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Abstract 

The purpose of this paper is to analyze the values involved, and the values which 
I believe should be presented in the African Charter. The overall aim is thus to 
broaden the understanding of the statute by examining if it meets the criteria of the 
values and argue for the values with similar magnitude which are not mentioned in 
the Charter but in my opinion should be included and at the same time advocate them. 
I have used a specific methodology to answer my thesis and also conducted a 
comparative text analysis, where I compare the Charter with other conventions. It is 
hard to deny that the density and originality of this document very often goes hand in 
hand with an equally remarkable technical poverty. Therefore the African Charter has 
initially received much resistance and opposition from various academic circles. The 
Charter's provisions are often described as very unsuccessful and ineffective, and the 
Charter is seen as extremely distinctive and very controversial. The Charter has also 
received complaints on the grounds that it does not stack up its goals and is also not 
flexible and adaptable to changes.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efter påtryckningar från FN i försök att få den afrikanska kontinenten att sträva 
efter ett erkännande av den naturliga friheten hos alla människor och allas lika och 
ovedersägliga rättigheter med fokus på värden såsom frihet, rättvisa och fred 
konstruerades The African Charter on Human and Peoples´ Rights (jag kommer i 
uppsatsen att benämna The African Charter on Human and Peoples’ Rights endast 
för ”den Afrikanska stadgan” eller ”stadgan”). Kontinentens makthavare, 
tillsammans med FN utformade på bästa möjliga sätt stadgan med en gemensam 
uppfattning om att de värden som uttrycks i stadgan och dess innebörd var av 
största betydelse för uppfyllandet av dessa åtaganden på den afrikanska 
kontinenten (Okere, 1984:141-143).  

Den Afrikanska stadgan antogs den 27 juni 1981 och trädde i kraft den 21 
oktober 1986. Den har beskrivits som ett originellt och innovativt instrument inom 
området för mänskliga rättigheter. Enligt stadgans inledande ord är det nödvändigt 
att främja utvecklandet av kamratliga förbindelser emellan medlemsstaterna men 
även med omvärlden där varje medlemsstat åtagit sig att i samverkan med den 
afrikanska unionen säkerställa allmän och verksam respekt för de grundläggande 
friheterna för varje individ (Evans, Murray, 2008:1-8).  

Den Afrikanska stadgan är juridiskt bindande genom att medlemsländernas 
regeringar skrivit under den och parlamenten ratificerat den. Därför var det viktigt 
för den Afrikanska Kommissionen att upprätthålla den Afrikanska traditionen och 
inkludera den i stadgan (Rembe1991:19).  
 

1.1.1 Syfte och problemformulering 

Förutom de avgränsningarna jag redan valt att utföra behövs även en precisering 
av en forskningsbar problemformulering, det vill säga att det övergripande syftet 
tydliggörs och klarläggs. Syftet med denna uppsats är att analysera de värden som 
föreligger i den Afrikanska stadgan. Jag skall bedriva en idékritik över stadgan för 
att undersöka ifall den uppfyller de kriterier värdena innefattar. Syftet med detta 
är att övertyga läsaren om att stadgan är vag, oprecis, diffus och att den innehåller 
inkonsekvenser. Samt förmedla att det finns många andra konventioner som 
uttrycker sig på ett bättre sätt. 
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1.1.2 Avgränsning  

Min studies omfattning begränsas av att jag väljer att studera den Afrikanska 
stadgan. Jag har valt att avgränsa mig till den då stadgans djup och bredd talar för 
sig själv. Den omfattar en hel kontinent vilket innefattar tillräcklig många 
människor för att påstå att den är samhällsvetskapligt relevant samtidigt som den 
inte är för bred för att undersöka. 

Jag har valt att fokusera på den Afrikanska stadgan då kontinenten kännbart 
lider av dels odemokratiska förhållanden men även att mänskliga rättigheter 
kränks. Den Afrikanska kontinenten är inte ensam om detta men på senare år har 
västvärlden intresserat sig för Afrika och även däribland jag.  

En fredlig övergång till demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna måste 
omedelbart ske och jag vänder då min blick mot det dokument vars uppgift är att värna 
om de mänskliga rättigheterna och bygga upp normer över hur samhället bör se ut. 
Ludvig Beckman talar i sin bok om att politiska idéer och normer har stor betydelse 
för samhällsutvecklingen då de påverkar människors uppfattning om hur samhällen 
bör se ut (Beckman, Ludvig 2007:9). Därför är det viktigt att på bästa möjliga sätt 
konstruera en stadga där människor garanteras alla sina rättigheter och friheter på ett 
tillfredsställande sätt. Därav anser jag att det är viktigt att granska detta dokument och 
se varför den inte lyckas med detta fullt ut.  

1.1.3 Disposition 

Uppsatsen kommer att inledas med en redogörelse för den metod och det material 
jag använder mig av. Jag kommer sedan kort att presentera och upplysa läsaren 
om värden för att på så viss eliminera oklarheter och missförstånd. 
Fortsättningsvis kommer jag i min analys att inleda med en allmän kritik av hela 
stadgan för att senare dela in de olika värdena under olika rättigheter; individuella, 
medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och grupprättigheter. Jag 
har valt denna uppdelning för att på bästa möjliga sätt komma åt alla aspekter av 
stadgan. Här kritiserar jag specifika värden som jag valt ut och anser är 
fundamentala. Jag avslutar med en slutsats över uppsatsens mest grundläggande 
anblickar. 
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1.2 Metod 

1.2.1 Tillvägagångssätt 

Min uppsatsmetod kommer att utgöras av en kvalitativ textanalys då mitt syfte är 
att analysera en text. Jag skall identifiera och undersöka stadgans komponenter 
vilket gör stadgan till mitt primära undersökningsmaterial. ”The texts are not 
descriptions of the object of research; they are the object of reseach” - Sanna 
Talja, 1999.  

Det metodologiska verktyget som jag ämnar åstadkomma en konkret och 
faktisk textanalys med är idékritiken, nämligen att kritiskt granska stadgan 
(Esaiasson et al. 2007: 233-235).  

Det skall jag göra utan att mina argument skall ha en alldeles för negativ 
karaktär. Jag skall på bästa sätt avvika från att skärskåda och syna de olika 
ståndpunkterna genom att peka ut dess brister utan jag skall istället försöka 
använda mig av resonemang som inspirerar och utvecklar dessa brister för att nå 
ett bättre resultat (Beckman, 2005: 65-73).  

Jag skall identifiera de explicita värden som jag väljer att undersöka och 
därefter precisera och definiera dessa för att behålla en god intersubjektivitet. 
Processen skall genomsyras av öppenhet för att uppfylla kravet på kritiserbarhet 
och reproducerbarhet. Detta gör jag på bästa sätt genom att tillåta mina 
resonemang att vara transparenta som då även minskar risken för godtyckliga 
argument (Badersten, 2006: 189).  

Ett värdeomdöme kan inte vara mer eller mindre ”sant” men idékritiken 
erbjuder dock en förklaring av vilka grunder för en uppfattning som är giltiga, 
hållbara eller rimliga. Idékritikens kriterier är inget annat än det vedertagna kravet 
på redbarhet i argumentationen (Beckman, 2007:55-59).   

Jag skall bland annat bedriva en giltighetsprövning där värdenas relevans, 
klarhet och logiska konsistens utifrån stadgan problematiseras. (Svensson, 
Teorell, 2007:29). Fokus kring giltighetsprövningen kommer att ligga på stadgans 
logiska egenskaper. Stadgan skall därmed främst kritiseras utifrån ena kriteriet på 
logisk giltighet, nämligen motsägelsefriheten. (Beckman, 2007:59).  

