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Sammanfattning 
Antalet suveräna stater i världen har ökat och vi ser även krav på ökat 
självstyre från regioner inom gamla suveräna stater. 
Statsbegreppet enligt folkrätten har utsatts för mycket kritik då den ”skrivna 
rätt” som finns inom området tillämpades på kolonialt förtryckta folk. Idag 
är det en ny grupp av folk som strävar efter självbestämmande, 
minoritetsbefolkningen. 
Inom folkrätten definieras en stat av ett folk som är bosatt inom ett visst 
territorium och är stadigvarande organiserat under en högsta myndighet. I 
detta arbete har jag försökta att finna andra kriterier/variabler till grund för 
ett folks rätt till självbestämmande. Ett försök att finna ett utökat 
autonomibegrepp. 
Folkrätten tar upp en frågan om självbestämmande i och statsbegreppet i 
FN-stadgan, kolonialdeklarationen och i Friendly Relations-deklarationen. 
Däremot kräver autonomibegreppet inom samhällsvetenskapen att man gör 
en bedömning av frågan om självbestämmande utifrån ett politiskt,  
historiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt synsätt. Under hela 
diskussionen måste vi ha i åtanke att staten är en juridisk konstruktion som 
kan upplösas, medan etnicitet är ett psykologiskt-kulturellt fenomen som för 
att upplösas skulle kräva fysisk eller kulturell utplåning. 
Det finns många definitioner av begreppet nation, men ofta handlar det om 
en grupps känsla av samhörighet. En nationell enhet kan definieras efter 
både objektiva och subjektiva kriterier. De vanligaste objektiva kriterierna 
är gemensam historia, en gemensam religion och ett gemensamt språk. De 
subjektiva är istället en känsla av gemenskap hos en grupp och att denna 
grupp uppfattar sig som särskiljande från andra grupper. De objektiva och 
subjektiva kriterierna är beroende av varandra och de skapar tillsammans 
den nationella identiteten. 
Tibets osäkra balansgång mellan autonomi och beroende har präglat 
områdets historia, men ändå råder det ingen tvekan om att Tibet under åren 
1912 – 1950 faktiskt fungerade som ett separat folkrättssubjekt. Kina 
invaderade Tibet 1950 och 1951 blev Tibet inkorporerat i Folkrepubliken 
Kina. Detta agerande står i strid mot självbestämmanderätten och sådana 
folkrättsbrott talar mot kinesiska suveränitetsargument. Tibet har sedan dess 
strävat efter autonomi och det är här det allmänna autonomibegreppet träder 
in och får oss att göra bedömningar utifrån bl a kulturella, historiska, 
politiska och ekonomiska värderingar. Det är genom att tillämpa dessa 
variabler i kombination med folkrätten som Tibet återigen kan få 
självbestämmanderätt.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ordet stat kommer av det latinska status som egentligen betyder ställning 
och i den betydelsen används ordet fortfarande. 
Men, kan man fråga sig, vilken betydelse har stater i dagens samhälle och 
hur definieras en stat? 
 
Inom folkrätten brukar definitionen av en stat förutsätta ett folk som är 
bosatt inom ett visst territorium och är stadigvarande organiserat under en 
högsta myndighet. Tilläggas kan att det ofta talas om att folkrätten reglerar 
förhållandet mellan självständiga stater. Självständighet, oberoende eller 
suveränitet är en egenskap som brukar tilldelas statssamfundets medlemmar. 
Särskilt uttrycket suveränitet hörs ofta i internationella sammanhang och det 
är en egenskap som ständigt åberopas av staterna, inte minst vid 
internationella konflikter. 
Vi måste dock ha i åtanke att suveränitetsbegreppet är utsatt för mycket 
kritik då den ger en felaktig bild av verkligheten, eftersom staternas 
självständighet på många olika sätt faktiskt är begränsad. Rättsliga 
begränsningar genom folkrätt och traktater och begränsningar ur 
rättspolitiska aspekter som anser att suveräniteten är det största hindret för 
internationell solidaritet som tycks vara en förutsättning för fred och 
säkerhet. 
 
Kritiken som presenterats ovan tycks emellertid inte ha gjort mycket intryck 
då fler och fler områden/folk vill hävda sin autonomi.  
Den juridiska statsdefinitionen enligt folkrätten är otillfredsställande, 
eftersom den inte tar hänsyn till att de olika definierade kriterierna sällan är 
uppfyllda, de är snarare variabler. Kan vi i dagens samhälle istället skönja 
några andra kriterier för statsbildande än de som folkrätten uppställer? 
 
Idag är det inte längre kolonialt förtryckta folk som strävar efter 
självbestämmande utan det är en ny kategori av folk som kan eller bör 
hävda sin rätt. Denna grupp av folk är nationella minoriteter som existerar 
inom ramen för statsbildningar som inte är eller har varit kolonialmakter i 
traditionell mening. 
 
I Tibet kämpar Himalayas folk mot kulturell, andlig och fysisk utrotning. De 
strider utan arméer med ickevåldet som vapen och hoppas på omvärldens 
uppmärksamhet på deras krav om självbestämmande. 
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1.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är att se hur dagens statsbegrepp definieras. Vi har å 
ena sidan det juridiska statsbegreppet som ingår i folkrätten och å andra 
sidan har det utvecklats en diskussion om ett allmänt autonomibegrepp inom 
samhällsvetenskapen. 
Det juridiska statsbegreppet har använts då stater som tidigare varit 
kolonialt förtryckta har sökt frigörelse. Men de nybildade stater som har 
bildats under de senaste tjugo åren har ej varit kolonier, utan i dessa fall har 
det varit andra mekanismer som styrt autonomiprocessen. 
Genom detta arbete vill jag redogöra för de båda statsbegreppen och försöka 
tillämpa dem på en studie om Tibets status.  
 
 
 

1.3 Frågeställning 

Huvudfrågeställningarna i detta arbete är; 
 

a) Hur beskrivs det juridiska statsbegreppet enligt folkrätten och 
b) Vad kännetecknar det allmänna autonomibegreppet enligt 

samhällsvetenskapen? 
 
Hur är Tibets utsikter att uppnå självständighet genom ovan nämnda 
modeller? 
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2 Historik 

2.1 Tibets historia före 1950 

2.1.1 Imperialistiska perioden 

I historien framträder Tibet för första gången som en enad stat i början av 
600-talet. Under kung Songtsen Gampos ledning trängde de tibetanska 
arméerna fram till Xinjiang provinsen i norr, Ladakh och Kashmir i väst och 
Amdo Och Kham i öst. Stora delar av de erövrade provinserna stod tidigare 
under den kinesiske Tangdynastins  välde och expansionen i öst gick så 
långt att tibetanerna hotade den kinesiske kejsarens arméer.1  
Under de följande två århundradena blomstrande Tibet upp kulturellt. Från  
Indien kom en tibetansk delegation hem med ett skriftsystem samt 
kunskaper i medicin, matematik och astronomi. Även buddhismen hämtades 
från Indien och runt 799 byggdes det första klostret i Samye.2
 
Förhållandet mellan Tibet och Kina präglades i flera århundraden av krig 
och vid de flesta konfrontationerna stod Tibet som segrare. Mot slutet av 
700-talet önskade båda parterna fred och 783 fastlades gränsen mellan 
länderna genom freden i Qingshui. År 821 slöts ett fredsfördrag, vilket 
höggs in i sten på tre pelare. En pelare restes vid det kejserliga palatset i 
Changan, den andra vid gränsen mellan länderna och den tredje pelaren 
framför Potala i Lhasa. Fördragstexten sade: ”Tibet och Kina ska hålla sig 
till de gränser de nu har. Allt väster därom är otvivelaktigt landet Tibet. 
Hädanefter ska det inte förekomma krig på någondera sidan eller erövring 
av territorier. Tibetaner ska vara lyckliga i landet Tibet och kineserna i 
landet Kina”.3
Vid mitten av 800-talet bröt det tibetanska kungadömet samman och år 905 
kollapsar även Tang dynastin i Kina. I och med detta, upphörde alla 
kontakter mellan länderna. Detta status quo fortsatte de närmaste tre 
seklerna. Kinesisk historia under Sung dynastin (960-1279) nämner inte ens 
Tibet i deras skrifter.4  
 
  
  
 
 

                                                 
1 Ståhl, David: Tibet, våldtaget land på världens tak, Täby 1992,  s. 18. 
2 Goldstein, Melvyn C: The snow lion and the dragon: China, Tibet and the Dalai Lama, 
Berkeley 1997, s. 1. 
3 Ståhl: Ibid, s. 20. 
4 Goldstein: Ibid, s. 2. 
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2.1.2 Mongolerna 

Under 1200-talet dyker en ny maktfaktor upp på den asiatiska scenen, 
Mongolerna under Djingis Khans ledning. För att undvika en mongolisk 
erövring, skickade tibetanska religiösa och världsliga ledare en delegation 
till Djingis Khan. Tibetanerna erbjöd mongolerna en årlig tibetansk tribut 
och detta accepterades av Djingis Kahn, men när han avled 1227 upphörde 
tibetanerna med att sända den årliga tributen. Mongolernas nye ledare 
Godan Khan trängde in i Tibet och placerade sina styrkor utanför Lhasa. För 
att undvika ett anfall mot Lhasa, sände tibetanerna en av de ledande 
lamorna, Sakya Pandita, att förhandla med mongolerna. Godan Khan blev 
imponerad av den kunnige Sakya Pandita, buddhismen, de stora klostren 
och av de vetenskaper som utvecklades där. Mongolernas ledare bjöd 1247 
in Sakya Pandita till det mongoliska hovet för att undervisa dem i 
buddhismens läror och 1249 slöts en överenskommelse att den tibetanske 
laman blev viceregent över Tibet och den högste andlige och kulturelle 
ledaren för Tibet och Mongoliet.5   
Tibet introducerade många vetenskaper och kunskaper till Monoliet och 
Tibet fick under denna period något av samma ställning gentemot 
Mongoliet som Indien tidigare haft gentemot Tibet. Överenskommelsen som 
presenterats ovan kom att fortsätta under de båda ländernas efterträdare, 
Khubilai Khan och Phakpa.6  
 
1253 fick Phakpa titeln ”tishri” (imperiets överlärare) och tog över den 
politiska makten i Tibet. Arrangemanget innebar att Tibet hade självstyrelse 
under mongoliskt beskydd och relationen mellan länderna kallades för 
”guru”(den andlige läraren) och ”chela”(lärljungen). Guruns uppgift var att 
ge andlig vägledning, undervisa i andliga, religiösa och filosofiska frågor. 
Chelans uppgift var att tjäna Gurun, försörja honom och beskydda honom. 
Maktfördelningen blev uppdelad så att; den tibetanske storlaman var den 
högste auktoriteten i andliga och kulturella angelägenheter både i Tibet och 
i Mongoliet, medan mongolkhanen hade den högsta politiska och militära 
makten i båda länderna.7
 
1279 kröntes Khubilai Khan till kinesisk kejsare, den förste av Yuan 
dynastin som härskade fram till 1368 då den ersattes av Ming dynastin. 
 Vid den här tiden existerade inte Dalai Lama och hans sekt Geluk. Det var 
först 1372 då munken Tsongkhapa skapade Geluk skolan och lade grunden 
till några av Tibets större kloster, Ganden och Drepung.8 Dalai Lama 
betyder ”Ocean av visdom” d v s oändlig visdom och från och med den 
femte Dalai Lama har de innehaft den högsta politiska makten i Tibet.  
Under den femte Dalai Lamans tid splittrades mongolerna upp i två 
rivaliserande stammar, Qoso- och Dzungarstammen. Tibetanerna allierade 
sig med Qosostammen och när Dzungarstammen invaderade Tibet 

                                                 
5 Goldstein: Ibid  s. 3.  
6 Avedon, John F: In exile from the land of snows, New York 1984, s, 14. 
7 Ståhl: Ibid s. 22. 
8 Goldstein: Ibid s. 5. 
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skickades Dalai Lamorna V och VI en anhållan om hjälp till den kinesiske 
kejsaren Kang Xi. 1720 invaderade Kina Tibet och rollen som Chela 
flyttades från mongolerna till kejsaren av Kina.9
 

