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Presentatör
Presentationsanteckningar
Vem är jag? Varför ska vi prata om det härReflektioner över frågan om asyl, inom den större diskussionen om mänskliga rättigheter. Kommer att säga en del om den större diskussionen också: Vad ”får man syn på” om MR genom att titta på det genom asyl- och flyktinglinsen.Det är inte en föreläsning om rättsläget. Jag tar upp rättsregler efter behov, för det poänger jag vill göra. Ingen systematisk genomgång. 



 
 
 
 
 
 

Vanliga (van)föreställningar om 
mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter är: 

sådant som vi egentligen är överens om. 

höjda över politik. 

ett facit för vad som är rätt att göra. 



Vad pratar vi om när vi pratar 
om mänskliga rättigheter?  

 
 
 
 
 
 

 
Rättsregler 

… konventioner, 
deklarationer, konstitutioner, 

lagar, domar… 

 
En samhällelig infrastruktur 
… välfärd, sociala normer, 

medinflytande, ekonomiska 
villkor, skolan, skydd mot våld 

och trakasserier… 

 
Etik 

… respekt för 
människovärde, jämlikhet, 

behandla alla som du vill bli 
behandlad själv… 

 
En lång tradition? 

… tidlösa idéer, moralisk 
utveckling över tid, återfinns i 
alla kulturer, har funnits i alla 

tider …  

Presentatör
Presentationsanteckningar
”Rättsregler” används i lös mening.Den internationella rättsordningen hänvisar till och säger sig vila på (och legitimeras av etik. Både rättsligt och politiskt skär dock MR – i sin utformning – mot en sådan etik.Flykting- och asylfrågan är MR-systemets blinda fläck. Varför?Nationalstatens, medborgarskapet och territorialitetens prioritet.Det ”mänskliga” i mänskliga rättigheter är politiskt och därmed förhandlingsbart. 



 
 
 
 
 
 

Globala hot mot mänskliga 
rättigheter 

Nationalism och gränser 
Fattigdom och ekonomisk ojämlikhet  

Fascinationen för starka män  

Vardagliga hot mot mänskliga 
rättigheter 
Normalisering av orättvisor och trakasserier  

Institutionaliserad handfallenhet 
Segregation och ojämlikhet: politisk, social,  

ekonomisk, symbolisk 
  



ger berättigade anspråk 

gentemot någon (vem?) 

på något (vad?) 

”enbart i kraft av att vara människa”. Nej. I 
kraft av tillskriven rättighetsstatus. 

Rätten till något måste rimligen inkludera 

rätten till förutsättningarna för det. 

Vad menar jag? 

Rättighetsuppfyllelse är inte att följa en regel; 

det är en infrastruktur 

 

Mänskliga rättigheter… 

 



Rätten att söka och få asyl gäller bara om  

man har lyckats ta sig fram till en plats där skydd 
kan sökas.  

man uppfyller kriterierna för ”flykting” (bäst skydd) 
eller ”skyddsbehövande”.  

Det ger staterna skäl att hålla skyddssökande på 
andra sidan gränsen, så att rättighetsanspråket inte 
aktiveras: 
gränskontroller, transportörsansvar, återsändaravtal, 
smuggling, båtarna på Medelhavet, m.m. 

Exempel 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Historiska skäl: Situationen efter WW2Begreppsliga skäl: Rättighetsinnehav är en status.Vad mänskliga rättigheter säger om asylrätten.



Tänk om rätten att rösta hade varit 
som rätten att söka asyl.  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dyrt och farligt att ta sig till vallokalen, man möts av beväpnad polis och medmänniskor som försöker hjälpa en fram arresteras för smuggling. Du har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl och lyckas du med det får du inte skickas tillbaka om förföljelse eller fara hotar, men vi kommer att göra allt vi kan för att försvåra för dig att utöva den rätt som vi säger att vi värnar om.
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