösa minoriteter, i 

synnerhet Yezidikurder, blev utsatta för barbariska avrättningar.166   
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Säkerhetsstyrkorna i KRG, mer kända som Peshmerga167, har på fronten med stöd av 

externa varit i strid mot den Islamiska staten. Peshmerga har även skyddat 

närliggande provinser, vilket resulterat i operationer som inneburit ett återtagande av 

staden Sinjar från IS och övertagandet av den oljerika Kirkukprovinsen som kurderna 

historiskt sätt har hävdat tillhör den kurdiska regionen. 168  

3.6 Analys av kurdernas rätt till självbestämmande och de folkrättsliga krav som 

karaktäriserar en stat.  

3.6.2	Analysens	utgångspunkter	

Analysen tar sin utgångspunkt i jämförelsen mellan den ovan redovisade teoridelen 

gällande självbestämmanderätten och kurdernas rätt till självbestämmande. Analysen 

kommer att behandla kurdernas rätt till intern självbestämmanderätt i relation till dess 

regering. I anknytning till diskussionen avseende den interna självbestämmanderätten 

kommer den externa aspekten av självbestämmanderätten att diskuteras inom 

kontexten av kurdernas relation till respektive moderstat i syfte att reda ut om den 

externa aspekten av rättigheten kan komma att förverkligas. De restriktiva och mer 

progressiva perspektiv inom folkrätten avseende när ett folks rätt till extern 

självbestämmanderätt kan aktualiseras kommer att beaktas i diskussionerna. Vidare 

kommer kurder som ett folk att analyseras utifrån folkrätten och de kriterier som 

beaktas vid bedömning av om en enhet uppfyller de kriterier som definierar en stat. 

Avslutningsvis kommer den kurdiska regionens legala status att studeras och 

förutsättningarna för bildandet av en självständig stat kommer att diskuteras.  

3.6.3	Kurdernas	historiska	strävan	efter	självstyre	

Av framställningen ovan framgår det att kurderna har blivit utsatta för politisk 

förföljelse av samtliga fyra stater. Det kurdiska folket som är minoriteter inom fyra 

olika statsbildningar har i teorin rätt till självbestämmande, i alla fall rätten att 

inkluderas genom den interna självbestämmanderätt. Komplexitet vid analysering av 

kurderna uppstår i och med att det är fyra staters territoriella integritet som måste 

beaktas och folkrätten är tämligen delad i situationer där den folkrättsliga principen 

om självbestämmande och respekten för den suveräna statens territoriella integritet 
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kolliderar. 169  Kurderna har sedan länge försökt att få sin rätt till självbestämmande 

erkänd, även externa aktörer har gjort försök att ge kurderna självbestämmanderätt. 

Genom Sevresavtalet samt Mahabad-republiken fanns viljan att implementera en form 

av autonomi. Självbestämmanderätten har sedan första världskriget relaterats till 

kurdernas situation, genom Sevresavtalet fick principen genomslag, men i praktiken 

implementerades inte bestämmelserna i Sevresavtalet och det internationella 

samfundet fokuserade därmed inte på att utveckla en kurdisk folkrättssubjektivitet i 

regionen som genom politiskt inflytande kunde agera för kurdernas sak.170 

3.6.4	Kurderna	och	rätten	till	intern	självbestämmande	

Det kurdiska folket har förvägrats sina grundläggande mänskliga rättigheter som 

kulturella, sociala och politiska rättigheter.171 Det kurdiska folkets rätt till intern 

självbestämmande brister och det faktum att suveräna stater har territoriell och 

politiskt övertag i de kurdiska delarna gör situationen komplex. Vid analysering av 

föreliggande undersökning blir det tydligt att det som krävs i syfte att kunna utöva 

intern självbestämmanderätt är att kurderna som ett folkrättsligt minimum och som 

minoriteter inom de suveräna staterna kräver någon form av lokal autonomi. Detta är 

dock svårt utifrån den realistiska bilden av det politiska klimat som råder i det område 

som utgör Kurdistan och med beaktande av det underläge som kurderna befunnit sig i 

gentemot centralmakten i de samtliga fyra staterna.172  

 