2.1.3 Younghusbandexpeditionen 

Från 1720 bestämde den kinesiske kejsaren sig för att ha två representanter 
s.k. ambans, stationerade i Lhasa. Kejsaren ville inte att tibetanerna skulle 
utöva sin religiösa makt för att hota Kina och började nu lägga sig i 
tillsättandet av Dalai Lamorna. Kineserna införde nu en ny tradition som 
innebar att man skulle utse den religiöse ledaren genom lottdragning och 
Dalai Lamorna VIII – XII anses ha utsetts på detta sätt. Tibetanerna erkände 
dem aldrig och de har inte haft något större inflytande i historien.10

 
Mot slutet av 1800-talet hade Storbritannien sedan länge härskat i Indien 
och vände nu sina blickar norrut, mot Tibet. Redan 1860 hade 
Storbritannien sänt en delegation till Tibet för att få igång ett handelsutbyte, 
men tibetanerna var ej intresserade och vid senare brittiska försök sände den 
trettonde Dalai Laman tillbaka breven oöppnade. 11  Britterna trodde att den 
ryske tsaren hade planer på att invadera Tibet p g a dess strategiska läge (till 
större delen felaktiga spekulationer från britternas sida). 1904 invaderades 
istället Tibet av Storbritannien genom den s.k. Younghusbandexpeditionen. 
En Lhasakonvention slöts 1904 som gav Storbritannien handelsrättigheter i 
Tibet och tillät Storbritannien att stationera en brittisk observatör i Gyantse. 
Vid dessa förhandlingar bortsåg man från de anspråk som den kejserliga 
regeringen i Peking hade över Tibet. Detta bilaterala brittisk-tibetanska 
avtal innebar att Storbritannien erkände de tibetanska förhandlarnas ”treaty 
making power” och därmed sågs Tibet som någon form av 
folkrättssubjekt.12  
 
Kina var kraftigt försvagat att de inte kunde ingripa mot den brittiska 
invasionen och den trettonde Dalai Laman flydde nu till Mongoliet. Kina 
fick istället sitt stöd från oväntat håll, nämligen från London. Utrikespolicyn 
från London innehöll ingen önskan att Tibet skulle tillhöra det brittiska 
imperiet och det resulterade i en Anglo-Chinese konvention 1906 (en form 
av tillägg till 1904 års Lhasakonvention). Engelsmännen lovade att inte 
blanda sig i Kinas administration av Tibet och i gengäld lovade kineserna att 
Storbritannien skulle få handelsrättigheter med Kina. Kinas ”överhöghet” 
gentemot Tibet tog ny fart när det året därpå, 1907, skrevs i art 2 i en Anglo-
Russian överenskommelse att Storbritannien och Ryssland inte skulle ge sig 
i kast med förhandlingar direkt med Tibet, utan dessa förhandlingar skulle 
föras direkt med den kinesiska regeringen.13  
 
                                                 
9 Ståhl: Ibid, s. 25. 
10 Goldstein: Ibid, s. 17-21. 
11 Goldstein: Ibid, s. 23. 
12 Bring, Ove: FN-stadgan och världspolitiken, Stockholm 1997, s. 208. 
13 Goldstein: Ibid, s. 25-26. 
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Dalai Lama återvände 1909, men då invaderades Tibet igen och denna gång 
av chelan, Kina under ledning av Zhao Er-feng. Han ansåg att Kina hade ett 
uppdrag i Tibet och det var att civilisera de tibetanerna genom att anta 
konfucianismen, anta kinesiska namn och bära kinesiska kläder. Dalai Lama 
fick åter fly och denna gång flydde han till Indien. Denna invasionen bröt 
den gamla guru-chela relationen och det var första gången som en kinesisk 
armé skickades till Tibet utan tibetanernas medgivande.14  
 
Den kinesiska ockupationen blev dock ej långvarig och kejsarriket föll 
1911. Den trettonde Dalai Laman återvände 1912 och tillkännagav officiellt 
att guru-chela relationen inte existerade och att det inte längre skulle finnas 
några speciella relationer mellan Tibet och Kina. Han vägrade att ta emot 
några titlar eller låta sig återinsättas av den nye ledaren i Kina, Yuan Shi-
Kai. Detta uttalande av den trettonde Dalai Laman har kallats för Tibets 
självständighetsförklaring.15  
 

2.1.4 Simlakonferensen 

Under den trettonde Dalai Lamans exil i Indien lärde sig engelsmännen om 
situationen i Tibet genom den vänskap som uppstod mellan den religiöse 
ledaren och den brittiske tjänstemannen Charles Bell.16

Engelsmännen sammankallade Tibet, Kina och Brittiska Indien till 
konferens i Simla 1913-1914. Tibet, Kina och Indien deltog på lika villkor 
och Kina protesterade till en början att den tibetanske delegaten skulle vara 
jämställd med de andra, men gav så småningom efter.  
Syftet med konferensen var att formellt fastställa Tibets gränser gentemot 
Indien och Kina, men Tibet ville att konferensen skulle förklara Tibet för 
självständigt.17

Vad beträffar gränsdragningen, ville tibetanerna att gränsen mot Kina skulle 
vara den som gällde år 1724 och som gick vid Dartsedo i Kham. Som stöd 
för sina krav presenterade den tibetanske delegaten över 90 dokument, 
bland annat skattelängder för att visa vilka områden som stydes från Lhasa. 
Kineserna däremot krävde att gränsen mellan Tibet och Kina skulle gå 
endast 100 mil öster om Lhasa. Kravet från Kina stöddes av ett citat ur 
Thomas Holdings bok ”Mysterious Tibet” och egna muntliga 
redogörelser.18  
 
Resultatet av Simlakonferensen blev en uppdelning av Tibet i två delar, 
yttre och inre Tibet. Yttre Tibet skulle stå under kinesiskt ”suzerainty” ( 
nominell kinesisk överhöghet ), medan inre Tibet skulle stå under kinesisk 
förvaltning, men att området ej fick förvandlas till en kinesisk provins. 
Dalai Lama skulle få utöva faktisk politisk kontroll i yttre Tibet, i utbyte 

                                                 
14 Ståhl: Ibid, s. 26-27. 
15 Goldstein: Ibid, s. 31. 
16 Goldstein: Ibid, s. 30. 
17 Gudmundson, Ulla: Snöleoparden och Draken, Tibet i Kinas skugga, Stockholm 1992, s. 
8. 
18 Ståhl: Ibid, s. 30. 
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mot att Tibet accepterade kinesisk suzerainty. Kina vägrade att skriva under 
uppgörelsen, då de ansåg att de inte kunde acceptera den gräns som dragits 
upp mellan yttre och inre Tibet. Resultatet blev istället en bilateral brittisk-
tibetansk uppgörelse, vari ett speciellt tillägg gjordes i vilket Kina 
förvägrades alla fördelar och rättigheter som nämns i fördraget, så länge 
Kina inte undertecknat det.19 Tibet hade återfunnit sitt politiska oberoende 
 
Kina försökte flytta fram sina positioner 1918 genom general Pengs 
invasion, men de tibetanska styrkorna var väl rustade med de vapen de fått 
av britterna och invasionen misslyckades. Ett fredstraktat slöts mellan Tibet 
och Kina 1918 och i detta traktat fanns även en provisorisk gränsdragning 
mellan de båda länderna. Traktatet ratificerades aldrig av Peking, men 
tibetanerna ansåg att undertecknandet i sig kunde ses som ett erkännande 
som folkrättssubjekt även från kinesisk sida.20  
 
Den brittiska regeringen, ”Tibets beskyddare”, talade i augusti 1921 om ett 
brittiskt erkännande av Tibets status ”as an autonomous State under the 
suzerainty of China”. De slöt även ett bilateralt avtal med Lhasa om 
”assistance in the protection and development of Tibet”. 
 Under dessa år var Tibet ett folkrättssubjekt (av lägre dignitet än stat) 
genom sin förmåga att sluta internationella avtal och upprätthålla 
internationella förbindelser. Länder som Storbritannien och Bhutan hade 
fast representation i Lhasa och Nepal hade en legation i Tibet.21   

 

2.1.5 Sammanfattande diskussion 

Genom Tibets tidiga historia från 600-talet till Kinas invasion 1950 ser vi en 
pendling mellan autonomi och beroende. Tibet hade varit ett enat rike redan 
på 600-talet, men sedan fallit sönder till ett antal feodala furstendömen. 
Landet enades igen under mongolhärskaren Djingis Khan, men Tibet åtnjöt 
fullt inre självstyrelse och såg sig aldrig själva som en vasallstat.  
På 1720-talet erövrades Tibet av Qingdynastins trupper och många olika 
uppfattningar finns om Tibets status under denna period. Tibetanerna anser 
att Tibet förblev en självständig stat, endast kopplad till Kina genom guru-
chela förhållandet. Kinesisk uppfattning var att Tibet var en avlägsen, men 
likväl del av Kina.  
 Vid mitten av 1800-talet bröt sig Tibet loss från ett protektoratsförhållande 
under Peking och började ingå självständiga fredsavtal med sina 
grannländer utan kinesisk inblandning.  
Efter Storbrittaniens invasion 1904 när Lhasakonventionen ingicks kunde 
man se en form av brittiskt erkännande av Tibet som någon form av 
folkrättssubjekt.  

                                                 
19 International Commission of Jurists: Tibet and the Chinese People´s Republic, Geneve 
1960, s. 140-142. 
20 Bring: Ibid,  s. 209. 
21 Bring: Ibid, s. 209. 
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I en rapport till FN hävdade Internationella Juristkommissionen att Tibets 
oberoende från Kina inträdde 1912: 
 
Tibets position on the expulsion on the Chinese in 1912 can fairly be described as one of de 
facto independence and there are, as explained, strong legal grounds for thinking that any 
form of legal subservience to China had vanished. It is therefore submitted that the events 
of 1911-12 made the reemergence of Tibet as a fully sovereign state independent in fact 
and in law of Chinese control.22

  
Efter Simlakonferensen kunde Tibet uppleva nära 40 år av stora friheter i 
sina yttre och inre angelägenheter. Resultatet av Simlakonferensen och 
Dalai Lamas tibetanska självständighetsförklaring från 1912, är två av de 
viktigaste grundstenarna i Tibets anspråk på full självständighet.  
Under dessa år var Tibet ett folkrättssubjekt (av lägre dignitet än stat) 
genom sin förmåga att sluta internationella avtal och upprätthålla 
internationella förbindelser. Länder som Storbritannien och Bhutan hade 
fast representation i Lhasa och Nepal hade en legation i Tibet.  
 

2.2 Tibets historia efter 1950 

2.2.1 Kinas invasion av Tibet 

Den 1 oktober 1949 utropade Mao Zedong Folkrepubliken Kina och den 7 
oktober 1950 började Kinesiska folkets befrielsearmé (PLA) sitt intåg i 
Tibet. Den kinesiska regeringen syfte med inmarschen var att även Tibet 
skulle befrias från imperialismen.23

Kina ville att det utåt skulle se ut som om det var en fredlig inmarsch och 
stannade därför trupperna halvvägs inne i Tibet. Tibetanerna vädjade om 
hjälp hos Storbritannien, USA och hos det nybildade FN, men deras 
vädjanden förblev ohörda. Världen var fullt upptagen med Korea-kriget och 
en kinesisk inmarsch i Tibet låg inte så högt upp på agendan.24

 

2.2.2 Sjuttonpunktsavtalet 

När de kinesiska trupperna stod halvvägs in i Tibet sände tibetanerna en 
delegation till Peking för att inleda förhandlingar. I maj 1951 
undertecknades sjuttonpunktsavtalet och för första gången i historien satte 
tibetanerna sina namn på ett papper som stadgade att deras land var en del 
av Kina.  Den tibetanska delegationen hade i verkligheten inte befogenheter 
att underteckna en sådan överenskommelse och att undertecknandet hade 

                                                 
22 International Commission of Jurists, The Question of Tibet and the Rule of Law, Geneve 
1959, s. 85. 
23 Gudmunson: Ibid, s. 13. 
24 Shakya, Tsering: The dragon in the land of snows, London 1999, s. 39. 
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skett under tvång. Tibetanska uppgifter gör gällande att de sigill som 
användes var fabricerade av Kina och således ej giltiga.25

 
Sjuttonpunktsavtalet stadgade självbestämmande för Tibet i inrikespolitiska, 
kulturella och ekonomiska frågor, medan Kina skulle ha hand om 
utrikespolitiska frågor och försvaret. Denna överenskommelse innehöll en 
rad tvetydigheter och motsättningar. Kina förband sig att inte ändra det 
redan existerande politiska systemet i Tibet och att inte heller ändra på 
Dalai Lamas traditionella ställning och maktbefogenheter. Vidare lovade 
Kina att respektera den tibetanska religionen, kulturen och att de inte fick 
genomföra några reformer utan det tibetanska folkets samtycke. Kina i sin 
tur skulle ha rätt att sätta upp en militär och administrativ kommitté i Lhasa 
samt sända dit kinesisk personal. Tibetanerna hävdade att det stred mot 
Kinas löfte om att inte ändra Tibets politiska system, men för Peking var 
detta en viktig punkt för att kunna bygga upp en egen administrativ 
infrastruktur i Tibet och således vägrade de förhandla ytterligare om den.26

Överenskommelsen var mycket innehållsrikt och skickligt formulerat, och 
tycktes ge Tibet en viss garanti för autonomi, men allt berodde på tolkning 
och tillämpning av avtalet (se bilaga). Men även om sjuttonpunktsavtalet 
inte var helt ogynnsamt för Tibet så blev det problematiskt då kineserna 
omedelbart började bryta mot det.27  
 
Under de kommande åren var kineserna upptagna med att bygga vägar och 
militära installationer i Tibet. Bland de allra först åtgärderna var att stycka 
av de östra delarna, Kham och Amdo, så att de ej längre skulle tillhöra den 
tibetanska. Sjuttonpunktsavtalet gällde ej i dessa avstyckade områden, så 
kineserna började beslagta egendom både från kloster och hem.28 Det var 
också i de här områdena som oroligheter mellan kineser och tibetaner var 
ofta förekommande.  
 