Jag har även valt att fokusera på ytterligare en aspekt då det inte enbart är 
bristerna kring den logiska giltigheten som ger oss anledning att kritisera politiska 
texter eller uppfattningar. Mycket av den politiska debatten är trots allt en strid om 
vilka värden som är rimlig och om hur de förhåller sig till varandra och även om 
deras konsekvenser för den praktiska politiken, vilket bidrar till att idékritiken blir 
preskriptiv. Vad detta innebär utifrån min undersökning är att idékritiken tar de 
ideal som stadgan själv säger sig företräda som sin egen utgångspunkt, då inga 
andra värderingar än de som redan är uttalade i stadgan används som måttstock 
för en bedömning av deras rimlighet. Idékritiken tar även hänsyn till de värden 
som inte med all säkerhet kan utläsas ur stadgan vilket innebär att det kopplar 
ihop frågan om huruvida åskådningen lever upp till sina egna principer men även 
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hur väl stadgan kan tillgodose de normativa krav som många andra mänskliga 
rättighetsinstrument ställer upp utifrån vissa rättviseuppfattningar (Beckman, 
2007:69-74).   

Jag har valt att inte stapla upp de två olika prövningarna för varje 
rättighetsaspekt i form av en självklar systematik utan låter de tala för sig själva i 
texten genom att låta de genomsyra texten och applicera de där de hör hemma. 

Jag kommer även att utföra en komparativ textanalys, vilket innebär att jag 
kommer att jämföra den Afrikanska stadgan med andra texter av samma slag. Det 
vill säga att jag kommer att förklara skillnader i innehåll med hjälp av samhällets 
och författarnas syn på verkligheten, vilket ger svar på vad som skiljer texterna åt 
innehållsmässigt (Hellspong, 2001:79). Jag kommer att hänvisa till andra 
konventioner och/eller deklarationer då jag anser att den Afrikanska stadgan är 
alldeles för vag och oprecis eller då jag finner att en annan konvention uttrycker 
sig på ett bättre sätt.  

Jag använder mig av; International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR), International covenant on Economic, social and cultural rights 
(ICESCR), Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against 
Women (CEDAW) Universal Declaration of human Rights (UDHR).  

Alla dessa instrument är juridiskt bindande förutom UDHR som inte erhåller 
någon juridisk status men är i allra högsta grad moraliskt bindande och innehåller 
en relativ hög validitet vilket bygger upp normerna över hur stater bör agera rent 
normativt i vissa avseenden, en outtalad praxis. Denna del av lagstiftningen har 
utvecklats som sedvanerätt och faktum är att internationell rätt inte kan ske utan 
dessa komponenter då de hjälper till att utveckla tolkningar och definierar vad 
som är en mänsklig rättighet. Det är svårt att föreställa sig en giltig och bindande 
kraft i den internationella rätten utan att behöva förlita sig till att utveckla 
principerna i sedvanerätten. Jag har därför valt att uppmärksamma ett sådant 
dokument men även ytterligare tre dokument som erhåller juridisk status såsom 
den Afrikanska stadgan gör (Dixon, 2007:31-40). 

1.2.2 Material  

Idékritik är en form av textanalys som oundvikligt ger en viss subjektiv tolkning 
av det material man använder sig av (Esaiasson et al. 2007:63). Huvuddelen av 
allt material kommer att utgöras av sekundära källor såsom själva stadgan i sig 
(som jag väljer att bifoga i slutet av uppsatsen), vetenskapliga artiklar och böcker.  

Jag väljer att fokusera på forskare som mer eller mindre är specialiserade inom 
området för en djupare förståelse och undersökning av ämnet. Naturligtvis skall 
man alltid försöka att förhålla sig kritisk till det material man arbetar med och 
utvärdera källorna utifrån källkritiska kriterier (Esaiasson et al 2007:313), något 
som självklart kommer att göras även i denna uppsats. Det är viktigt att vara 
medveten om källors tendens att vara partiska eller inte (Badersten 2006:173). För 
att minska risken för tendensiöst material skall jag söka källor med olika 
bakgrunder. Om såväl en kritiker som en förespråkare för stadgan hävdar samma, 
torde det öka uppgiftens tillförlitlighet (Badersten 2006:173).  
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1.2.3 Värden 

För en ökad förståelse av uppsatsen behövs en precisering av vad det egentligen är 
jag skall undersöka. Vad är egentligen ett värde? Ett värde är en teoretisk idé som 
talar om för oss vad som är gott eller ont, önskvärt eller inte, bra eller dåligt med 
mera. Då man tar ställning till något har man sin utgångspunkt i ett värdeomdöme 
(Badersten, 2006:142-143).  

De värden jag valt att lägga fokus på är vad man kallar intrinsikala värden 
vilket innebär att de har ett värde i sig, ett egenvärde. Den analys som jag skall 
bedriva i min uppsats syftar till att synliggöra, precisera och problematisera de 
värdeutsagor jag valt att undersöka (Badersten, 2006:21-23). 

I denna uppsats kommer jag att diskutera utifrån ett värdeobjektivt synsätt. 
Detta innebär att universella lagar existerar och bygger på teorin om att moraliska 
sanningar finns i den meningen att det finns värden som objektivt sett är goda och 
som alltid bör eftersträvas (Badersten, 2006:64-65). Jag kan dock inte bortse ifrån 
att stadgan i sig är skriven utifrån ett värderelativistiskt synsätt. Léopold Sedar 
Senghor yttrade i sitt tal vid de förberedande åtgärdena kring stadgan ”to use their 
imagination and to draw inspiration from African traditions, bearing in mind the 
values of African civilisation and the real needs of Africa” (Evans, Murray: 
2008:6).  Han hävdar då att skilda kulturer präglas av olika perceptioner, 
tolkningar och uppfattningar och är därför nästintill omöjligt att tillämpa 
universellt gällande värden världen över (Amstrutz, 2008:90-92). Det är en av de 
grundläggande orsakerna till varför den Afrikanska stadgan uppkom och 
formulerades. De ville ha en stadga som var anpassad till den afrikanska kulturen 
och värdeperspektiven. Därför är jag medveten om att vissa värden som jag anser 
viktiga att utveckla eller förbättra i stadgan kan vara svåra att tillämpa i praktiken 
eller genomföra i realiteten men det som är empiriskt falskt behöver inte alltid 
vara normativt falskt och jag har därför valt att tillämpa en värdeobjektiv syn på 
min undersökning (Badersten, 2006:64-67).  
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2 En kritisk granskning av den 
Afrikanska stadgan 

2.1 Stadgans normativa aspekter 

I stadgan erkänns vad som anses vara allmänt accepterade medborgerliga och 
politiska rättigheter. Stadgan erkänner även ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter och rent övergripande anses stadgan lägga stor vikt vid dessa 
rättigheter. En närmare granskning av den afrikanska stadgan visar att de 
medborgerliga och politiska rättigheterna hör samman med de ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter, både i dess utformning, regionalism men också 
universalitet vilket gör det svårt att skilja på de olika rättigheterna (Rembe, 
1991:1-3).  