Lokal autonomi och utövandet av den interna självbestämmanderätten är ett legitimt 

juridiskt argument för kurderna, men strävan efter den interna 

självbestämmanderätten för kurderna måste ses inom kontexten av andra folkrättsliga 

normer. Som Thomas Franck hävdar, utgör demokratin en norm som skapar 

förutsättningar för den interna självbestämmanderätten. Den interna 

självbestämmanderätten och rätten till ett demokratiskt styrelseskick skapar utrymme 

för självbestämmanderättens förverkligande och den demokratiska dimensionen blir 

nödvändig för ett folk som strävar efter att inkluderas i den centrala makten inom en 
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170 Bring Ove, FN-stadgan och världspolitiken: Om folkrättens roll i en föränderlig värld 
Bring sid 206, se även avsnitt 3.1.3-3.1.4 
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stat.173 Kurdernas strävan efter förverkligande av grundläggande mänskliga rättigheter 

har hamnat i ett svårt läge och vägen till självbestämmanderätt är en process snarare 

än ett direkt resultat av en revolution. I syfte att införliva den interna 

självbestämmanderätten i de områden där kurderna inte inkluderas i den centrala 

makten kan kurderna dessutom som en minoritet inom ramen av respektive moderstat 

åberopa minoritetsrättigheterna för att i sin tur bana vägen för de politiska och 

kulturella rättigheterna. Likt andra folkgrupper i samma situation kan kurderna göra 

anspråk på de rättigheter som skyddar kurderna som en minoritet i relation till 

moderstaterna. 174  I fallen avseende Quebec, Kosovo och Östtimor var 

omständigheterna olika, men det fanns någon form av intern självbestämmande och i 

samtliga fall blev folkens rätt till självbestämmande analyserat av nationell och 

internationell domstol.175  

3.6.5	Kurderna	och	den	externa	aspekten	av	självbestämmanderätten	

Kurderna i Turkiet har genom den demokratiska processen lyckats möta den centrala 

makten, genom inkluderande i det turkiska parlamentet. Situationen för kurderna i 

Turkiet har ändrats från att tidigare blivit förnekade av den turkiska regimen till att 

genom den demokratiska processen inkluderas i den centrala makten. Det går inte att 

konstatera att kurderna i Turkiet har uppnått intern självbestämmanderätt i och med 

att kurdernas rättigheter som medföljer vid intern självbestämmanderätt inte har 

tillgodosetts fullt ut. Som ovan nämnts har kurderna i Iran inte inkluderats i 

centralmakten i syfte att uppfylla folkgruppens rätt till intern självbestämmande. 

Enligt folkrätten är utgångspunkten att självbestämmanderätten ska åtnjutas genom 

internt självbestämmande, huvudregeln är alltså att staters territoriella integritet och 

politiska enhet ska prioriteras. Detta innebär att ett särpräglat folk som utgör en del av 

befolkningen inom en suverän stat har rätt att kräva att bli inkluderade i moderstatens 

centralmakt i syfte att åtnjuta politiska och demokratiska rättigheter.176  Det är först 

när en stat inte tillgodoser ett särpräglat folk rätten till intern självbestämmande som 

den externa dimensionen av rättigheten aktualiseras i form av secession. När en 

suverän stat diskriminerar ett särpräglat folk genom att exkludera folket ifråga från 
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den centrala makten innebär det ett negligerande av ett folks rätt till 

självbestämmanderätt. Vid en helhetsbedömning av det kurdiska folkets rätt till 

självbestämmande och vid beaktande av det omfattande förtryck som kurderna fått 

utstå i respektive moderstat blir en analys av secession nödvändig. Ett folk som är en 

minoritet inom en stat kan inte åberopa secession som ett juridiskt argument i och 

med att principen om territoriell integritet har tolkningsföreträde. Utvecklingen av 

självbestämmanderättens externa tillämpning visar dock en mer progressiv syn på 

secession. Det framgår av Quebecmålet och fallet Kosovo att en minoritet kan ha rätt 

till secession om minoriteten ifråga utsätts för ett omfattande förtryck som innebär att 

rätten till självbestämmande är helt blockerat av moderstaten. 177   Den nya 

utvecklingen av självbestämmanderätten förstärker kollisionen mellan principen om 

självbestämmande och rätten till territoriell integritet.  Det finns inget tydligt svar 

gällande secession i ovanstående läge. Folkrätten skapar ett utrymme för tolkning, 

utifrån gällande rätt som redovisats i FRD och även genom den praktiska 

tillämpningen.178  Utifrån ovanstående tolkning kan kurderna situation likställas med 

fallet Kosovo och en rätt till secession kan därmed bli aktuell. Detta mer progressiva 

perspektiv inom folkrätten bejakar självbestämmanderättens legala värde, men i 

praktiken får oftast den nationella suveräniteten tolkningsföreträde.   