2.2.3 Lhasaupproret och Dalai Lamas flykt 

Oroligheterna i östra Tibet fortsatte under hela 1950-talet och kulminerade i 
Lhasaupproret 1959.29 Vid denna tid befann sig tusentals kineser i Tibet och 
de anti-kinesiska rösterna blev högre och högre. Tibetanerna tvingades ge 
kineserna mat och andra förnödenheter och det ledde till spannmålsbrist och 
inflation i landet. Folket i Tibet betraktade lamorna, Lhasaregeringen och 
Dalai Lama som sina auktoriteter och det medförde att kinesernas 
marxistiska propaganda inte fick någon genomslagskraft alls. Kineserna 
förstod att om de skull få tibetanerna på sin sida måste de få kontroll över 
Dalai Lama. 30  
 

                                                 
25 Ståhl: Ibid, s. 37. 
26 Gudmundson: Ibid, s. 14. 
27 Ståhl: Ibid, s. 38. 
28 Ståhl: Ibid, s. 39. 
29 Shakya: Ibid, s. 187. 
30 Goldstein: Ibid,  s. 54. 
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Den 9 mars 1959 samlades en stor folkmassa utanför Norbulinka, klostret 
där Dalai Lama vistades. Teorier om en kidnappning spred sig i Tibet och 
folket ville skydda sin ledare genom att med sin fysiska närvaro blockera 
vägen för kineserna. Den 17 mars exploderade två granater utanför 
Norbulinka och samma kväll påbörjade Dalai Lama sin flykt till Indien.31

 
När den tibetanska gruppen nådde säkerhet i Indien meddelade Dalai Lama 
att sjuttonpunktsavtalet upphört att gälla och inriktade sig på att söka 
omvärldens stöd för tibetanernas sak. Tibet-frågan restes i FN med hjälp av 
USA och generalförsamlingen antog 1959, 1961 och 1965 resolutioner, som 
fördömde Kinas agerande.32  
Det kommunistiska Kina lyssnade ej till omvärlden och Peking upplöste den 
lokala tibetanska regeringen kort tid efter upproret. Tibet förlorade sin status 
som ett formellt självstyrande land och blev ett ockuperat område under 
direkt militär kontroll. PCART (Preparatory Committee for the Autonomous 
Region of Tibet) utsågs till den styrande församlingen och Panchen Lama 
utnämndes till dess ledare. 33  
År 1965 upprättades TAR (Tibet Autonomous Region), som idag är en av 
Kinas sex minoritetsregioner.34

 

2.2.4 Kulturrevolutionen 

Från 1966 till 1970 slogs den tibetanska samhällsstrukturen sönder och den 
kinesiska kulturrevolutionen blev en katastrof för Tibet. Denna revolution 
gick ut på att bekämpa ”De fyra gamla”, dvs. gamla ideologier, kulturer, 
seder och bruk. De skulle ersättas med ”De fyra nya” som var Maos nya 
tänkande, proletär diktatur, kommunistiska seder och bruk.35 Denna 
kampanj kom att drabba minoritetsfolken mycket hårt eftersom de var 
extremt hårt belastade av ”De fyra gamla” dvs. med sina egna språk, 
kulturer och religioner. 
Mellan åren 1968 och 1973 rådde allmän svält i Tibet och per capita 
inkomsten under denna period uppgick till 60 US dollar (lägst i världen). 
Det har beräknats att antalet tibetaner som dog som en direkt eller indirekt 
följd av kinesernas styre (från 1950-1984), inklusive offer för svält och 
sjukdomar, uppgår till 1,2 miljoner.36

  
 

2.2.5 Tibet idag 

Mao Zedung avled 1976 och Deng Xiaoping tillträdde som Kinas ledare. 
Den nya liberaliseringspolitik som leddes av den nya regimen nådde inte 

                                                 
31 Ståhl: Ibid,  s. 48. 
32 Gudmundson: Ibid, s. 15. 
33 Ståhl: Ibid, s. 53. 
34 Gudmundson: Ibid, s. 15. 
35 Ståhl: Ibid, s.57. 
36 Ståhl: Ibid, s. 63-64. 
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Tibet förrän 1980 då en delegation under ledning av Hu Yaobang besökte 
landet. Delegationen blev förskräckt över Tibets tillstånd och vid 
återkomsten i Tibet publicerades en larmrapport. Rapporten blev 
inledningen till en ny kinesisk Tibet-politik. Ett direktiv innehållande sex 
punkter utarbetades av Hu Yaobang: 
 
1. Tibetanernas autonomi (i kontexten decentralisering av ekonomiska 

beslut) skulle utökas. 
2. Tibetanerna skulle under tre till fem år befrias från skatt, från kravet på 

oavlönat arbete och från kontraktssystemet (dvs. kravet att sälja en del 
av produktionen till staten till lägre pris än marknadspriset). 

3. En flexibel ekonomisk politik, anpassad till den faktiska situationen i 
Tibet skulle införas i syfte att diversifiera den tibetanska ekonomin. 

4. Centralregeringens bistånd till Tibet skulle öka. 
5. ”Kraftfulla ansträngningar” skulle göras att, inom ramen för 

socialismen, återuppliva och utveckla tibetansk kultur, utbildning och 
vetenskap. 

6. Den kinesiska närvaron i Tibet skulle minska. Kinesiska kadrer och 
deras familjer skulle återvända till Kina. Inom två till tre år skulle, enligt 
planen, två tredjedelar av tjänstemännen i förvaltningen vara tibetaner.37 

 
Detta direktiv var ett försök från kinesisk sida att gottgöra Tibet, men det 
var också ett försök att dämpa den utländska kritiken av Kinas behandling 
av Tibet. För befolkningen i Tibet innebar 1980-talet materiella 
förbättringar och litteratur på tibetanska gav åter ut.  
 
Parallellt med reformpolitiken skedde ett försiktigt närmande mellan Peking 
och Dalai Lama med exilregeringen i Dharamsala i Indien. 1978 hade Deng 
Xiaoping förklarat att Kina var villigt att diskutera Tibet, dock ej frågan 
ang. oberoende. Kina var beredd att låta Dalai Lama och exiltibetanerna 
återvända till Tibet och att amnesti skulle ges till alla som deltagit i 1959 års 
upplopp. Vidare skulle Dalai Lama återfå sina privilegier och utnämnas till 
vice ordförande i den nationella folkkongressen. Dalai Lama avböjde 
erbjudandet, då han ansåg att Peking hade reducerat Tibet-frågan till att bara 
gälla hans personliga status och inte kärnfrågan om Tibets politiska 
självstyrelse.38

 
Exilregeringen i Dharamsala tog nya initiativ och ett samarbete med USA 
inleddes 1987. Dalai Lama framträdde i den amerikanska kongressen den 21 
september 1987 och presenterade där en fredsplan: 
 
 
1. Hela Tibet (inre och yttre) skulle omvandlas till en demilitariserad 

fredszon. 
2. Inflyttningen av kineser skulle upphöra. 
3. Tibetanernas mänskliga och demokratiska rättigheter skulle respekteras. 
                                                 
37 Gudmundson: Ibid, s. 16-17. 
38 Gudmundson: Ibid, s. 22. 

 12



4. Tibets miljö skulle skyddas. Dumpning av radioaktivt avfall skulle 
upphöra och kärnvapen skulle inte få stationeras i Tibet. 

5. Förhandlingar om Tibets status och om de framtida relationerna mellan 
de tibetanska och kinesiska folken skulle inledas.39 

 
Den sista punkten lämnade frågan om Tibets status öppen, men Dalai Lama 
återvände till den när han talade inför Europaparlamentet i Strasbourg 1988. 
Han föreslog att hela Tibet skulle omvandlas till en självstyrande, 
demokratisk politisk enhet, där de demokratiska rättigheterna garanteras i 
konstitutionen. Utrikespolitiken kunde Kina bli ansvarig för, men att Tibet 
skulle ha rätt att ha internationella kontakter i icke-politiska frågor. Kina 
skulle tillåtas att ha militär stationerad i landet, men endast i syfte för 
försvar.40  Strasbourg-förslaget kan sägas vara en återgång till traditionell 
tibetansk politik, dvs. fullt inre självstyre inom ramen för nominell kinesisk 
överhöghet. Kina avvisade förslaget och huvudskälet till det var att 
kineserna ansåg att Dalai Lama i både fredsförslaget och i Strasbourg-
förslaget utgick från att Tibet var en oberoende stat.41  
 
Utsikterna för att nå en uppgörelse minskade alltmer och 1988 och 1989 
uppstod blodiga oroligheter i Lhasa. Undantagstillstånd infördes och förblev 
i kraft under de följande 13 månaderna. Inga kontakter på högre nivå mellan 
Dalai Lama och de kinesiska ledarna har förekommit sedan 
undantagstillståndet infördes.42  
 
 
 
 
  
 
   
 
 

                                                 
39 Goldstein: Ibid, s. 77. 
40 Goldstein: Ibid, s. 87-88. 
41 Gudmundson: Ibid, s. 24. 
42 Gudmundson: Ibid, s. 25. 
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3 Folkrättens statsbegrepp 

3.1 Erkännande av stater och regeringar 

I denna diskussion är det viktigt att kunna fastställa vilka politiska enheter 
som är stater i folkrättslig benämning. Någon klar definition av vad som 
kännetecknar en stat finns ej, men i det internationella samfundet brukar det 
talas om tre kännetecken på stater: de har ett territorium, en befolkning och 
en regering som utövar någon form av kontroll över territoriet43. 
 