Förutom bestämmelser kring de individuella rättigheterna som stadgan 
erhåller, erkänner den även kollektiva eller grupprättigheter. Dessa 
grupprättigheter erkänns i stadgan och saknar en motsvarighet i många andra 
regionala eller internationella instrument kring mänskliga rättigheter vilket tyder 
på nytänkande från den afrikanska kommissionen. Stadgan innehåller tredje 
generationen rättigheter, som även kallas "solidaritetsrättigheter” vilket stärker 
tron om stadgans nytänkande då den även erkänner "people" som innehavare och 
mottagare av solidaritetsrättigheterna (Fanana, 2002:1-2). 

Stadgan är även unik och utmärker sig som ett regionalt instrument för 
mänskliga rättigheter då den inte bara tilldelar rättigheter till enskilda och grupper, 
utan även innehåller en sektion med skyldigheter. Tillsammans med ”The 1969 
Pact of San José, Costa Rica” är det den enda stadgan som ger uttryck för 
individers och gruppers skyldigheter gentemot staten. Dessa faktorer bidrar till att 
dokumentet är så originellt och det är utifrån dess särskilda karaktär som jag 
kommer att utvärdera den (Ouguergouz, 2003:58). 

En eloge bör tilldelas den Afrikanska stadgan då den innehåller två rättigheter 
som inte påträffas i andra konventioner jag studerat, nämligen rätten till att söka 
asyl (artikel 12(3)) och rätten till tillgång av offentlig egendom och tjänster 
(artikel 13(3)) (Ouguergouz, 2003:125-128, 182).  

Det finns inget tvivel om att det normativa innehållet i stadgan som helhet kan 
ses som en egenhet där vissa egenskaper och värden inte liknar något som tidigare 
uttryckts i andra liknande texter. Denna innehåller inte de allmänna normerna utan 
har snarare hämtat sin inspiration därifrån. Därför kan man se denna stadga som 
ett komplement till tidigare dokument (Ouguergouz, 2003:56-57). Stadgan är inte 
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enbart ett instrument som i viss mån kan läsas på ett sätt som är förenligt med de 
normer som fastställs i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna 
(Ouguergouz, 2003:55), utan kan även enligt mig tillgodoräkna sig ett 
”mervärde”. Med detta menar jag att författarna till stadgan har lyckats med att 
specificera stadgan till en specifik region samtidigt som den är effektiv och 
universell i sin helhet och till sitt förfogande. Det normativa resonemanget som 
råder i stadgan grundar sig på, i förhand bestämda och formulerade värden som 
man enligt stadgan alltid bör agera i enlighet med.  

Stadgan gör därmed en djärv sammanställning av: medborgerliga, civila, 
politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, individuella och kollektiva rättigheter, 
och nämner även de skyldigheter varje individ har gentemot staten och varandra. 
Författarna till den Afrikanska stadgan försökte i så stor utsträckning som möjligt 
att ta hänsyn till vissa förhållanden som är specifika för den afrikanska 
kontinenten. Detta resulterade i att stadgans fokus lades på modernitet, 
allmängiltighet och en del tradition snarare än universalism (Rembe, 1991:i).  

2.2 Baskritik av stadgan 

Den Afrikanska stadgan fick till en början ett stort motstånd och mothugg från 
diverse akademiska kretsar. Stadgans bestämmelser har bland annat beskrivits 
som väldigt outvecklade och ineffektiva, och stadgan ses som oerhört särskiljande 
och väldigt kontroversiell för att vara till för det regionala systemet för mänskliga 
rättigheter inom kontinenten. Stadgan har dessutom fått anmärkningar på grund av 
att den inte staplar upp de mål man med hjälp av stadgan stävar efter att uppnå 
och är dessutom inte flexibel och anpassningsbar vid förändringar (Evans, 
Murray, 2008:24).  

Jag håller med och anser att det finns en del kritik som är befogad och att det 
finns en anledning att ifrågasätta stadgans trovärdighet och standard. Fanana är 
väldigt skeptisk mot stadgan i sin helhet och anser att i jämförelse med andra 
instrument som värnar om människans frihet och rättigheter är denna stadga 
oroväckande då bestämmelserna i stadgan i vissa fall är formulerade på ett 
tvetydigt sätt och är till viss del oprecisa och vaga. Dess svepande och vaga 
karaktär kan resultera i att konsekvensen i vissa fall blir att rättigheterna trängs 
undan (Fanana, 2002:32-34).  

Trots att stadgan rent tekniskt är oerhört osammanhängande räknas den som 
ett rättsligt instrument på kontinenten. Man kan inte förneka att dess densitet samt 
originalitet väldigt ofta går hand i hand med dessa tekniska svagheter. Dessa 
svagheter påverkar inte enbart det konceptuella intresset men begränsar även 
stadgans praktiska intresse (ibid). De relativt svaga kontrollmekanismer som 
inrättats tillsammans med den diffusa formuleringen av de individuella 
rättigheterna, erkännandet av de individuella skyldigheterna som ibland kolliderar 
med rättigheterna, avsaknaden av en definition av begreppet, ”people”, 
avsaknaden av undantagsklausul (tilläggsbestämmelse eller förbehåll i skriftliga 
handlingar) ifrån de garanterade rättigheterna, tycks vara faktorer som bör ha 
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förhindrat genomförandet av stadgan, vilket inte var fallet (Ouguergouz, 
2003:784).  

En av de mest anmärkningsvärda och förmodligen den mest allvarliga bristen 
som stadgan erhåller är dess otydliga och ofullständiga utformning av 
rättigheterna som bestämmelserna ger uttryck för. I sitt nuvarande skick erbjuder 
stadgan den enskilde individen dåligt rättsligt skydd som begränsar dess frihet. 
Dessa begränsningar väcker ytterligare en fråga, nämligen ifall det finns någon 
klausul som tillåter tillfälligt upphävande av en bestämmelse i undantagsfall. 
Detta skulle kunna uppfattas som en önskan från författarnas sida att betona den 
grundläggande och fundamentala naturen hos alla de garanterade rättigheterna 
som stadgan ger uttryck för. Dock kan det vara klokt att överväga strängare 
restriktioner då det i vissa fall, rent juridiskt finns undantag som man måste ta 
hänsyn till (Ouguergouz, 2003:785-786).  

För närvarande är stadgans verkliga svaghet dess skyddsmekanismer vars 
brister är alldeles för uppenbara. Stadgan är mycket reserverad när det är tal om 
individens rättigheter och mycket av stats- och regeringschefernas och 
kommissionens verksamhet inriktas på att skydda gruppers rättigheter vilket leder 
till att individen får mindre utrymme i stadgan (Evans, Murray, 2008:25).  

Ouguergouz finner att det största problemet är rättviseaspekten i stadgan och 
då främst de individuella rättigheterna. Denna aspekt, som jag även kommer att 
nämna i min analys, lider av brister och oklara uttryck i förhållande till många 
andra konventioner. Han hävdar därför att de erkänner rättigheterna på ett 
otillfredsställande sätt. Utövandet av bestämmelserna rörande rättvisa begränsas 
av uttryck såsom; “within the law”,” provided that [the individual] abides the 
law”, “in accordance with the law of those countries and international 
conventions”, in accordance with the provision of law” (Ouguergouz, 2003:61). 
Det leder till att den lagstiftande myndigheten i varje medlemsstat har vissa 
befogenheter som egentligen bör begränsas enligt folkrätten då denna stadga 
uppkom på grund av att den politiska situationen på kontinenten inte var alldeles 
för positiv.   

Kritiken kan även riktas mot bristen i utformningen som i denna stadgas fall 
lämnar alldeles för mycket utrymme för fri tolkning. Bristen på precision i 
tillhandahållandet av detta instrument kan i viss mån ses som en medvetenhet från 
upphovsmännens sida då de ville öka flexibiliteten. Detta leder dock till andra 
förödande konsekvenser vilket ofta innebär minskad frihet för folket (Fanana, 
2002:24-36).  