 

Det politiska klimatet i mellanöstern har förändrats och kurdernas situation i Syrien 

har ändrats efter inbördeskriget. Det förändrade läget i Syrien har skapat en möjlighet 

för kurderna som tidigare har förnekats internt inflytande.179 Kurderna utövar kontroll 

i de kurdiska områdena i Syrien och den syriska regimen har förlorat sin effektiva 

kontroll i delar av landet till följd av inbördeskriget. Den kurdiska 

självbestämmanderätten i Syrien är ett resultat av det instabila Syrien och en eventuell 

secession från moderstaten kan komma att bli aktuell. Den restriktiva framtoningen 

gällande när ett folk kan bilda en egen politisk enhet i enlighet med den externa 

aspekten av självbestämmanderätten ska beaktas inom ramen för principen om staters 

territoriella integritet.180 Det har inte funnits några möjligheter till demokratiska vägar 
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vid införlivande av självbestämmanderätten i Syrien, den centrala makten har 

förvägrat kurderna till internt inkluderande. Kurderna har skapat ett område där det 

råder lokal autonomi med ett område och ett styre som har någon form av kontroll 

över regionen samtidigt som det inte finns någon relation till centralmakten eller 

moderstaten Syrien.181 Gällande kurderna i Syrien och kriteriet om effektiv kontroll 

blir det svårt i nuläget att konstatera att kurderna har en effektiv kontroll i regionen i 

form av en de-facto statsbildning.  

 

3.6.6 Montevideokriterierna 

Det kurdiska folket utgör en befolkning med en historisk anknytning till området 

Kurdistan och det finns ett definierat territorium. Kurderna har en regering i den norra 

delen av Irak som innehar effektiv kontroll över det kurdiska territoriet. 182 En 

övergripande folkrättslig bedömning av det kurdiska folket innebär att kurderna med 

stor sannolikhet uppfyller de kriterier som enligt Montevideokriterierna definierar en 

stat. En mer ingående folkrättslig analysering av de faktiska förhållanden som råder i 

respektive område av Kurdistan ger oss ett annat resultat. Den effektiva kontrollen är 

begränsad till den kurdiska regionen i norra Irak, den kurdiska regionen har 

praktiserat federalism och en närmare analysering av dess status i den internationella 

rätten blir relevant att beakta.  

3.6.7	 Den	 kurdiska	 regionen	 i	 förhållande	 till	 folkrätten	 och	 de	 kriterier	 som	

karaktäriserar	en	stat.		

En de-facto statsbildning strävar genom faktiska förhållanden att bete sig som en stat 

för att uppnå en legitim status som ger upphov till juridiska rättigheter och ett 

slutgiltigt de-jure erkännande i syfte att få en plats i det internationella samfundet som 

en självständig stat. Bildandet av en stat och rätten till självbestämmande har stöd i 

folkrätten, men den politiska dimensionen som erkännandet innebär skapar en 

kollision mellan juridiken och politiken i den internationella kontexten och vid 

analysering av ett folks aspirerande på en självständig stat.183   

 

																																																								
181 se avsnitt 3.4 
182 se avsnitt 3.5.1 
183 se avsnitt 2.6.1 
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Den kurdiska regionen har genom federalism skapat en lokal autonomi för kurderna i 

norra Irak. En folkrättslig tolkning av kurdernas situation i Irak resulterar i att 

kurderna åtnjuter intern självbestämmanderätt i den kurdiska regionen och de har 

alltså uppnått självbestämmande inom moderstaten Irak. Rätten till det som omfattas 

av den externa självbestämmanderätten och utbrytning från moderstaten är inte en 

självklarhet ur ett folkrättsligt perspektiv och därmed inte en rättighet för den 

kurdiska regionen. För att återgå till de kriterier som återfinns i 

Montevideokonventionen går det att konstatera att kurderna är ett särpräglat folk som 

utgör en befolkning i KRG, vars region har erkänts som ett territorium i Iraks 

konstitution.184 Vid tolkning av Iraks konstitution framgår det att de erkänner den 

kurdiska regionens kontroll och att Bagdad därmed inte har kontroll över den 

kurdiska autonoma regionen.185  Vidare har den kurdiska regionen ett kurdiskt 

parlament och en regering med administrativa och politiska funktioner, som innehar 

kontroll över sin region.186  Den effektiva kontrollen har kommit att bli viktigt för den 

rättsliga bedömningen avseende om en region kan hantera att bli en självständig stat 

med suverän makt. Det är därmed av stor vikt att den kurdiska regionen genom 

ovanstående ageranden bevisar att de innehar auktoritet över det kurdiska territoriet. 