När en ny stat har uppkommit, måste det på något sätt konstateras i det 
internationella samfundet. Oftast sker detta konstaterande genom ett 
officiellt erkännande av den nya staten och detta erkännande är en 
förutsättning för att diplomatiska förbindelser skall kunna inledas. Det finns 
ingen juridisk regel som uttrycker att man måste erkänna en ny stat och 
avsaknaden av ett erkännande behöver inte nödvändigtvis innebära att en 
politisk och territoriell enhet inte är att betrakta som en stat.44  
 
Inom folkrätten talar man om två olika erkännanden, nämligen de jure och 
de facto. Ett de facto-erkännande anses vara återkalleligt och att den 
erkännande staten gör reservationer av politiskt slag eller visar tveksamhet 
om den nya statens verkliga status. Tveksamheter från den erkännande 
statens sida kan ha sin grund i att en stat har bildats genom en revolutionär 
utbrytning från en större statlig enhet och i ett sådant fall kan ett erkännande 
uppfattas som en fientlig, folkrättsstridig handling gentemot moderstaten. 
Doktrinen hävdar däremot att ett de jure-erkännande i allmänhet är 
oåterkalleligt och det innebär att den erkännande staten en gång för alla 
frånsagt sig möjligheten att ifrågasätta den erkända statens existens.45

 

3.2 Förvärv eller förlust av territorium 

Statssystemet förändras kontinuerligt och inom folkrätten talar man om 
olika sätt att förvärva territorium b la genom en ensidig maktutövning från 
en stats sida (erövring, annexion, ockupation) eller genom cession 
(avtalsmässig avhändelse). Avhändelse kan även ske genom verkställighet 
av ett beslut av en internationell instans i en tvist om territorium.46  
 
När en stat med hjälp av militär makt, helt eller delvis, intar en annan stats 
territorium, så talar man om en erövring. Ockupation är däremot ett 
besittningstagande genom en ensidig maktutövning av ett ”herrelöst” land. 
Praxis har definierat ”herrelöst” som ett område där det inte finns någon 
                                                 
43 Bring, Ove, Mahmoudi Said: Sverige och folkrätten, Stockholm, 2001, s. 57. 
44 Bring, Mahmoudi: Ibid, s. 58. 
45 Eek, Hilding, Bring, Ove, Hjerner, Lars: Folkrätten, Stockholm ,1987, s. 52. 
46 Eek, mfl: Ibid, s. 59. 
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organiserad styrelse. Kolonialväldena byggdes upp genom ockupation, men 
vissa stater har velat göra gällande en rätt till territorium på grund av 
geografiska upptäckter. I dessa fall har doktrinen uttalat att sådana 
upptäckter på sin höjd kan leda till en ”inchoate title”, dvs en form av 
förhandsrätt till territorieförvärv.47  
Två stater kan även upprätta ett avtal sinsemellan om avhändelse av ett 
territorium. Det kallas cession och kan jämföras med en transaktion som 
enligt civilrätten kallas för byte. En stat kan också köpa ett territorium, men 
den vanligaste formen av cession har varit den som uppkommit i samband 
med fredsuppgörelser efter krig.48

 

3.3 Självbestämmande enligt FN-stadgan 

FN-stadgans artikel 1 (2) stadgar att ett av FN:s syften är att det mellan 
nationerna utvecklas vänskapliga förbindelser grundade på aktning för 
”principen om folkens lika rättigheter och självbestämmande”. Denna 
artikel har i praxis uttolkats så att rätten till självbestämmande enbart 
tillkommer befolkningen inom territorier som inte geografiskt hör ihop med 
den förvaltande staten och i vilka det bor folk som huvudsakligen tillhör en 
annan kultur än moderstatens ( dvs rätten till utbrytning tillkom kolonier 
”overseas territories”).49 Det är oftast en nationell etnisk eller språklig 
grupp, som vanligtvis hävdar en rätt till självbestämmande. Denna grupp 
kan lokaliseras till ett bestämt avgränsat område och inom det området utgör 
de en majoritet, men att de saknar individuella eller kollektiva politiska 
rättigheter.50   
 
Självbestämmanderätten intar en fundamental roll i stadgan och i kapitel IX 
om ”Internationellt ekonomiskt och socialt samarbete” finner vi i art 55 
följande uttalande: 
 
” I syfte att skapa de stadgade förhållanden och det välstånd, som äro nödvändiga för 
fredliga och vänskapliga, på aktning för principen om folkens lika rättigheter och 
självbestämmanderätt grundade förbindelser mellan nationerna, skall Förenta Nationerna 
främja: 

a) högre levnadsstandard…och utveckling i ekonomiskt och socialt avseende; 
b) lösandet av internationella ekonomiska, sociala, hälsovårds- och närbesläktade 

problem;…samt 
c) allmän aktning för och respekterande av mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion.”51 
 
Kapitel XI i stadgan avser icke självstyrande territorier och FN-medlemmar 
som förvaltar sådana territorier åtar sig genom art 73 att: 
 

                                                 
47 Eek, mfl: Ibid, s. 61. 
48 Eek, mfl: Ibid, s. 62. 
49 Bring, Ove: FN-stadgan och världspolitiken, Stockholm, 1999, s. 189-190. 
50 Eek, mfl: Ibid, s. 399. 
51 Bring: Ibid, s. 190. 
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”främja självstyrelse, vederbörligen beakta folkens politiska strävanden samt bistå dem i 
den fortskridande utvecklingen av deras fria politiska institutioner i överensstämmelse med 
varje territoriums och dess befolknings särskilda förhållanden och skiftande 
utvecklingsstadier.”52  
 
Principen om självbestämmanderätt är också inkorporerad i kapitel XII om 
det internationella förvaltarskapssystemet. Förvaltarskapssystemet tillämpas 
på territorier som genom särskilda förvaltarskapsavtal mellan den 
administrerande staten och FN underställs systemet. Dessa territorier är: 1) 
Sådana som befann sig inom ramen för FN:s mandatsystem, 2) sådana som 
efter andra världskriget tagits från fiendestater, 3) sådana som frivilligt 
ställts under FN-systemet av förvaltande stater.53 FN-stadgans 
förvaltarskapssystem slås fast i art 76 som säger att FN och dess 
medlemsstater skall främja invånarnas 
 
”framåtskridande i politiskt, ekonomiskt och socialt avseende…även som deras 
fortskridande utveckling emot självstyrelse eller oberoende, under hänsynstagande till varje 
områdes och dess befolknings särskilda förhållanden och befolkningens fritt uttryckta 
önskemål.” 
 
I artikel 76 kan man uttolka två sätt på vilket självbestämmanderätten kan 
förverkligas; det ena sättet är genom en utveckling mot självstyre (self-
government) och det andra sättet är genom en utveckling mot fullt politiskt 
oberoende (independence). Utöver dessa två sätt finns det en rad olika 
alternativ t ex autonomi, federation, konfederation, självständig stat.54  
 
Enligt artikel 4 i stadgan är organisationen öppen för alla ”fredsälskande 
stater”, som åtar sig FN:s förpliktelser och fullgör sina åtaganden. Stadgan 
riktar sig alltså till stater och inte till enskilda individer eller grupper av 
enskilda.55   
 

3.3.1 Kolonialdeklarationen 

Generalförsamlingens resolution 1514 (XV), dvs. kolonialdeklarationen från 
1960, slår fast att det rör sig om folkets rätt till självbestämmande, medan 
FN-stadgans art 1 och 55 talar om principen om folkens självbestämmande.  
Deklarationen bär oficiellt namnet ”Declaration om the Granting of 
Independence to Colonial Countries and Peoples” och den behandlar främst 
frågor kring oberoende, men den tar även upp självbestämmanderätten. 
Deklarationen är inget juridiskt bindande dokument, men den beskriver 
ändå den allmänna uppfattningen om ämnet i FN. Det har dock uppstått 
oklarheter i samband med tolkningen av termerna ”countries” och ”peoples” 
i dess former av lokutationer såsom ”all peoples” och ”dependent 
peoples”.56  

                                                 
52 Bring: Ibid, s. 190. 
53 Bring: Ibid, s. 191. 
54 Bring: Ibid, s. 191. 
55 Eek, mfl: Ibid, s. 46. 
56 Eek, mfl: Ibid, s. 401. 
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Paragraf 6 i deklarationen citeras ofta: 
 
”Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial 
integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the 
United Nations.”57  
 
Denna paragraf och dess princip om skydd för territoriell integritet tolkas av 
en majoritet i FN som ett värn mot utbrytning från existerande 
statsbildningar.  Vi kan också se drag av FN-stadgans krav på icke-
inblandning i denna bestämmelse. 
 
Deklarationen kräver kolonialismens avskaffande, men det saknas 
fundament för att lösa de svåra frågorna om de tidigare koloniernas 
territoriella och nationella status. Nya gränsdragningar stämmer oftast ej 
överens med de ”naturliga” gränser mellan folken, som sammanhänger med 
härstamning, religion, språk, nutida kommunikationsväsen m m.58 
Doktrinen har hävdat att om ett nytt nationsbegrepp växer fram och en 
princip om självbestämmanderätt, som går längre än den om frigörelse av 
forna kolonier, skall förverkligas, borde både integration och utbrytning 
vara tillåten för alla ”folk”, också andra än dem som blivit föremål för 
”kolonialismen”. Kritikerna har bemött detta ”förslag” med att de nya 
staterna inte skulle vara beredda att ta denna konsekvens; ”a right to 
secession would cause disruption of unity in many of the newly independent 
states”.59  
 

3.3.2 Friendly Relations-deklarationen 

FRD antogs av generalförsamlingen 1970 och enligt den ger principen om 
folkens självbestämmanderätt varje folk ”rätten att fritt och utan yttre 
inblandning bestämma över sina politiska förhållanden” och varje stat ”har 
skyldighet att respektera denna rätt i enlighet med stadgans 
bestämmelser”.60  
FRD uttrycker också en rätt för de undertryckta folken att begära och erhålla 
hjälp i enlighet med stadgans grundsatser om centralstaten berövar dem på 
deras självbestämmanderätt. Detta medför att utomstående stats 
engagemang eller agerande i självbestämmanderättsfrågan inte skulle 
betraktas som en olaglig inblandning. Skulle centralmakten inte respektera 
självbestämmande-rätten uppkommer den intressanta frågan om den 
förverkar sin rätt att gentemot omvärlden fullt ut kräva total respekt för sin 
territoriella integritet. Svaret är inte självklart, men det faktum att FRD 
(även stadgans art 76) förutser att en befolkning kan acceptera även andra 
lösningar än fullt politiskt oberoende, indikerar nödvändigheten av en viss 
försiktighet i varje bedömning av om förverkande inträffat. Detta medför att 
en motsträvig centralmakt således inte kan förverka sin rätt till territoriell 

                                                 
57 Bring: Ibid, s. 192. 
58 Eek, mfl: Ibid, s. 401. 
59 Eek, mfl: Ibid, s. 401. 
60 Bring: Ibid, s. 193. 
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integritet, om den visat sig öppen för lösningar som medger någon form av 
genuin autonomi.61

Vi kan här tala om en situation som kompliceras av den motsättning som 
föreligger mellan folkens rätt till självbestämmande och staternas rätt till 
territoriell integritet. I de fall då det rör sig om kolonialt förtryck tycks det 
territoriella integritetsskyddet av såväl folkrättsliga som politiska skäl vara 
av högre dignitet än folkens rätt att bryta sig ut ur existerande 
statsbildningar.62 Skulle en motsatt situation ligga för handen, innebär det en 
fredshotande destabilisering av statssamfundet. 
Enligt FRD:s uttolkning tycks rätten till territoriell integritet vara villkorad 
av att regeringen i staten ifråga inte diskriminerar ett folk som har legitima 
krav på självbestämmande.  
 
När principen om folkens självbestämmanderätt skall definieras kan man 
inte bortse från de aspekter som kännetecknar ett folk (ras, språk, kultur, 
historia) och ett tungt vägande skäl för ett folks självbestämmanderätt är om 
folket ifråga tidigare i historien har etablerat en egen stat eller annan politisk 
enhet. Situationen är inte helt oproblematisk, eftersom omvärlden dels måste 
övertygas om att folket ifråga är ett folk som har rätt till självbestämmande, 
dels om att situationen är sådan att moderstatens territoriella integritet ej 
behöver skyddas. Om moderstaten kommer att åberopa suveränitet och 
territoriell integritet, så kommer det i praktiken ges tolkningsföreträde och 
av detta kan man dra slutsatsen att rätten till självbestämmande inte är 
absolut.63

 
Ställs krav på självbestämmande i meningen autonomi inom en statsbildning 
blir situationen mindre komplicerad. Då kan centralmakten inte göra en 
suveränitetsinvändning eller åberopa territoriell integritet. I dylika fall blir 
det en bedömning om hur välgrundade kraven på självbestämmande är. 
 