Ankumah talar i sin artikel om problematiken med den sektion som innefattar 
skyldigheter då dessa bestämmelser kan komma i konflikt med den sektionen om 
rättigheter. Gittleman går däremot ytterligare ett steg i hans kritik och hävdar att 
stadgan är oförmögen att ens leverera lite grann då regeringen i princip kan köra 
över stadgan och stifta lagar som går emot de mänskliga rättigheter som stadgan 
erhåller. Gittleman är skeptisk emot stadgan och anser att stadgans bestämmelser 
är uttryckta på ett odiplomatiskt sätt. Omuzurikes anser att stadgan helt och hållet 
bör skrotas och påstår att det enda positiva är den effektiva opinionsbildningen 
som satt fart på civilsamhället. Alla de tre herrarna är överens om att det finns en 
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del i stadgan som man kan kritisera då den inte uppfyller kraven på precision och 
tydlighet och anser att stadgan bör revideras. (Evans, Murray, 2008:20-31).  
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3 En kritisk analys över den 
Afrikanska stadgan  

3.1 Individuella och medborgerliga rättigheter 

Den afrikanska stadgan öppnar med och framhäver de mer grundläggande 
rättigheter som kretsar kring frihet, säkerhet och trygghet hos individen. Att dessa 
artiklar erhåller en betydande plats i början av den afrikanska stadgan innebär att 
dess betydelse är av högsta grad och att de värden som förespråkas under dessa 
rättigheter är av fundamental natur (Rembe, 1991:4).  

.  

3.1.1 Rätten till liv 

Rätten till liv är utan tvekan den mest grundläggande rättigheten av alla 
rättigheter. Alla andra rättigheter har sin utgångspunkt i rätten till liv som 
kortfattat omfattas av dels rätten att inte dödas och dels rätten till överlevnad i en 
värdig livsform. De filosofer som argumenterar för värde eller rättighetshierarki 
hävdar att rätten till liv är i toppen av denna hierarki och de filosofer som inte 
stödjer någon form av hierarki erkänner dock att rätten till liv är en dominerande 
rättighet som aldrig bör kränkas (Bae, 2005:49-50).   

Enligt den Afrikanska stadgans allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna har var och en rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Stadgan 
hävdar i sina inledande ord att rätten till liv är en garanti för varje individ och är 
en fundamental rättighet som aldrig under några omständigheter bör få kränkas. 
Stadgan lägger ner mycket krut på denna rättighet och skriver att det är en 
framträdande och grundläggande rättighet.  

Det finns däremot ännu inget generellt förbud mot dödsstraffet i denna del av 
världen vilket är oerhört förvånansvärt då det strider mot den mest grundläggande 
av alla rättigheter – nämligen rätten till liv (Etzioni, 2010:102-110). 

Det medvetna valet om att utesluta skriverier om dödsstraff i stadgan är möjligtvis 
ett tecken på att dess upphovsmän inte ville ge sig in i ämnet vilket bidrar till att 
ansvaret och avgörandet kring frågan i sin tur överlämnas till den nationella 
lagstiftningen. När det är tal om denna aspekt, nämligen rätten till liv, så uttrycker sig, 
UDHR, tydligast då den garanterar rätten till liv i all dess form från och med födseln. 
Den Afrikanska stadgan utelämnar däremot dödsstraffet helt och hållet och 
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kompletterar inte heller stadgan med ett protokoll som förbjuder dödsstraff såsom 
ICCPR har gjort (Ouguergouz, 2003:92).  

Debatten i och med dödsstraffet inom den Afrikanska Kommissionen och då även 
under den Afrikanska stadgan är komplicerad. Stadgan är ett lysande exempel på hur 
en central och essentiell text genom tystnad kan dölja en bakomliggande konsensus 
som framförs först vid en granskning av stadgan. Denna tystnad både framhäver och 
åskådliggör avskaffandet av dödsstraffet samtidigt som den medger dess existens och 
ser det som en nödvändighet. Det är en väldigt skör och lättöverskriden linje där 
fokus bör riktas. Det pågår en tydlig kompromiss från Kommissionens sida då de 
avstår att inkludera undantag som tillåter dödsstraffet i stadgan samtidigt som de gång 
på gång avfärdar tal om ett protokoll kring avskaffandet av dödsstraffet (Ouguergouz, 
2003:94).  

Vad den Afrikanska stadgan klart och tydligt ger uttryck för är dess överträdelse 
av denna rätt vilket man lätt läser mellan raderna i artikel 4. Det är intressant då det i 
slutet av artikeln står “No one may be arbitrarily deprived of this right”. Man kan 
därmed dra slutsatsen om att en individ inte kan fråntas denna rättighet på ett 
godtyckligt sätt men problemet är att det inte står utskrivet när en sådan företeelse är 
laglig eller vad ett godtyckligt sätt innebär. Då den resterande stadgan inte är alltför 
utförlig är det svårt att förlita sig på den och se till dess andra bestämmelser för att 
verkställa ett olagligt fråntagande av denna rättighet i praktiken. Därför riktas störst 
fokus på användandet av ordet ”arbitrary”. Man kan diskutera om det språk som 
används i denna artikel avser ’rätten till liv’ eller möjligen ’respekt för livet’ 
(Ouguergouz, 2003: 92)  

Given den syn Bae har på rätten till liv där hon i sin artikel hävdar att de flesta 
filosofer anser att rätten till liv är en fundamental och grundläggande rättighet är det 
viktigt att man tar till alla åtgärder för att eliminera missförstånd och ger uttryck för 
detta värde på bästa möjliga sätt. Därför är det problematiskt när stadgan utelämnar 
dödsstraffet (Metz, 2010:85-88). Viktigt att poängtera är dock att vissa restriktioner 
går att utläsa ur två protokoll. I ”The African Charter on the Rights of Women” står 
det tydligt att man inte får döma en gravid kvinna till döden och i ”The African 
Charter on the Rights and Welfare of the Child” förbjuder Kommissionen dödsstraff 
på minderåriga (under 18år) Utöver dessa specifika fall uttrycker sig inte stadgan om 
dödsstraff och därför kan vara bra att vidta politiska och rättsliga åtgärder för att 
reglera dess tillämpning för att senare sikta på en total avskaffning genom att 
inkludera det klart och tydligt under rätten till liv i den Afrikanska stadgan (Evans, 
Murray: 2008:189). Protokollen, utgör en allmän och normativ uppfattning och 
förståelse om att dödsstraff kränker individens rättigheter.  

Diskussionen kring dödstraff är ofta formulerade i utilitaristiska termer i form 
av nettobalans: offrens rättigheter kontra rätten till liv av den dömde vilket är 
grundläggande i den politiska etiken (House, 2009:680). För att stärka min 
argumentation och betinga min analys med teoretiska redskap skall jag använda mig 
av de normativa logikerna. 

Konsekvensetiken kan ställa sig både positiv och negativ till användandet av 
dödsstraffet. Den avgörande faktorn blir vilka konsekvenser en avrättning får. 
Handlingen skall inte endast bidra till något gott utan måste bidra med mer gott än 
ett annat handlingsalternativ för att den skall kunna rättfärdigas (Badersten, 
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2006:114). Det är svårt att hävda att det är det bästa handlingsalternativet då det i 
slutändan är ett liv man tar. Forskning inom området hävdar även att dödsstraff 
inte minskat antalet brott i ett samhälle, det är många oskyldiga som dör samt att 
det är ekonomiskt gynnsamt att motarbeta dödsstraffet (Metz, 2010:87). Det finns 
många bra konsekvenser som kommer ifrån ett avskaffande av dödsstraffet och 
det kan därför vara bra att uttrycka sig ordagrant om det i den Afrikanska stadgan.  