Den kurdiska regionen innehar en effektiv kontroll och väletablerade relationer med 

stater, utan att inneha en internationell status som en suverän stat. KRG har sedan 

1991 och i samband med den nya konstitutionen som innebar federalism för kurderna 

fokuserat på att uppfylla de krav som karaktäriserar en stat och regionen har 

accepterat den federala funktionens decentraliserade makt. Det föreligger således de 

faktiska omständigheter som är av stor vikt vid avgörande av om ett område uppnår 

de kvalifikationer som ställs för en självständig stat.  

 

Den kurdiska regionen har likt Taiwan strävat efter det som de-facto skapar en stat, 

istället för att framföra en organiserad linje i syfte att uppnå ett slutgiltigt de jure 

erkännande av omvärlden. Ur ett folkrättsligt perspektiv uppfyller både den kurdiska 

regionen och Taiwan de kriterier som karaktäriserar en stat.187 Det blir tydligt att de 

folk och enheter som strävar efter självbestämmanderätt har olika förutsättningar 

																																																								
184 Se avsnitt 3.5.1,  
185 Se avsnitt 3.5.1,  
186 Se avsnitt 3.5.1, se även Const. of the Kurdistan Region Art. 1	
187 Se avsnitt 2.6.2 
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inom ramen av de realpolitiska förhållanden som råder i moderstaten. I 

sammanhanget blir det relevant att dra en parallell till palestiniernas strävan efter 

internationell bekräftelse av ett självständigt Palestina. Palestinierna har fokuserat på 

att uppnå ett erkännande av ett självständigt Palestina och de har lyckats väl med att 

bekräftas via internationella erkännanden, ett hundra tal stater anser att Palestina är en 

självständig stat.188  

  

Av framställningen ovan framgår det att den kurdiska regionen funkar som en av de 

regioner i Irak som tillsammans skapar en federal konstitution.189 Omvärldens stater 

kan genom ett konkludent handlande erkänna en politisk enhet i form av ett de-facto 

erkännande. Ingen stat har erkänt eller gett indikation på att de ser den kurdiska 

regionen som en självständig stat. Som ovan redovisats i undersökningen har den 

kurdiska regionen konsulära förbindelser och handelsavtal med stater. Vidare bör det 

påpekas att den kurdiska regionen är en självstyrande provins i många bemärkelser. 

Av analysen ovan går det att dra slutsatsen att KRG och centralmakten i Bagdad utgör 

två folkrättssubjekt med en suverän stat, det vill säga Irak. Det är dessa ageranden 

som bekräftar ett de-facto erkännande.190 Fallet Kosovo ändrade den folkrättsliga 

synen på erkännande då förfarandet enligt många bedömare inom folkrätten utgjorde 

ett för tidigt erkännande.  Fallet Kosovo ger en indikation på att ett erkännande kan 

ges även i de fall en de-facto stat inte uppfyller alla de kriterier som karaktäriserar en 

stat. I fallet Kosovo ifrågasattes det viktiga kriteriet om effektiv kontroll. Ur detta 

perspektiv går det att konstatera att det inte finns några folkrättsliga kriterier som 

hindrar stater från att erkänna den kurdiska regionen, om inte den realpolitiska 

verkligheten.  

	3.6.8	Självständighet	-	bildandet	av	en	kurdisk	stat?	

Den historiska beskrivningen som nämnts ovan i undersökningen visar att externa 

aktörer sedan Sykes-Picot avtalet har haft en påverkan på kurderna situation, sedan 

området blivit uppdelat mellan fyra moderstater som starkt har motsatt sig bildandet 

av ett självständigt Kurdistan. De internationella relationerna mellan omvärldens 

stater och de fyra staterna Iran, Irak, Turkiet och Syrien påverkar kurderna situation 

																																																								
188Bring, Ove, Mahmoudi, Said, Wrange, Pål, Sverige och folkrätten, sid 85 
189 Se avsnitt 3.1.4 
190 se avsnitt 3.5.1 
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ytterligare. 191  Det internationella samfundet respekterar ovanstående staters 

territoriella integritet och i fallet Kurdistan har omvärlden beaktat och respekterat 

principen om den territoriella integriteten.  