De situationer vi har diskuterat ovan har huvudsakligen behandlat 
självbestämmanderättens externa del, som innebär ett folks önskan att 
upptas i statssamfundet. Ambitionen från folkets sida är riktat utåt och målet 
är att nå internationell status.  
Men det existerar även en intern del av självbestämmanderätten och den 
behandlar legitima krav på vissa förhållanden inom en existerande 
statsbildning. Med intern självbestämmanderätt avses situationen då 
befolkningen redan etablerat en egen stat och de ställer krav på att icke 
styras utifrån genom andra staters manipulationer eller påtryckningar. Man 
kan också förklara distinktionen med att extern självbestämmanderätt ställer 
krav på ett aktivt agerande från omvärldens sida. Om ett folk önskar att 
uppnå oberoende och självbestämmande skall det underlättas av 
moderstaten och stödjas av andra stater. Däremot ställer den interna delen 
av självbestämmanderätten krav på ett passivt beteende från omvärldens 

                                                 
61 Bring: Ibid, s. 194. 
62 Bring: Ibid, s. 194. 
63 Bring: Ibid, s. 196-197. 
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sida i det avseende att andra stater skall underlåta att blanda sig i andra 
staters  inre angelägenheter och låta folket ifråga styra sin egen utveckling.64  
 
Den externa självbestämmanderätten avser, enligt1974 års definition av 
aggression, tre typer av folk: de som är kolonialt förtryckta, de som lyder 
under främmande dominans (t ex palestinierna på de områden som 
ockuperats av Israel) och de som lyder under en rasistisk regim (t ex den 
svarta befolkningen i Sydafrika). Den antikoloniala aspekten av denna 
diskussionen har till stor del förlorat sin aktualitet och idag talas det mer om 
en ny grupp av folk/områden som kan eller bör hävda sin rätt till 
självbestämmande. Den grupp det talas om är nationer eller nationella 
minoriteter som existerar inom ramen för statsbildningar som inte är eller 
har varit kolonialmakter i traditionell mening.65

 

                                                 
64 Bring: Ibid, s. 202. 
65 Bring: Ibid, s. 203. 
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4 Autonomi 

4.1 Utökat autonomibegrepp 

I föregående kapitel har vi sett på den folkrättsliga innebörden av staters 
självständighet och självstyre, med det samlade begreppet autonomi. I detta 
kapitel skall vi se på några olika aspekter på autonomi utifrån politiskt, 
ekonomiskt, socialt och kulturellt synsätt. 
Det finns olika grader av autonomi t ex kan det röra sig om allt från att få 
röra sig fritt i sitt land, till att ha en folkvald regering med fritt 
beslutsfattande och en oberoende byråkrati. Ett fritt samhälle måste innebära 
autonomi både för individen som lever i det och för institutionerna som 
verkar inom det. Om detta inte är fallet, kan det leda till stora problem för 
demokratin och stabiliteten i samhället. Detta i sin tur påverkar individens 
frihet. 
Under de senaste femton åren har vi sett nya stater utropas och erkännas 
(Tjeckoslovakien, Sovjetunionen, ex-Jugoslavien). I detta kapitel kommer 
jag att diskutera om utträde är den enda lösningen på ett 
självständighetsproblem? Som vi sett innan i arbetet har Dalai Lama lagt 
fram långtgående förslag på lösningar som inte skulle innebära ett utträde. 
Jag skall försöka identifiera olika aspekter av autonomi och hur Tibet skulle 
kunna hävda sin form av autonomi gentemot centralmakten, Kina. 
 

4.1.1 Politisk autonomi 

Bakom begreppet politisk autonomi döljer det sig en mängd förklaringar b l 
a regionens möjligheter att kunna agera självständigt på ett internationellt 
plan, gentemot andra suveräna stater och transnationella institutioner. 
 
Vilka faktorer kan ligga till grund för att en region skulle kunna kräva större 
autonomi? 
Allen Buchanan försöker ge svar på den frågan i sin bok Secession och han 
hävdar att regioner som mot sin vilja antingen koloniserats eller integrerats 
(Stolen property) av en från början utomstående stat kan hävda sin rätt till 
territoriet som regionen gör anspråk på.66  Att ett område som en gång varit 
självständigt åter skall kunna bli det kan tyckas vara en självklarhet.  
 
Rätten till frihet för alla individer är en rättighet som är fast förankrad i de 
flesta staters författningar. Det är inte bara en region som kan hävda sin rätt 
till autonomi utan även individer, som grupp, kan hävda sin rätt till frihet, så 
länge det inte skadar någon annan grupps frihet.67   

                                                 
66 Buchanan, Allen: Secession, Boulder, 1991, s. 67. 
67 Buchanan: Ibid, s. 29-32. 
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En grupp identifieras vanligtvis av ett ”folk”, dvs. en etnisk grupp, som 
kännetecknas av gemensamt språk, en gemensam kultur och tradition.68

FN:s generalförsamlings resolution 1514 säger att: 
 
”All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right that freely 
determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural 
development.”69

 
FN:s uttalande anses vara ett giltigt argument i autonomi diskussionen, men 
det skulle innebära att alla definierbara ”folk” har rätt att bilda en egen stat 
eller kräva autonomi. I praktiken ser det annorlunda ut och instabillitet 
skulle uppstå vid varje ny grupps autonomikrav.   
 
Friheten, gruppen strävar efter, behöver inte nödvändigtvis innebära 
självbestämmande, utan det uppnås först när gruppen kan ställa sig utöver 
yttre påverkan och fatta oberoende beslut.  
 
 

4.1.2 Ekonomisk autonomi 

Bakom termen ekonomisk autonomi döljer sig en regions rätt att besluta om, 
och utforma sin egen budget, beskattningsrätt och jurisdiktion inom detta 
område. 
Buchanan talar i sin bok om ”ekonomisk diskriminering” och med detta 
menas att centralmakten systematiskt utsätter dess befolkning för 
beskattning som andra regioner inte ålagts att betala. Det kan även gälla 
speciella ekonomiska restriktioner i en viss region och/eller att regionen inte 
får ta del av ekonomisk redistribuering som sker med hjälp av skattemedel. 
Denna diskriminering medför att centralmakten inte fungerar till ömsesidig 
fördel för alla regioner eller grupper och centralmakten skulle i praktiken ej 
ha något rättfärdigat anspråk på territoriet. Detta faktum skulle därför kunna 
anses som en möjlighet för regionen att hävda sin ekonomiska 
autonomirätt.70

 
I ovanstående argumentation ses till den ekonomiska förbättring som kan 
uppnås vid en separation, men jag skall nu redovisa vad som sker i den 
omvända situationen, den ekonomiska försämringen som regionen kan 
utsättas för om den kvarstår som en del av centralstaten.  
Enligt Buchanan anses gruppen ha en rätt att försvara sig (genom utträde ur 
staten) om gruppen är direkt hotad. Om inte centralstaten kan skydda sina 
medborgare i alla regioner, så har staten inte heller auktoritet över regionen 
ifråga. Med ekonomiskt självförsvar menas protektioniska åtgärder som 
skall leda till ökad ekonomisk säkerhet för invånarna och försvara invånarna 
vid konflikter eller yttre hot.71  

                                                 
68 Buchanan: Ibid, s. 49. 
69 Buchanan: Ibid, s. 48. 
70 Buchanan: Ibid, s. 40-41. 
71 Buchanan: Ibid. s. 64-67. 
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Det ekonomiska självförsvaret innebär i huvudsak två saker, dels att skydda 
samhället från de ekonomiska påfrestningar som ett krig skulle medföra och 
skapa gynsamma förhållanden för nya, egna företag på marknaden, dvs 
reglering med tullar och avgifter. För att kunna vidta dessa åtgärder krävs en 
viss ekonomisk autonomi och politisk autonomi ( för att kunna besluta i 
dessa ärenden). 
 
Buchanans argumentation när det gäller självförsvar förutsätter att det är 
fråga om ett dödligt hot mot gruppen.72 När det gäller det ekonomiska 
självförsvaret kan vi inte tala om ett dödligt hot, men om man skulle kunna 
förutspå en större ekonomisk förödelse i regionen, utan att centralmakten 
ingriper med regleringar, kan en rätt till ekonomisk autonomi föreligga. 
Regionen måste få en möjlighet att påverka sin ekonomiska autonomi och 
därigenom försöka säkra sin överlevnad. 
 

4.1.3 Social autonomi 

Den sociala aspekten av autonomin innebär huruvida representanter för 
regionen eller representanter för centralmakten innehar de betydelsefulla 
befattningarna i ett samhälle. När en region har koloniserats administreras 
den av centralmaktens utsända, men när regionen sedan utträder, har 
gruppen inga erfarenheter, traditioner eller utbildning till att bemanna 
befattningarna.  
Buchanan tar i samband med detta upp en diskussion gällande samtycke och 
menar att om gruppen/regionen inte samtycker med centralmaktens lagar 
och policy, har gruppen rätt att få utökade befogenheter: 
 
”Unless the right to secede is acknowmedged, groups will sometimes remain subject to the 
state´s power without consenting to it. So if one agrees that consent is a necessary 
condition for legitimate political authority, then one must recognize a right to secede.”73

 
Om gruppen skull känna sig socialt förtryckt kan rätten till social autonomi 
göras gällande gentemot centralmakten. Givetvis förutsätter det att gruppens 
medlemmar har tillräcklig kompetens för att själva kunna uppnå ett socialt 
självständigt samhälle. 

4.1.4 Kulturell autonomi 

Vi har tidigare tagit upp definitionen av ”folk” och kommit fram till att de 
kan kännetecknas som en etnisk grupp med gemensamt språk, gemensamma 
traditioner och en gemensam kultur. Kulturell autonomi benämns som rätten 
att tala det språk, utöva den kultur som är folkets och förmedla regionens 
tradition vidare. Det är viktigt att gruppens kulturarv bevaras genom t ex 
användandet av det ursprungliga språket i officiella skrifter och att även 
byråkratin använder sig av detta, att undervisning i regionens historia och 

                                                 
72 Buchanan: Ibid, s. 65. 
73 Buchanan: Ibid, s. 70. 
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tradition sker. Rätten till (att genom nämnda metoder) bevara sin kultur och 
sitt ursprung kan benämnas kulturell autonomi. 
 
Själva bevarandet av kulturen i sig är även det ett rättfärdigande argument 
för att hävda sin kulturella autonomi: 
 
”…the idea that the members of a culture who believe that their culture is threatened with 
disintegration feel that their very identities are imperiled, that in losing their culture they 
will in some sense lose themselves, or a significant part of themselves they value most.”74  
 
Som argument för rätten till kulturell autonomi kan vi till en början återigen 
nämna självbestämmanderätten. Rätten för ett folk att bestämma i egna 
angelägenheter, har som vi tidigare sett fastslagits av FN:s 
generalförsamling och antas då även gälla kulturella angelägenheter. En 
grupp med utpräglad, säregen kultur förväntas därför inte bara vara politiskt 
autonomt, utan även, kulturellt autonomt.  
 

4.2 Autonomiprincipen 

Genom århundradena har våra stora tänkare försökt att klargöra förhållandet 
mellan den ”suveräna staten” och det ”suveräna folket”. Det har funnits ett 
antal allmänna förhoppningar som är gemensamma för den ”lagstyrda” 
demokratins teori och ”deltagardemokratins” teori. 
Dessa förhoppningar avspeglar en vilja att: 
 

1. Skapa så goda förutsättningar som möjligt för att alla 
människor ska få utvecklas och låta sina olika egenskaper 
komma till uttryck (bygger på idén att individernas skilda 
kapaciteter, deras förmåga att lära sig och utöka sin potential 
ska respekteras). 

2. Ge skydd mot godtyckligt bruk av politisk myndighet och 
tvångsmakt (bygger på idén att privatlivet ska respekteras i 
alla avseenden som inte gör att andra potentiellt eller 
bevisligen skadas). 

3. Engagera medborgarna i beslut som rör betingelserna för 
sammanslutningen (bygger på idén att den enskilda 
människans omdömen är autentiska och förnuftiga och skall 
respekteras). 

4. Utöka de ekonomiska möjligheterna att maximera 
resurstillgången (bygger på idén att individer bäst kan 
förverkliga sina syften då de är befriade från de 
otillfredsställda fysiska behovens bördor).75 

 

                                                 
74 Buchanan: Ibid, s. 52. 
75 Held, David: Demokratimodeller, från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, 
Göteborg, 1997, s. 367. 
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Begreppet autonomi binder samman dessa förhoppningar och beskriver 
människors förmåga att resonera självmedvetet, att vara självreflekterande 
och självbestämmande. 
Strävan efter autonomi bygger på ett modernt politiskt tänkande och i Helds 
bok om demokratimodeller utvecklas denna strävan till en allmän princip 
som kallas för ”autonomiprincipen”. Den kan beskrivas så här: 
 
Individerna bör vara fria och jämlika i att bestämma sina egna livsvillkor, dvs. de bör alla 
ha samma rättigheter(och följaktligen samma skyldigheter) när det gäller att ange 
ramarna som alstrar och avgränsar de möjligheter som står öppna för dem, så länge de 
inte använder detta ramverk för att upphäva andras rättigheter.76

 
Principen visar hur man avgränsar legitim makt och den uttrycker även en 
vilja att beskriva grundvalarna för demokratiskt samtycke. 
Autonomiprincipen innehåller element som vi bör klarlägga för att få en 
bättre känsla för vad denna princip egentligen står för: 
 

1. Idén att människor skall åtnjuta lika rättigheter och skyldigheter i det 
samhällsbygge som formar deras liv och möjligheter innebär i 
princip att de skall åtnjuta lika stor autonomi, dvs. den politiska 
verksamheten skall ha en struktur som är gemensam och lika för 
alla. Avsikten är att alla skall kunna sträva mot sina egna mål, både 
individuella och kollektiva, som fria och jämlika aktörer. 