House, Metz och Ouguergouz är alla eniga om att principen om rätten till liv 
inkluderar en elimination av dödstraffet vilket kan verka vara en strikt och 
stramare moralisk princip av Kants kategoriska imperativ. Tillämpningen av 
dödstraffet avviker från Kants etiska riktlinjer, vilket är ett erkännande av att 
handlingen är felaktig enligt pliktetiken (House, 2009:680). Därför kan man 
utifrån både ett plikt- och konsekvensetiskt perspektiv motarbeta dödsstraffet.  

Såsom Arthur Chaskalson, President of the Constitutional Court of South 
Africa, sade ”Everyone, including the most abominable of human beings, has a 
right to life, and capital punishment is therefore unconstitutional”. Rätten till liv 
kan rättfärdigas och anses vara filosofiskt absolut, men i praktiken måste vi 
acceptera att denna rättighet i dagsläget är långt ifrån det på den Afrikanska 
kontinenten (House, 2009:687). 

 

3.1.2 Rätten till frihet 

Det finns olika definitioner av frihet som i sin tur genererar olika synsätt på hur 
viktig friheten är. Den klassiska definitionen; att frihet är frånvaro av tvång för 
alla är ett exempel på att frihet ses som ett mycket viktigt värde (Nodia, 
2010:136).  

Trots att friheten betraktas som ett viktigt värde, förekommer det kritik mot 
friheten som sådan. Oftast är det istället innehållet i begreppet frihet som 
ifrågasätts och diskuteras. Under tidens gång har olika ideologiska riktningar 
försökt inkorporera sig i frihetsbegreppet och därför gett ordet en annan definition 
än den ursprungliga (Nodia, 2010:137).  

De flesta som forskar kring människans rätt och frihet i sig är överens om att 
det är rättvisa, säkerhet, suveränitet och individuell- och politiska frihet som 
begreppet bygger på (Nodia, 2010:140). Man kan dock lätt uppfatta denna 
tolkning som en smula egendomlig men den Afrikanska stadgan formulerar 
begreppet relativt bra och anser att friheten är en basal del av ett demokratiskt 
samhälle.  

Utan rätten till frihet kan det inte finnas någon rätt till politiskt inflytande, och 
utan denna rätt finns inget utrymme för demokrati. Vi kan därav inte ha en demokrati 
utan frihet (Evans, Murray, 2008:427). Frihet innebär rätten till självbestämmande 
utan begränsningar i form av förtryck där ingen besitter rätten att utnyttja någon 
annans liv eller tillgångar mot ägarens egen vilja. Det är en rättighet som bör 
garanteras alla människor av till exempel en stat (Rembe, 2002:9-10). Syftet med 
rättvisa, frihet och säkerhet är att bland annat säkra människors fria rörlighet och 
att ge människor ett starkt skydd.  
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Artikel 6 i stadgan är rudimentär, obetydlig och primitiv i dess detaljer och 
formulering i jämförelse med och då man läser den sida vid sida med ICCPR. 
Framför allt uttrycks det oerhört lite om vad som utgör en godtycklig 
frihetsberövning och inte heller mycket om vilka rättigheter den anhållna 
individen förvärvar (Evans, Murray, 2008:197).  

Kommissionens rättspraxis kring artikeln är mer utförlig än vad som står 
skrivet i bestämmelsen. Det tydligaste uttalandet påträffades vid Amnesty 
Internationals anklagelser i Sudan där Kommissionen uppgav att artikeln borde 
tolkas på ett sätt att den medger arresteringar endast enligt en maktutövning som 
säkerhetsstyrkorna normalt sätt beviljas i ett demokratiskt samhälle (Evans, 
Murray, 2008:197-198). Det är dock viktigt att anmärka att i allmänhet förbjuder 
inte internationella instrument och lagar frihetsberövning utan väljer istället att 
begränsa sig till att fastställa rättssäkerhetsgarantier för dem som fått sin frihet 
berövad (Smith, 2010:247). Trots denna rättssäkerhetsgaranti är det ett antal 
rättigheter som kränkts eller undertrycks av stadgan. Artikel 6 uttrycker sig och 
hävdar att ”No one may be deprived of his freedom except for reasons and 
conditions previously laid down by law” vilket innebär att fängelsestraff endast 
kan ske genom villkor och skäl som fastställs av lagen. Artikeln går sedan vidare 
och hävdar att ”In particular, no one may be arbitrarily arrested or detained”. 
Denna formulering är väldigt diffus och lämpar sig för två tolkningar. När man i 
en stadga använder sig av orden ’in particular’ införs snabbt en illustration om en 
allmän mittpunkt som kräver särskild uppmärksamhet. Ouguergouz hävdar därför 
att den tredje meningens syfte i artikeln enbart är att komplettera meningen innan. 
Vad artikeln då påstår är att ”arbitrarily” och ”olagligt” är synonymer och tilldelas 
samma innebörd vilket förundrar läsaren en aning då begreppet i realiteten inte 
delar samma innebörd (2003:119).  

En mer intressant tolkning av denna bestämmelse ur en juridisk synpunkt 
skulle vara att dessa två yrkanden utgör två kumulativa villkor, kravet på laglighet 
och frånvaron av godtycklig frihetsberövning. Därav är uttrycket ’in particular’ 
även olyckligt i denna mening. Då yrkande förmodligen vägt tyngre om man valt 
att formulera meningen på annat sätt. Till skillnad från artikel 9 (2-5) i ICCPR, 
omfattar inte artikel 6 någon rätt till skadestånd om det sker någon olaglig 
arrestering eller annan frihetsberövning (ibid).  

Givet den syn på rätten till frihet som Nodia uttrycker så uppvisar stadgan 
betydande svagheter då vitala värden som individens frihet och säkerhet uttrycks 
på ett mycket ofullständigt och fragmentariskt sätt. Endast vissa 
rättssäkerhetsgarantier skulle möjligen kunna utläsas ur bestämmelserna i artikel 
6, och den skulle därför gynnas av att formuleras tydligare. Kommissionen har 
gjort mycket för att förbättra denna bestämmelse och har vid ett flertal tillfällen 
erkänt att de rättigheter som erkänns i artikeln inte är fullständiga (Ouguergouz, 
2003:120).  

Även artikel 12 i den Afrikanska stadgan tar upp rätten till frihet och säkerhet. 
Denna rätt är avsedd till varje individ om individen håller sig till lagen. Både 
bestämmelsen och dess omfattning är uttryckta på ett någorlunda osäkert sätt. Den 
allmängiltiga förståelsen av denna bestämmelse bör vara självklar. Även om det 
tyvärr inte är alltför tydligt riktar sig artikel 12, likaså artikel 12 (1) i ICCPR, 
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endast till personer vars inresa och vistelse inom värdlandet följer de gällande 
föreskrifterna. Vilket betyder att de befinner sig i landet enligt lagens 
bestämmelser. Denna tolkning härledas även utifrån kraven man finner i fjärde 
stycket i samma artikel som syftar till att skydda "non-national legally admitted in 
a territory of a state party”. Detta är problematiskt för alla de papperslösa 
flyktingar som befinner sig på kontinenten som inte enligt bestämmelsen får 
utnyttja sin rätt till säkerhet (Ouguergouz, 2003:122).  