 

Ett bildande av en kurdisk stat måste således beakta vissa försvårande aspekter. Ett 

eventuellt scenario som innebär att den kurdiska regionen skulle utropa 

självständighet är inte riskfritt för den kurdiska regionen med tanke på deras 

geopolitiska läge; hur skulle grannländerna reagera på att en kurdisk stat bildas? En 

eventuell kurdisk stat i den norra delen av Irak kan leda till en Pandoras ask-effekt i 

de övriga delarna av Kurdistan. Om kurderna i norra Irak blir ett erkänt 

folkrättssubjekt i form av en stat har kurderna i de övriga delar av Kurdistan ett 

starkare folkrättsligt argument att åberopa.   

 

En region som uppfyller de faktiska omständigheter som karaktäriserar en stat enligt 

folkrätten och Montevideokonventionen strävar efter att uppnå en legitim status som 

en suverän stat.192 Folkgrupper tillhörande en subnationell enhet som strävar efter 

självbestämmande tenderar att göra anspråk på den externa självbestämmanderätten 

för att bilda en självständig stat. Realiserandet av den externa självbestämmanderätten 

som kan resultera i en självständig stat är en politisk handling, vilket förklarar strävan 

efter att bli erkänd. Detta banar vägen för att få en plats i det internationella 

samfundet. En enhet behöver de juridiska aspekterna för att lyckas med folkrättsliga 

argument, den politiska aspekten skapar etableringsmöjlighet för enheten ifråga. Det 

finns nämligen ingen rättighet som innebär att ett folk har rätt till en självständig stat. 

 
Avslutningsvis bör det tilläggas att den huvudsakliga problematiken mellan ett folks 

rätt till självbestämmande och en stats rätt till territoriell integritet inte har ett tydligt 

svar i alla folkrättsliga situationer. Det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och 

secession ger olika utfall beroende på vilken folkrättslig infallsvinkel en väljer att 

åberopa.  

 

																																																								
191 se avsnitt 3.1-3.5	
192 Se avsnitt 2.6.1 
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3.8	Avslutande	kommentar 

Det kurdiska folkets rätt till självbestämmande är utan tvekan ett av de mest komplexa 

fallen att studera inom folkrättens ramar. 

 

Den historiska utvecklingen av självbestämmanderätten visar att många folk har 

aspirerat på självbestämmanderätten och uppnått secession och i många fall även 

status som en självständig stat med suverän makt. Det internationella samfundet 

bejakar självbestämmanderättens legala status men vill samtidigt undvika att det 

skapas ett instabilt läge där staters territoriella integritet missgynnas.  

 

Balansen mellan ett folks utövning av självbestämmanderätten och bildandet av en 

egen stat å andra sidan och "moderstatens" rätt till territoriell integritet kan rubbas till 

förmån för den första när det finns politiska förutsättningar för utropandet av en ny 

stat. Detta har emellertid inget med folkrätten och de kriterier som används vid 

bedömning av nya enheter som stater att göra. Kurderna som ett folk, i vart fall delar 

av dem, uppfyller alla de folkrättsliga kraven för att kunna bli en självständig stat.  

  

Den kurdiska regionen har blivit accepterad som en region med intern autonomi inom 

"moderstatens" gränser. Statssamfundet har inte uttryckt att de stödjer full 

självständighet för kurderna, troligen på grund av att inte rubba den territoriella 

integriteten. Den interna autonomin skapar en kompromiss mellan två viktiga 

principer och detta beskriver undersökningens komplexitet och folkrättens bräckliga 

aspekter. Den externa självbestämmanderätten i form av autonomin har skapat 

förutsättningar för ett folk att kunna åtnjuta sina rättigheter i enlighet med 

självbestämmanderätten, men försvårar samtidigt strävan efter en självständig stat.  

 

Avslutningsvis bör det beaktas att Kurdistan inte är ett prövat fall inom folkrätten 

gällande det kurdiska folkets rätt till självbestämmande. I och med Lausanne-avtalet 

skapades aldrig ett kurdiskt folkrättsubjekt och kurderna har inte kunnat upprätthålla 

internationella förbindelser som en politisk enhet. Idag är den kurdiska situationen 

annorlunda, som ovan nämnts uppfyller det kurdiska folket de folkrättsliga kraven för 

att göra anspråk på självständighet samtidigt som kurderna idag har ett annat 
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utgångsläge. Kurderna har idag en enhet som kan utgöra ett folkrättssubjekt, men med 

en lägre dignitet än en suverän stat.    
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