2. Begreppet ”rättigheter” innefattar rätten att företa sig olika 
handlingar utan att riskera godtycklig eller orättvis inblandning. 
Rättigheterna är definitioner på de områden där man är berättigad att 
handla självständigt (eller låta bli att handla). De skall skapa 
möjligheter och begränsningar dvs. skapa tydliga gränser för det 
självständiga handlandet så att det inte inkräktar på andras frihet. 
Rättigheter har alltså en strukturell dimension och tilldelar oss både 
möjligheter och skyldigheter. 

3. Idén att människor bör vara fria och jämlika när det gäller att 
bestämma över sina egna livsvillkor innebär att de skall kunna 
deltaga i ett debatt- och överläggningsförfarande, som är öppet för 
alla på fria och jämlika villkor, om viktiga offentliga angelägenheter. 
Ett legitimt och välgrundat beslut inom dessa ramar behöver inte 
nödvändigtvis följa ”allas vilja”. Det viktiga är att alla deltar i den 
politiska processen. 

4. Den förutsättning som anges i principen, att individuella rättigheter 
kräver ett särskilt skydd, representerar ett känt krav på 
konstitutionellt styrelseskick. Autonomiprincipen anger uttryckligen 
både att individer måste vara ”fria och jämlika” och att ”majoriteter” 
inte skall påtvinga andra sina åsikter. Det måste finnas institutionella 
anordningar som skyddar individens eller minoritetens ställning, 
dvs. regler och garantier förankrade i grundlagen.77 

 

                                                 
76 Held: Ibid, s. 369. 
77 Held: Ibid, s. 369-370. 
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Man bör betrakta denna princip som en nödvändig premiss för alla 
strömningar inom dagens moderna demokratier. För att autonomiprincipen 
skall kunna bli verklighet krävs ett kollektivt beslutsfattande, som ger 
medborgarna möjlighet att kunna engagera sig i offentliga angelägenheter 
som berör dem. För att ett system baserat på autonomiprincipen skall kunna 
förverkligas måste vissa kriterier uppfyllas: 
 

1. Effektiv delaktighet: Varje medborgare måste ha tillräckliga och lika 
stora möjligheter att uttrycka önskemål angående slutresultatet. 

2. Upplyst förståelse: Varje medborgare måste ha tillräckliga och lika 
stora möjligheter att upptäcka och bekräfta vilka hans eller hennes 
önskemål är i den fråga som skall beslutas. 

3. Röstjämlikhet i det avgörande skedet: Varje medborgare måste 
försäkras att hans eller hennes åsikt räknas som lika i vikt med andra 
medborgares åsikt i det avgörande stadiet av kollektivt 
beslutsfattande. 

4. Kontroll över dagordningen: Folket måste ha tillfälle att besluta 
vilka frågor som skall respektive inte skall avgöras i sådana 
beslutsprocesser som uppfyller de första tre kriterierna. 

5. Inklusion: Till folket måste räknas alla vuxna medlemmar med 
legitima intressen i staten.78  

 
Autonomiprincipen slår fast att alla medborgare har rätt att delta i det 
offentliga livet och vad hela processen går ut på är att ge alla 
medborgare en rättmätig andel i styrelseprocessen. 
 

4.3 Stat och etnicitet 

För att se på fler möjliga statsbegrepp utanför den folkrättsliga måste vi 
klargöra förhållandet mellan å ena sidan etnicitet och å andra sidan stat. 
På grund av dagens modernisering och bildande av stater har en ny situation 
uppstått för de människor som benämns ”etniska minoriteter”, 
”ursprungsbefolkningar” osv. Helt plötsligt har de blivit ”medborgare”, vare 
sig de vill det eller ej. En grupp som till antalet människor är underlägsen 
resten av ett samhälles befolkning brukar kallas för en etnisk minoritet.79

Beräkningar visar att det finns c:a  5 000 etniska grupper i drygt 160 
statsbildningar. Endast en av tio kan betecknas som homogen i etniskt 
avseende.80

 
Staten är från början en juridisk konstruktion som kan upplösas, medan 
etnicitet är ett psykologiskt - kulturellt fenomen som för att kunna upplösas 
skulle kräva fysisk eller kulturell utplåning. 
 

                                                 
78 Held: Ibid, s. 379. 
79 Hylland Eriksson, Thomas: Etnicitet och nationalism, London 1993,  s. 151. 
80 Hettne, Björn: Etniska konflikter och internationella relationer, Lund 1992, s. 58. 
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4.3.1 Minoritetsproblematiken 

Inom antropologin används ordet ”ursprungsbefolkning” för att beskriva en 
minoritetsgrupp inom ett avgränsat område med anspråk på ursprunglighet. 
Dock behöver inte detta anspråk betyda att denna grupp har ”anlänt först” 
till detta område. Denna grupp definieras vidare som icke - statsbärande 
människor och de företräder en livsstil som gör dem särskilt utsatta i 
förhållande till moderniseringen och staten. Historiskt sett har 
ursprungsbefolkningar varit utsatta för omfattande dödande, 
tvångsförflyttning och bristande hänsyn.81

 
För att förstå innebörden av begreppet nation-assimilation måste vi försöka 
reda ut begreppen nation och assimilation.  
Det finns många definitioner av begreppet nation, men ofta handlar det om 
en grupps känsla av samhörighet. En nationell enhet kan definieras efter 
både objektiva och subjektiva kriterier. De vanligaste objektiva kriterierna 
är gemensam historia, en gemensam religion och ett gemensamt språk. Det 
är kort sagt, faktiska förhållanden som medfört att folket i en grupp skiljer  
sig från andra grupper. 
De subjektiva kriterierna är istället en känsla av gemenskap hos en grupp 
och att denna grupp uppfattar sig som särskiljande från andra grupper.  
De objektiva och subjektiva kriterierna är beroende av varandra och 
tillsammans skapar de den nationella identiteten.82

 
Minoriteter betraktas ofta som en säkerhetsrisk av de multinationella stater, 
då minoriteternas strävan efter självstyre kan splittra den enhet som staten 
vilar på. Om en minoritetskonflikt ligger för handen är det vanligt att 
statsmakten på olika sätt försöker att assimilera minoritetsbefolkningen i sin 
kultur för att på så sätt uppnå en nationell enhet och lojalitet gentemot den 
egna staten.83 Eftersom nationalister ofta uppfattar att vissa former av 
kulturell och etnisk olikhet är ett brott mot den ideala ordningen, så 
definieras etniska minoriteter som ett ”problem”, som på något sätt måste 
hanteras. Tvångsförflyttningar och folkmord har varit brutala sätt som 
genom historien har använts t ex folkmord i Amerika och Australien efter 
europeiska kolonialismen, Tysklands utrotning av judar under andra 
världskriget, ”etnisk rensning” i forna Jugoslavien. Tvångsförflyttningar av 
etniska minoriteter har utförts av nordamerikanska kolonialister, liksom av 
Sovjetunionen under Stalin o sv.84

  
I dag använder sig staterna av andra strategier än de som presenterats ovan 
och hanteringen av minoriteter följer oftast dessa tre: 
 

1. Staten kan insistera på att ”entropi - resistenta element” 
assimileras t ex genom att bretoner och provencaleser 

                                                 
81 Hylland Eriksson: Ibid, s. 156. 
82 Österud, Öyvind: Nasjonenes selvbestemmelserett, Oslo, 1984,  s. 20-21. 
83 Österud: Ibid, s. 47. 
84 Hylland Eriksson: Ibid, s. 152-153. 
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överger sin särart och gradvis identifierar sig som fransmän. 
Även om grundtanken med dessa assimileringsförsök är att 
hjälpa dessa grupper att uppnå lika rättigheter och förbättra 
sin sociala status, så orsakar de ofta lidande och en känsla av 
nonchalans från statens sida gentemot minoritetens 
traditioner och kultur. Lyckas denna assimileringspolitik 
leder det till en utrotning av minoriteten som t ex i 
Storbritannien där minoriteten i Cornwall utrotades och vars 
ättlingar idag inte går att särskilja från engelsmän. 

 
2. Staten kan även välja att sträva efter dominans, vilket leder 

till segregation på etnisk grund dvs. att minoriteten fysiskt 
avlägsnas från majoriteten, vilket ofta legitimeras med 
hänvisning till minoritetens kulturella underlägsenhet. Dessa 
segregationsideologier söker stöd för sitt agerande genom att 
hävda att det är skadligt att ”blanda kulturer” och raser samt 
att det är viktigt att upprätthålla gränser. En tydlig 
segregationsideologi var apartheid i Sydafrika. 

 
3. Staten kan välja att överskrida den etniskt nationalistiska 

ideologin och anta en ideologi baserad på multikulturella 
strömningar. Ett sådant samhälle skulle medföra att 
människor åtnjuter medborgarskap och fullständiga 
samhälleliga rättigheter utan att ha en särskild kulturell 
identitet. Det kan även tänkas att det uppstår en 
decentraliserad federal modell med en hög grad av lokalt 
självbestämmande.85 

 
Minoriteterna kan i sin tur regera mot statens dominans på tre olika sätt och 
de kan kortfattat sammanfattas genom orden lojalitet, talan eller separation. 
Ett vanligt alternativ har varit assimilering, på frivillig basis eller ej. I vissa 
fall har det i stort sett varit omöjligt för en minoritet att välja att assimileras 
och de svarta i USA har inte lyckats med detta. I USA var hudfärgen länge 
en etnicitetsmarkör och det medförde svårigheter för denna minoritet att 
assimileras. 
Minoriteternas andra alternativ är att bejaka sin underordning eller att på 
andra sätt försöka leva fredligt med nationsstaten. Vid vissa tillfällen har de 
lyckats förhandla sig till en begränsad autonomi i t ex språkliga, religiösa 
eller lokalpolitiska frågor. Vid andra tillfällen har dessa grupper lyckats 
återskapa sina gränser och identiteter informellt och vissa av dem kan t om 
betraktas som eliter t ex de nordamerikanska judarna, sino-mauritierna och 
kreolerna i Sierra Leone. 
Utbrytning eller separation är alltid oförenligt med statens intresse och 
politik.86

 
 
                                                 
85 Hylland Eriksson: Ibid, s. 153-154. 
86 Hylland Eriksson: Ibid, s. 154-155. 

 27



 
 
 
 

 28



5 Tibet 

5.1 Tibets rätt till självbestämmande enligt 
folkrätten 

Tibets osäkra balansgång mellan autonomi och beroende har präglat 
områdets historia, men att Tibet under tiden efter 1918 etablerade sig som 
ett folkrättssubjekt, råder det ingen tvekan om. Det lilla bergsområdet 
upprätthöll internationella förbindelser, kunde sluta internationella avtal och 
både Bhutan och Storbritannien hade fast representation i Lhasa. Nepal hade 
en legation stationerad i Tibet och när Nepal 1949 ansökte om medlemskap 
i FN angav landet Tibet som en av sex länder med vilka Nepal hade 
upprätthållit diplomatiska förbindelser. När Indien inbjöd Asiens länder till 
firande av Indiens självständighet 1947 stod även Tibet på inbjudningslistan 
och såväl Kinas som Tibets flagga hissades i New Delhi.87  
 
Att presentera dessa historiska fakta har relevans för bedömningen om 
principen om folkens självbestämmanderätt är tillämplig på situationen i 
dagens Tibet. Vid denna bedömning är det viktigt att fastställa om folket i 
Tibet är distinkt från och inte identifierar sig med den övriga befolkningen i 
Kina. Många är de sakkunniga som hävdat tibetanernas särart bl a detta 
uttalande från David Ståhl: 
 
”Tibetanerna utgör ett distinkt folkslag med ett eget språk, en egen kultur och en egen 
historia. Tibetanerna tillhör den mongoliska rasen, men är i regel längre, kraftigare byggda 
och mörkare i hudfärgen än till exempel kineser och koreaner.”88

 
Krav på självbestämmanderätt i form av folkomröstning i Tibet har hävdats 
från Dalai Lama i exil. Självbestämmanderätten måste ses i förhållande till 
andra folkrättsliga principer inom ramen för en övergripande 
skälighetsbedömning. När en skälighetsbedömning skall tillämpas på Dalai 
Lamas krav och på de eventuella krav på suveränitet och territoriell enhet 
som skulle kunna framföras från Kina, måste man ta hänsyn till två 
omständigheter: 
 

1. Det faktum att Tibet under åren 1912-1950 faktiskt fungerade som 
ett separat folkrättssubjekt. Man kan närmare tala om Tibet som en 
oberoende stat efter 1918 och dessa historiska fakta har relevans för 
en tillämpning av principen om folkens självbestämmanderätt idag. 