Enligt Nodia och Rembes syn på friheten är de två rättigheter som ges uttryck 
för i artikel 12 (2) inte absoluta, då bestämmelsen erhåller begränsningarna i hur 
bestämmelsen är formulerad, i jämförelse med andra konventioner som inte 
erhåller en sådan tydlig begränsning. ”For protection of national security, law and 
order, public health or morality”. Det är positivt på ett juridiskt plan att författarna 
radar upp olika orsaker och på så vis garanterar individer en viss grad av 
rättssäkerhet är begränsningen alldeles för snäv. Det kan även om man inte är 
konsekvent nog härleda till att friheten minskar avsevärt för den specifika 
individen. Det skulle ha varit lämpligt att precisera tillämpningsområdet mer 
exakt, såsom i artikel 12 (3) i ICCPR, där det fastställs att varje inskränkning 
måste vara " consistent with the other rights recognized in the present covenant” 
(Ouguergouz, 2003:123-124).  

Detta innebär att friheten är garanterad i förhållande till resterande rättigheter 
vilket ger ett bredare spektrum men även här en begränsning.  

Rätten till frihet inkluderar även rätten till respekt för ens privat- och 
familjeliv där ingen ska behöva utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden 
i sitt hem. Detta innefattar en skyldighet från statens sida att inte bara avhålla sig 
från angrepp i privat- och familjelivet, utan också att effektivt skydda den privata 
sfären ifrån både statliga myndigheters och enskilda individers intrång. Var och en 
har också rätt att fritt ingå äktenskap och välja äktenskapspartner. Dessa två 
rättigheter uttrycks i alla de konventioner jag läst igenom. Olyckligtvist skriver 
författarna till den Afrikanska stadgan inget om privatlivet överhuvudtaget. Dessa 
rättigheter utelämnas totalt (Ouguergouz, 2003:60).  

Rätten att fritt ingå äktenskap och bilda familj slås fast i UDHR om de 
mänskliga rättigheterna i artikel 16 och även i ICCPR, artikel 23. Vad dessa texter 
även tar upp som stadgan lämnar osagt är att myndiga personer har rätt att fritt 
välja äktenskapspartner utan inblandning från myndigheterna eller någon annan. I 
de ovanstående artiklarna innefattas även rätten att inte bli tvingad in i ett 
äktenskap man inte själv har valt. Den Afrikanska stadgan nämner familjelivet i 
artikel 18 men är inte så fullständig som de andra artiklarna vilket i längden 
påverkar jämställdheten då tvångsgifte oftast förekommer bland kvinnor på 
kontinenten (Evans, Murray, 2008:198).  

3.1.3 Jämlikhet och skyddet mot diskriminering 

Arbetet för jämlikhet och skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i 
arbetet för de mänskliga rättigheterna och upprepas i många av de konventioner 
som behandlar mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter bygger på antagandet 
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om jämlikhet, det vill säga att alla människor är lika i värde. En inskränkning av 
denna rättighet kallas för diskriminering (MacNaughton, 2009:47). 

Diskriminering är i sin bredaste definition, när en person eller grupp av 
personer gör åtskillnad mellan människor. Den diskriminerade hindras från att 
utnyttja sina rättigheter på grund av dess identitet. Egenskaper som kan anses 
diskriminerande att göra åtskillnad på grund av är sådana egenskaper som anses 
medfödda, förvärvade eller ibland valda, men i så fall så fundamentala för den 
kulturella identiteten att de bör skyddas (Smith, 2010:189-190).  

Trots att rätten till jämlikhet och kampen mot diskriminering förekommer i 
ofantligt många dokument både på nationell såsom internationell nivå, varierar 
tolkningarna kring dessa begrepp avsevärt (MacNaughton, 209:50-52). 

Den Afrikanska stadgan tar redan i dess inledande ord upp problematiken som 
förekommer på kontinenten med rätten till likabehandling vilket bekräftar att 
påståendet om att jämlikhet är av en väsentlig natur för stadgan är en underdrift. 
Även om begreppen anses differentierade vilket först avslöjas i en utförlig 
granskning av dokumentet uppnås i första hand jämlikheten i stadgan genom ett 
förbud mot diskriminering. Trots stadgans progressiva mål om jämlikhet, 
utelämnas en hel del i dess bestämmelser (McKean, 1983:285-288).  

Det finns emellertid ett område som alltid befunnit sig i utkanten av de olika 
internationella konventionerna, nämligen frågan om sexuell läggning. Den 
Afrikanska stadgan är trots sin omfattande integration av inte bara medborgerliga 
och politiska rättigheter utan även ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
inte ett undantag (Murray, Viljoen, 2007:88).  

I artiklarna 2 och 3 behandlas frågan om jämlikhet. Vardera artikel beskriver 
varje enskild individs rättighet” Every individual shall be entitled to the 
enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in the present 
Charter without distinction of any kind such as race, ethnic group, color, sex, 
language, religion, political or any other opinion, national and social origin”. Det 
fastställs klart och tydligt att alla ska vara lika inför lagen.  

Kommissionen använder sig av olika uttryck som Rachel Murray valt att 
ifrågasätta, till exempel ”such as” och ”or other status”. Det visar tydligt att listan 
över oacceptabla diskrimineringsgrunder inte är fullständiga. Att utnyttja sig av 
dessa typer av ordval tyder på att man förutsåg att stadgan inte var fullständig och 
medger att det kan behövas en utbyggnad av särskilda skäl (Murray, Viljoen, 
2007:91). Sexuell läggning är därmed ett värde som borde vidareutvecklas inom 
stadgan. Även om stadgan väljer att acceptera en viss nivå av skydd för 
homosexuella i form av rättigheter inser man snabbt att dessa rättigheter kan 
komma till att bli begränsade av andra bestämmelser i stadgan. Ett tydligt 
exempel på det är artikel 27(2), som föreskriver att dessa rättigheter måste utövas 
med vad de kallar vederbörlig hänsyn till andra rättigheter, kollektiv säkerhet, 
moral, tradition och gemensamma intresse. Detta krockar med den afrikanska 
traditionen och kulturen vilket innebär att de kulturella värdena till stor säkerhet 
kommer att prioriteras. De nya rättigheterna anses inskränka på andra rättigheter 
vilket bidrar till att bestämmelsen 27 (2) bedriver en allmän begränsning mot att 
homosexuellas rättigheter ens testas (Murray, Viljoen, 2007:92).  



 

 16 

Utöver jämlikhet kan man dra en slutsats om att sexuell läggning kan 
innefattas under värdet om rätten till personlig integritet. Det vill säga att man kan 
sammankoppla den sexuella läggningen till, ”respect for his life and the integrity 
of his person”, “the right to respect of the dignity inherent in a human being,” och 
“liberty and security of his person” som uttrycks i artikel 3 och 12. Om man då 
argumenterar utifrån perspektivet att man betraktar sexuell läggning som en 
väsentlig del av ens personlighet skulle detta innebära att denna aspekt skulle 
behöva utvecklas och tydliggöras i de två bestämmelserna, då det i dagsläget inte 
är en självklarhet (Murray & Viljoen, 2007:89).  
Att diskriminera människor med annan sexuell läggning är ett sätt att rangordna 
människor och att rangordna människor strider emot de grundläggande 
principerna i vårt samhälle. Människorvärdesprincipen är ett exempel ”då alla 
människor har lika värde”. Det är en princip som stadgan säger sig eftersträva. Att 
rangordna människor på grund av en personlig egenskap är problematiskt då det 
visar att det inte är acceptabelt att vara en minoritet. Minoriteters rättigheter är 
något som länge äventyrats och dessa människors rättigheter har länge kränkts 
vilket leder till att en sådan ideologi accepteras och kan över tid eskalera. Detta är 
en negativ konsekvens av att inte inkludera denna aspekt i stadgan vilket innebär 
att man kan argumentera för denna aspekt både pliktetiskt och konsekvensetiskt. 