2. Det faktum att Tibet invaderades av Kina 1950 och att de 1951 
påtvingade tibetanska förhandlare att inkorporera Tibet i 
Folkrepubliken Kina, talar för ett handlande i strid mot 

                                                 
87 Bring: Ibid, s. 210. 
88 Ståhl: Ibid, s. 13. 
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självbestämmanderätten. Sådana folkrättsbrott talar mot kinesiska 
suveränitetsargument för att sätta självbestämmanderätten ur spel.89 

 
Om det tibetanska folket skulle ställa krav på självbestämmanderätt i form 
av utökad och mer reell autonomi, bör det internationella samfundet, i 
enlighet med FN-stadgans art 56, stödja sådana krav. Om kraven skulle vara 
en egen oberoende stat kan sådana krav enbart stödjas av det internationella 
samfundet om centralmakten (i strid mot Friendly Relations-deklarationen) 
undertrycker Tibets strävan mot ökat självbestämmande.90 Efter att Dalai 
Lama drog tillbaka sin kompromisslösning från Strasbourg 1991 är total 
självständighet återigen exilregeringens enda målsättning. Om ett 
självständigt Tibet skulle förverkligas kommer en modern parlamentarisk 
demokrati, i enlighet med den i exil utarbetade grundlagen, att träda i kraft. 
Allmänna val kommer att hållas snarast möjligast och exilregeringen har 
uttalat att de inte avser att göra någon skillnad mellan f.d. exiltibetaner och 
dem som stannade i Tibet. Alla de inflyttade kineserna kommer att erbjudas 
att stanna, men då måste de ha samma status som tibetanerna. Dalai Lama 
har själv uttryckt en önskan om att inte fortsätta som statsöverhuvud, utan 
han vill dra sig tillbaka från det politiska livet.91  

  

 
 
 

5.2 Tibets rätt till självbestämmande enligt 
allmänna autonomibegreppet 

5.2.1 Säkerhetspolitiska aspekter 

Tibet är ett strategiskt viktigt område för kineserna. Tibet befinner sig på en 
högplatå omgivet av Himalaya och Kina, Indien och f d Sovjet. Genom 
kinesisk kontroll över Tibet kan de beslutande i Peking upprätthålla tryck på 
Indien, som genom århundraden varit Kinas konkurrent när det gäller 
ställningen som regional stormakt. Tibets gräns gentemot Indien gjorde det 
möjligt för Kina att inleda sin framgångsrika offensiv mot Indien år 1962.92  
 
Kineserna har byggt upp ett starkt försvar i Tibet och uppskattningsvis 
befinner sig 60 000 till 500 000 soldater från Folkets befrielsearmé i Tibet. 
Dessa trupper tas aldrig upp i officiell kinesisk befolkningsstatistik för 
Tibet.93   

                                                 
89 Bring: Ibid, s. 210. 
90 Bring: Ibid, s. 211. 
91 Ståhl: Ibid, s. 133-134. 
92 Gudmundson, Ulla: Ibid, s.27. 
93 Gudmundson, Ulla: Ibid, s.28. 

 30



I början av 1970-talet flyttade kineserna sin provsprängningsanläggning för 
kärnvapen från Lop Nor i Mongoliet till Nagchuka i norra Tibet. Ett flertal 
tester av kärnvapenrobotar har genomförts och 1987 lät Kina spränga en 
atombomb i Tibet. Enligt oberäknade uppgifter, som förnekas av den 
kinesiska regeringen, skulle en fjärdedel av Kinas kärnvapen vara placerade 
i Tibet.94   
 
Tibets status i förhållande till Kina är omdiskuterat och båda parter har olika 
uppfattningar om de historiska förhållanden som de bygger sina argument 
på.  
Kina hävdar att Tibet alltid varit en del av Kina och diskussionen har förts 
med djupdykningar i historien.  
 
Kulturrevolutionen som gick ut på att bekämpa ”De Fyra Gamla” drabbade 
tibetanerna hårt. Man uppskattar att ca 150 000 tibetaner dödades, skadades 
eller arresterades.95 Det sociala argumentet som Kina framförde under 
revolutionen gick ut på att Tibet var så fattigt och att de sociala 
förhållandena var så undermåliga, att det var Kinas ”moraliska” plikt att 
ingripa. 
 

5.2.2 Minoritetspolitik 

Enligt Wu Shimins skrift ”A Survey of Chinas Policies Regarding the 
National Minoritiies” upptar dagens minoritetsområden  64 % av Kinas yta 
och dessa områden bebos förutom av Han-kineser, olika sorters 
minoritetsfolk, vilka uppgår till ca 8 % av Kinas befolkning. 
 
Wu Shimin skriver att den 29 september 1949 antogs Kinesiska Folkets 
politiska Konsultativa Kongress ”Det gemensamma programmet” som bl.a. 
innehöll Folkrepubliken Kinas policy gentemot de olika minoriteterna. 
Detta dokument var en förklaring från regeringen att de skulle hjälpa alla 
etniska minoriteter att delta i diskussioner som rör deras politik, ekonomi, 
kultur och utbildning. Det sades vidare att de etniska minoriteterna skulle 
vara berättigade att ha representation i lokala statliga organ och i kapitel 6 
kunde man läsa; 1) alla nationaliteter är jämlika och skall förenas samt 
hjälpa varandra, 2) alla etniska minoriteter har friheten att utveckla sitt 
språk och litteratur samt bevara eller reformera sina sedvänjor och 
religioner.  
 
Den första konstitutionen utarbetad av PRC, godkändes 1954 och 
vidareutvecklade ”Det gemensamma programmet” med en anda av 
broderlighet och ömsesidig respekt mellan Han-kineser och 
minoritetsfolken. Men 1957-60 blossade oroligheter upp och vissa 
partimedlemmar kritiserades för Han-chauvinism. Denna period beskrivs av 
social oro och oroväckande reformer där staten till och med började stödja 

                                                 
94 Ståhl, David: Ibid, s.107. 
95 Ståhl, David: Ibid, s.61. 
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blandäktenskap mellan Han-kineser och minoritetsfolk för att fortare 
assimilera minoriteterna.96 1976 raserades hela minoritetsarbetet genom 
partiets slogan ”slå ner de fyra gamla” och denna policy skulle leda till att 
alla människor skulle bli goda partimedlemmar och jämlikar i alla 
avseenden. Förföljelser drabbade de etniska minoriteterna eftersom de 
ansågs vara gammalmodiga och kulturellt annorlunda, vad det gäller 
sedvänjor, religioner, kläder och språk. Under Kulturrevolutionen försökte 
Kina begå kulturellt folkmord genom att förstöra nästan alla Tibets 
buddhistiska helgedomar och all skolundervisning på minoritetsspråk 
avskaffades.97  
 
Enligt forskarna Zhang Xiaohui och Xu Zhongqi frångicks den påtvingade 
assimilationspolitiken (från ”de fyras gäng”) till förmån för den mer positivt 
inställda policyn som genomströmmade samhället på 1950-talet. Staten blev 
tvungen att omvärdera minoritetspolicyn 1979 och de började åter finansiera 
projekt för att de etniska minoritetsområdena skulle få en möjlighet att 
utveckla sina ekonomier och därigenom minska fattigdom. Ekonomiska 
subventioner för minoritetsområdena fortsatte under 1980-talet och i 
vallagen från 1986 försökte staten utvecklade en policy i form av fem 
punkter: 
 

1. Klargöra partiets och statens ståndpunkt angående problem som rör etniska 
minoriteter. 

2. Stödja ekonomisk utveckling i etniska minoritetsområden. 
3. Stärka systemet för regionalt självstyre för etniska minoriteter. 
4. Träna ett stort antal etniska minoritetskadrer. 
5. Främja utvecklingen av kultur, sjukvård, vetenskap och utbildning för etniska 

minoriteter. 
 
Xiaohui och Zhongqi förklarar vidare att den minoritetspolitik som har 
genomförts på senare år har gett en del nya policys beträffande etniska 
minoriteters rätt att delta i regering och deras rätt till representation i 
styrande statliga organ. Det har utarbetats olika 
befolkningsbegränsningsregler, som har baserats på minoritetsområdens 
storlek och förutsättningar. Minoritetspolitiken i Kina har lett till att det 
idag finns 5 autonoma regioner, 30 autonoma prefekturer, 121 autonoma 
län och 44 etniska minoriteter som har fått lokalt självstyre. 
 

5.2.3 Befolkningsomflyttningen 

På 1950-talet påbörjades en omflyttning av kineser till Tibet för att kunna 
uppnå och etablera större kinesisk kontroll över området. Detta projekt 
ledde till att helt nya kinesiska orter och städer grundades i Tibet, t.ex. Bayi. 
Denna första stora befolkningsomflyttning, som pågick fram till 1979 
bestod till stor del av tekniska experter och tjänstemän. 
 
                                                 
 
97 Simons, Lewis: National Geographic, Stockholm 2002 nr 4, ”Tibet,  förnyelse och 
traditioner”, s. 48. 
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Vid Hu Yaobangs besök i Tibet 1980 insåg han att förändringar måste ske 
och han rekommenderade att 85 % av de kinesiska tjänstemän, som vid 
denna tidpunkt befann sig i Tibet, skulle tillåtas återvända hem. Istället 
skulle tibetaner tränas så att de själva skulle kunna ta över arbetet med den 
ekonomiska utvecklingen i regionen. Men under mitten av 1980-talet ansåg 
Peking att utvecklingen i bergsområdet inte gick som planerat och istället 
började man åter uppmuntra Han-kineser att flytta till Tibet för att delta i 
den ekonomiska utvecklingen. Det rapporterades att under de tre första 
månaderna 1985 begav sig 60 000 kineser mot Tibet. 
 
Åtta år senare uppgavs 119 000 kineser vara bosatta i TAR. 1992 
publicerades dokumentet ”Speciella regler för att uppmuntra inrikes- och 
utrikesboende affärsmän att investera i Tibet”. Detta var ett försök, från 
TAR regeringens sida, att locka ytterligare ”icke-tibetaner” till området och 
detta dokument, som bl.a. befriade externa investerare från lokal 
inkomstskatt och andra skatter, innebar en ökad tillströmning av kineser. 
Det infördes även andra ”lättnadsregler” för att locka kineser och det var i 
form av löner till nyinflyttade kineser som var 87 % högre än i övriga Kina, 
tre månaders betald semester per arbetad 18-månadersperiod samt befrielse 
från ”ett-barnspolicyn”, enligt Wu Shimins rapport.  
 
USA:s utrikesdepartement angående mänskliga rättigheter publicerade i en 
rapport 1996 att 1/3 av Lhasas befolkning var kineser och sedan mitten av 
1994 uppskattas mer än 500 000 kineser ha flyttat till Tibet för att arbeta 
med nya industriutvecklingsprojekt (dammbyggen, infrastruktur etc.). 98

 
Kina har skrivit under den fjärde Genevekonventionen och i artikel 49 kan 
vi utläsa att: ”Ockupationsmakter ska inte deportera eller förflytta delar av 
sin egen civila befolkning till territorier den ockuperar”. 
 