3.2 Politiska rättigheter 

Den grupp av mänskliga rättigheter som kallas politiska rättigheter innefattar ett 
skydd mot ingrepp av olika slag från statsmakternas sida samt skydd mot 
maktmissbruk eller godtycke vid myndighetsutövning. Förenta nationernas (FN), 
mest framstående konvention erkänner de politiska rättigheterna men även de 
medborgerliga. Därför har dessa rättigheter haft en framträdande roll sedan 
mänskliga rättigheter etablerades (Smith, 2010:3). 

3.2.1 Religions- och tankefrihet 

Religions- och trosfrihet är en rätt för medborgare att fritt bestämma över sin 
religiösa eller annan övertygelse och även hur denna övertygelse ska utövas, 
inklusive rätten att inte ha några övertygelser och att stå utanför alla samfund. 
Religionsfriheten innefattar rätten att byta religion. Som många ofta glömmer 
innefattar även religionsfriheten rätten att utöva sin religion , "It is quite one thing 
to say that in the solitude of one's own mind there is freedom of belief. It is quite 
another--and for our purposes much more important--thing to acknowledge a right 
to act out the tenets of one's belief, particularly in the company of others." (Leigh, 
2009:68).  

Skyddet för religionsfriheten innebär ett förbud mot bestämmelser som 
uttryckligen riktar sig mot någon viss religionsutövning, en vag beskrivning över 



 

 17 

skyddet man erhåller eller som uppenbart syftar till att motverka en viss religiös 
åskådning (Leigh, 2009:71). 

Religionsfriheten kan ses både som en universell rättighet, och som en 
angelägenhet mellan staten och individen.  

Den Afrikanska stadgan bör utveckla och precisera religionsfriheten då stadgan 
inte lever upp till de kraven Leigh föreskriver. En utveckling av religionsfriheten är 
viktig då det inte enbart råder religiösa övertygelser på kontinenten utan även 
förekommer olika trosuppfattningar (Smith, 2010:200).  

Religionsfriheten som uttrycks i artikel 8 utlovar inte tillräckligt med skydd och 
anges i termer som inte är tillräckligt tydliga. Trots att denna bestämmelse formellt 
garanterar rätten till både samvetsfrihet och religionsfrihet, framgår det inte vad som 
menas med ett fritt utövande av religionen. Det hade underlättat i juridisk mening om 
det valts att uttrycka de väsentliga delarna av denna frihet, oavsett hur uppenbara de 
än kan tyckas vara. I artikel 18, ICCPR, uttrycker de sig väldigt utförligt och 
grundligt när det gäller religionsfrihet då den till och med uttrycker sig om individens 
förutsättningar och möjligheter inom området. ”either individually or in community 
with others and in public or private, to manifest his religion or belief in woreship, 
observance or practice and teaching”. Friheten för föräldrar att uppfostra sina barn i 
enlighet med sin egen religiösa och moraliska övertygelse uttrycks även i 
konventionen (Ouguergouz, 2003:156-157).  

Ytterligare en utgångspunkt där stadgan brister är om religionsfriheten enbart 
bekräftar rätten för individen att ha en tro eller en religion eller om den även 
innefattar och skyddar rätten att byta religion (Ouguergouz, 2003:157). Det är en vital 
fråga på en kontinent som Afrika som inte enbart utövar de fem största 
världsreligionerna utan även mindre stamtrossamfund. Ouguergouz förespråkar en 
utveckling av bestämmelsen och hävdar att den är i behov av precision. Det är även 
nödvändigt att avlägsna och eliminera all osäkerhet kring ämnet såsom i artikel 18 i 
UDHR där bestämmelsen även innebär individens rätt och frihet att anta en religion 
eller övertygelse och då även byta religion och att detta inte skall omfattas av tvång 
som hindrar individen från att utnyttja denna frihet (ibid).  

Artikel 8 ger utrymme för många oklarheter och väcker ett antal frågor. Tillåter 
bestämmelsen regeringen att göra en bedömning om vad som utgör en religion? Hur 
ser det ut kring registrering av religioner? Får man konvertera till en annan religion? 
Tillåts månggifte på grund av religiös övertygelse? Kan man hindra föräldrar ifrån att 
tvinga sina barn att anta deras religion? Får man bära religiösa distinkta kläder? Det 
skulle både vara lärorikt och väsentligt för Kommissionen att precisera exakt hur 
djupt skydd individen erhåller enligt artikel 8 och religionsfriheten (Evans, Murray, 
2008:218).  

Till skillnad från artikel 18 (1) i både ICCPR och UDHR, erkänner inte den 
afrikanska stadgan tankefriheten fullt ut. Tankefrihet är av stor vikt inom det 
vetenskapliga området och kan sägas vara den drivande kraften bakom 
yttrandefriheten. Många påstår att tankefriheten i sig inte behöver skyddas utan är 
i behov av skydd, först då tanken uttrycks i ord. Om detta är fallet erbjuder 
stadgan ett sådant skydd och det uttrycks i artikel 9(2). I sin artikel hävdar Leigh 
dock att tankefriheten borde skyddas i sig, bortsett ifrån frågan om dess eventuella 
senare uttryck då yttrandefriheten faller som en härledning eller ett komplement 
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till den fria tanken (2009:72). Då yttrandefriheten är ett av de mest omtvistade 
områden i dagens lagstiftning av de mänskliga rättigheterna är vi i behov av mer 
exakta och precisa åtaganden omkring området (Ouguergouz, 2003:156-157).  

3.2.2 Organisationsfrihet 

Organisationsfrihet som även kallas för föreningsfrihet innefattar en medborgares 
rätt att bilda och tillhöra organisationer utan statsmaktens ingrepp samt rätten att 
stå utanför organisationer. Organisationsfriheten gäller olika slags föreningar och 
innefattar också rätten för varje människa att bilda och ansluta sig till 
fackföreningar för att skydda sina intressen, detta innebär rätten att bilda och 
ansluta sig till politiska partier. Denna frihet är en del av det civila samhället 
vilket är en avgörande del av ett demokratiskt samhälle. Det är viktigt att lyfta 
fram det civila samhället för att på så vis utveckla organisationsfriheten 
(www.hrea.org).   

Den Afrikanska stadgan nämner till att börja med inte fackföreningar och 
utelämnar en del väsentliga infallsvinklar.  