5.2.4 Autonomi 

  Tibetanerna tillhör den mongoliska folkrasen med ett eget språk, en egen 
kultur och en egen historia. Det tibetanska språket tillhör den tbeto-
burmanska språkgruppen och dit hör (förutom tibetanskan och burmanskan) 
diverse språk som talas i Himalaya och norra Burma. Det kinesiska språket 
däremot tillhör sino-thaispråken, där vi även finner thailändska, 
monkhmerspråken, vietnamesiska. Den kinesiska propagandan har tidigare 
gjort gällande att tibetanska och kinesiska är nära släktingar med varandra, 
men det stämmer ej. En kines och en tibetan kan inte förstå varandra.99

 
Vi har ovan kunnat läsa att en del av den kulturella autonomin är rätten att 
använda sig av ursprungsspråket i officiella sammanhang. Kineserna har 
med framgång lyckats radera ut en del av den tibetanska kulturen genom att 
tibetanska namn på de flesta moderna kartor har ersatts med kinesiska. 

                                                 
 
99 Ståhl: Ibid,  s. 14-15. 
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Istället för Tibet (på tibetanska Pö) kan man se det kinesiska namnet för 
Tibet, Xizang (som betyder skattkammaren i väster). Vidare har kineserna 
infört den kinesiska pinyinstavningen, trots att tibetanskan har sin egen 
skrift och ett eget system att översätta namn till latinska bokstäver. Detta 
sätt att stava medför att man börjar använder sig av en kinesisk brytning vid 
uttalet av tibetanska namn.100  
Denna namnimperialism från kinesernas sida är ett effektivt sätt att utsätta 
det tibetanska folket för ett kulturellt förtryck. Härigenom kan vi se att det ej 
föreligger någon kulturell autonomi. 
 
Den sociala autonomin kan inte heller anses finnas i Tibet, utan där är 
befolkningen nästan helt beroende av det kinesiska inflytandet. De flesta 
högutbildade har flytt landet och exil-regeringen sitter i Dharamsala. Indien.  
Tibetanerna har inte släppts in i de administrativa organen och innehar inga 
politiska befattningar.  
 
För att kunna uppnå social autonomi måste Tibet kunna bli självförsörjd på 
arbetskraft på alla nivåer i samhället. Det saknas idag. För att kunna uppnå 
kontinuitet och stabilitet krävs självförsörjning av arbetskraft.  
 

                                                 
100 Ståhl: Ibid,  s. 16.  
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6 Analys och slutsatser 
Det internationella samfundet uppvisar idag två delvis motstridiga tendenser 
i frågan om statsbildningar. Den Europeiska unionen (EU) medför ett ökat 
mellanstatligt och överstatligt samarbete. Drivs detta samarbete tillräckligt 
långt kan vi spekulera i att unionen skulle kunna övergå till ett federativt 
tillstånd som skulle innebära slutet för den klassiska nationalstaten. 
 
Den andra tendensen är att antalet suveräna stater i världen har ökat, främst 
beroende på Jugoslaviens sönderfall och Sovjetunionens upplösning. Vi kan 
i dessa dagar se krav på ökat självstyrelse från regioner inom gamla 
suveräna stater t ex Baskerlandet, Färöarna, Åland, Grönland och Tibet. 
 
En förklaring till att antalet mikrostater ökat kraftigt efter andra världskriget 
är bl a den brittiska avkoloniseringen. Under denna period var britterna ofta 
pådrivande för att gamla koloniområden skulle bli suveräna stater som nu är 
medlemmar i det internationella samfundet. Genom detta handlande skilde 
sig britterna från fransmännen eftersom de senare försökte att genomföra en 
centraliserad modell för sin avkolonisering, medan britterna i större 
utsträckning gick in för olika grader av indirekt styre och autonomi för de 
inhemska folken i de koloniserade områdena. 
 
Dagens politiska forskning har fokuserat mer och mer på frågor om 
nationalism, suveränitet och små nationers rättigheter i det internationella 
systemet. Det är inte bara i Tibet som vi ser en kamp för självständighet, 
utan vi kan se dessa tendenser på Grönland, Färöarna, Åland, Baskien etc. 
Samtliga tre självstyrande områden i Norden, Färöarna i Atlanten, Grönland 
(som politiskt sett räknas till Norden) och Åland i Östersjön, har fått sin 
nuvarande status först på 1900-talet. I dessa områden pågår en mer eller 
mindre intensiv debatt om förhållandet till det som på kolonialt språk 
benämns moderländerna.  
 
Inom folkrätten har vi ej en klar definition av vad som kännetecknar en stat, 
men det brukar talas om tre kriterier på en stat: territorium, befolkning och 
en regering. Det finns få juridiska dokument som beskriver ett folks rätt till 
självbestämmande och de som finns (FN-stadgan, Kolonialdeklarationen, 
Friendly Relations-deklarationen) känns ålderdomliga. De tillämpades på 
koloniers frigörelse från moderlandet och inte på de statsbildningar som 
skett på senare år. Doktrinen har hävdat att om ett nytt nationsbegrepp växer 
fram och en princip om självbestämmanderätt (som går längre än den om 
frigörelse av ex-kolonier) skall förverkligas, borde både integration och 
utbrytning vara tillåten för alla ”folk”. Även för andra än dem som blivit 
föremål för kolonialismen. Men detta förslag har kritiserats kraftigt och 
kritikerna menar att det skulle skapa stor oro i världssamfundet om en ny 
princip om självbestämmanderätt skulle implementeras.  
Jag anser att ett nytt statsbegrepp och en ny princip om 
självbestämmanderätt bör komma till stånd. Vi kan inte förlita oss till de tre 
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kriterierna territorium, befolkning och en regering. Det är här det allmänna 
autonomibegreppet träder in och får oss till att göra bedömningar utifrån bl 
a kulturella, historiska,  politiska, sociala och ekonomiska värderingar. Det 
är viktigt att skapa en helhetsbild av området som vill röra sig mot 
autonomi. 
 
Ett starkt Kina har vanligtvis varit ett expansivt Kina och man kan urskilja 
fyra olika skäl till varför Kina invaderade Tibet: 
 
 

1. Kina har genom historien och därigenom av tradition 
betraktat Tibet som en ”klientstat” som antingen hör eller 
borde höra till Kina. 

2. Tibet kallas för ”Skattkammaren i väster” av kineserna och 
detta eftersom området alltid haft ett rykte om sig, både i 
Kina och i Indien, att ha stora resurser av guld. Tibet är även 
rikt på andra naturtillgångar t ex olika mineraler. 

3. Området i Himalaya är militärstrategiskt mycket viktigt för 
Kina och det sägs ”den som behärskar Tibet, behärskar en 
stor del av Asien”. 

4. Om Tibet skulle uppnå självständighet skulle landet 
antagligen ha utvecklats efter ett ”kapitalistiskt” mönster och 
troligen haft ett nära politiskt, ekonomiskt och kulturellt 
samarbete med Indien. Det hade kanske frambringat en 
ideologisk jämförelse mellan det fria Tibet och förhållandena 
i de angränsande områdena i Kina. En obehaglig jämförelse 
som kanske skulle kunna leda till ytterligare områdens krav 
på självbestämmande. 

 
 
Styrkeförhållandena i Asien har genom historien varit avgörande för Tibets 
möjligheter att hävda sig politiskt gentemot Kina. Som nämnts ovan har ett 
starkt och enat Kina i allmänhet kunnat hävda någon form av överhöghet 
mot Tibet. Men under perioder av svaghet hos den kinesiska centralmakten 
har Tibet lyckats med att fungera som en, näst intill, oberoende stat. Den 
situation jag syftar på är den när någon annan stat agerat politiskt motvikt 
till Kina i Tibet (t ex Indien och Storbritannien). Därigenom kan vi se ett 
mönster och det är att Tibets framtid kommer att påverkas av den asiatiska 
maktbalansen och av den inrikespolitiska utvecklingen i Kina. 
 
Tibet har en gång i tiden varit ett folkrättssubjekt och kampen för att 
återigen få en självbestämmanderätt på ”Världens tak” fortsätter. Kanske 
kan vi åter se Tibets flagga hissas i andra länder, men till dess strider 
tibetanerna med ickevåldet som vapen.  
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Och kanske kommer inskriptionen på pelaren i Jokhangtemplet att bli 
verklighet en dag; 
 
”Tibetanerna ska leva lyckligt i det stora landet Tibet och kineserna ska leva 
lyckligt i det stora landet Kina.” 
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Bilaga A 

Sjuttonpunktsöverenskommelsen 
 

1. Tibetanska folket skall förena sig för att driva ut imperialistiska 
aggressiva styrkor från Tibet; det tibetanska folket skall återvända 
till moderlandets stora familj – Folkrepubliken Kina. 

2. Den tibetanska lokalregeringen skall aktivt bistå de kinesiska 
truppernas inmarsch i Tibet och konsolidering av landets försvar. 

3. I enlighet med den minoritetspolitik som fastställts i det kinesiska 
folkets politiska rådgivande konferens allmänna program har 
tibetanska folkets rätt att utöva nationell regional autonomi under 
kinesiska regeringens samlade ledning. 

4. Centralmyndigheterna skall icke förändra det rådande politiska 
systemet i Tibet. Centralmyndigheterna skall icke heller förändra 
Dalai Lamas vedertagna ställning, funktioner och befogenheter. 
Ämbetsmän av olika grader skall utöva sin tjänst som vanligt. 

5. Panchen Erdenis vedertagna ställning, funktioner och befogenheter 
skall vidmakthållas.  

6. Med Dalai Lamas och Panchen Erdenis vedertagna ställning, 
funktioner och befogenheter avses de som åtnjöts av Dalai Lama 
XIII och Panchen Erdeni IX under den tid de stod i vänskaplig 
förbindelse med varandra. 

7. Den religionsfrihet som föreskrives i ovannämnda allmänna program 
skall tillämpas. Tibetanska folkets religiösa tro, sedvänjor och 
traditioner skall respekteras och lamaklostren skyddas. 
Centralmyndigheterna skall icke förändra klostrens inkomster. 

8. De tibetanska trupperna skall gradvis inordnas i kinesiska armén och 
ingå i Kinesiska folkrepublikens försvarsmakt. 

9. Den tibetanska nationalitetens talade och skrivna språk samt 
skolundervisning skall gradvis utvecklas i enlighet med de rådande 
förhållandena i Tibet. 

10. Tibets jordbruk, boskapsskötsel, industri och handel skall gradvis 
utvecklas och folkets levnadsförhållande förbättras i enlighet med de 
rådande förhållandena i Tibet. 

11. Ifråga om olika reformer i Tibet skall intet tvång utövas av 
centralmyndigheterna. Tibetanska lokalregeringen skall genomföra 
reformer på egen hand och när folket begär reformer skall sådana 
frågor avgöras genom samråd med Tibets ledande funktionärer. 

12. I den mån tidigare proimperialistiska eller kuomingtangsinnande 
funktionärer resolut avbryter sina förbindelser med imperialismen 
och kuomingtang och inte befattar sig med sabotage eller motstånd 
må de kvarstå i tjänst utan hänsyn till sitt förflutna. 

13. De kinesiska trupper som marscherar in i Tibet skall iakttaga 
ovanstående föreskrifter och visa sig rättvisa i alla 
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affärstransaktioner och inte godtyckligt taga ens en nål eller tråd från 
folket. 

14. Kinesiska regeringen skall centralt handlägga alla Tibets utrikes-
ärenden; fredlig samlevnad skall råda mellan grannländerna och 
goda handelsförbindelser upptagas och utvecklas med dessa på 
grundval av jämlikhet, ömsesidig nytta och ömsesidig respekt för 
territoriell suveränitet. 

15. För genomförandet av denna överenskommelse skall kinesiska 
regeringen organisera en militärförvaltning och en 
militärområdesstab i Tibet samt förutom särskilt utsänd personal – i 
största möjliga utsträckning anlita tibetansk personal för dessa 
uppgifter. Militärförvaltningens lokala tibetanska personal må 
inbegripa patriotiska element ur den lokala tibetanska regeringen, 
olika distrikt och kloster; namnlistan skall utarbetas i samråd mellan 
representanter för den kinesiska regeringen och för olika berörda 
parter och skall underställas kinesiska regeringen för godkännande. 

16. Militärförvaltningens, militärområdesstabens och de kinesiska 
truppernas finansiering skall handhavas av kinesiska regeringen. 
Tibetanska lokalregeringen skall biträda trupperna vid inköp och 
transport av livsmedel, foder och andra förnödenheter. 

17. Detta avtal skall träda i kraft i och med att det undertecknas och 
sigilleras. 
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