Dessa friheter uttrycks i artikel 10 och i det första stycket erkänns 
föreningsfrihet i dess egentliga mening, nämligen rätten att ansluta sig till en 
förening, och i det andra stycket, uttrycker sig bestämmelsen även om friheten att 
inte ansluta sig till en förening. Faktumet är att dessa två rättigheter är två 
oskiljaktiga sidor av samma frihet. I jämförelse med artikel 22 i ICCPR, uttrycker 
sig artikel 10 i den afrikanska stadgan inget om det tillåtna föreningsbildandet 
(Evans, Murray, 2008:226-227). Detta kan vara ett resultat av att Kommissionen 
är alltför välvilligt inställda till en bred tolkning av rätten till föreningsfrihet. Det 
skydd som garanteras i det andra stycket i artikel 10 hade varit tillräckligt utan 
den vaga hänvisningen till "obligation of solidarity provided for in article 29". Att 
nämna ytterligare en artikel i bestämmelsen kan i själva verket motivera nya typer 
av begränsningar trots att det enbart hänvisar till begreppet solidaritet. Artikel 29 
begränsar bestämmelsen kring föreningsfrihet genom att bara uttrycka sig om 
"social and national solidarity" i sin fjärde punkt då det även till exempel 
förekommer kulturell- och ekonomisk solidaritet (Evans, Murray, 2008:229).  

Samma otydlighet präglar omfattningen av den enskildes rätt till 
föreningsfrihet, som garanteras; "provided that he abides by the law ". Det råder 
inget tvivel om att kravet på lagbundenheten som föreskrivs här innebär att 
bildandet av en förening måste följa vissa formella regler (registrering, 
deklaration, etc.) men även vissa grundläggande regler som traditionellt vidtagits 
för att trygga den allmänna ordningen och upprätthålla en viss moral och kollektiv 
säkerhet. Detta kan dock innebära att man förhindrar bildandet av vissa 
sammanslutningar av till exempel politisk natur vilket begränsar denna frihet 
tämligen markant då till exempel vissa korrupta länder väljer att kriminalisera 
bildandet av nya politiska partier. Denna bestämmelse står i skarp kontrast till 
artikel 22 (2) i ICCPR, som innehåller en relativt noggrann beskrivning av de 
eventuella begränsningar som kan råda. Dessa begränsningar utgörs av att de skall 
vara "enligt lag" men dessutom "necessary in a democratic society in the interest 
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of national security or public safety, public order, the protection of public health 
or morals or the protection of the rights and freedoms of other" (Ouguergouz, 
2003:169).  

Artikel 22 i ICCPR påminner stater om deras skyldigheter enligt 1948 ILO: s 
konvention som skyddar de rättigheter individen har i och med föreningsfriheten. 
Faktum är att artikel 22 till skillnad från artikel 10 i den Afrikanska stadgan, 
uttryckligen erkänner rätten att bilda fackföreningar som en följd av 
föreningsrätten. Den enskildes rätt att bilda en fackförening och hans 
föreningsfrihet uttrycks däremot inte i den afrikanska stadgan. Arbetsvillkoren på 
kontinenten är inte exemplariska och därav är individen i behov av 
fackföreningar. Därför vore det fördelaktigt att nämna dessa i stadgan för att 
ytterligare hänvisa till de rättigheter man bör kräva (Ouguergouz, 2003:170).  

3.3 Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter  

De ekonomiska, sociala och kulturella (ESK-) rättigheterna täcker in ett brett 
spektrum av en människas liv och vardag. ESK- rättigheterna ska säkra det som 
många människor betraktar som de mest grundläggande mänskliga behoven. På 
den Afrikanska kontinenten och i stora delar av den övriga världen har ESK-
rättigheterna länge betraktats som mindre viktiga än de civila och politiska 
rättigheterna. Jag väljer dock att nämna ESK-rättigheterna då jag anser att alla 
rättigheter ska ses som lika värda (Rembe, 1991:12-13).  

3.3.1 Jämställdhet 

Jämställdhet är ett politiskt begrepp definierat som jämlikhet mellan könen. 
Jämställdhet innefattar mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter och innebär att kön inte skall vara ett hinder för personlig utveckling. 
Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma 
möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om 
arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och 
intressen, delat ansvar för hem och barn med mera(Micklem, 2009:214). 

För att jämställdhet skall ha en chans måste det ske en institutionalisering av 
jämställdheten genom jämställdhetslagar, offentliga styrelser och råd, 
jämställdhetsombud med mera vilket i praktiken är ett problem på kontinenten 
(Micklem, 2009:216).  

I stadgans inledande ord talar de väl om jämställdhet och erkänner att det är en 
vital del av det moderna samhället. De påstår att när kvinnor och män delar makt och 
inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt 
samhälle. Jämställdheten bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att människors 
kompetens och idérikedom främjas. Därför är det en besvikelse då stadgans 
bestämmelser vilar på så oprecisa grunder angående jämställdheten (Henriques, 
Narciso, 2010:50).  
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Feministiska forskare har genom tiden hävdat att internationell rätt är sexistisk, då 
de ignorerar eller minimera brott och orättvisor som främst kvinnor genomgår och då 
särskilt inom den privata sfären. Det kan tyckas orättvist att rikta sådana anklagelser 
mot den Afrikanska stadgan och systemet. De ägnar ju trots allt en särskild 
bestämmelse åt frågan om könsdiskriminering vilket bidrar till att de erkänner att den 
afrikanska stadgan och kulturen således behöver uppmärksamma värdet kring 
jämställdhet. Artikel 18(3) i den afrikanska stadgan stärker därmed det skydd som 
redan fastställs i artikel 2 och 3 som omfattar bestämmelser om statens beteende i 
frågan och att de är skyldiga att eliminera all slags diskriminering av kvinnor. 
Diskriminering av kvinnor valdes att prioriteras genom att utveckla ett protokoll om 
kvinnors rättigheter (Evans, Murray, 2008:441).  

Samtidigt som ett sådant protokoll är oerhört uppskattat och är ett utomordentligt 
incitament så uppstår den självklara frågan om ett sådant initiativ inte skapar intrycket 
av att den Afrikanska stadgan i sin helhet och i dess nuvarande lydelse inte verkligen 
skyddar kvinnors rättigheter fullt ut. Detta stärker tron om att bestämmelse 18(3) är 
helt verkningslös (Ouguergouz, 2003:195). Då protokollet inte är undertecknat av alla 
medlemsländer är det problematiskt att man inte redan i stadgan uttrycker sig mer 
precis kring jämställdheten. Ett protokoll är till för om man glömt en viktig del av 
värdet och inte värde i sig. Man tycker ju nästintill att jämställdhet bör vara en 
genomgående röd tråd i stadgan och inte sammanfattas i en bestämmelse. Trots 
protokollet finns det fortfarande många aspekter som inte hjälper till att främja och 
förbättra jämställdheten.  

När det till exempel gäller arbetsvillkor, så är den enda verkliga garantin enligt 
artikel 15 i den afrikanska stadgan och i protokollet, lika lön för lika arbete. Men 
varken stadgan eller protokollet anger såsom artikel 11 i CEDAW gör, att det inte 
skall förekomma någon diskriminering av annat skäl till exempel vid anställning, 
uppgradering, utveckling i arbetet och dylika fall på grund av kön (Ouguergouz, 
2003:183). Det hade inte varit en dålig idé att betona det i en stadga vars fysiska 
medlemmar befinner sig i en miljö där jämställdhet mellan arbetstagare inte alltid är 
en realitet.  

Jämställdhetspolitiken har under senare år tillförts omfattande resurser på 
kontinenten och därmed utvecklats, blivit mer kraftfull och spelar en mer aktiv 
roll. Sakta men säkert erövrar kvinnor de rättigheter, möjligheter och skyldigheter 
som tidigare varit förbehållna män. Här finner vi dock traditionella problem då 
flickor och pojkar fostras olika och flickorna förväntas upprätthålla en traditionell 
kvinnoroll i sina relationer vilket tyder på att könsrollerna är djupt rotade i både 
praktiken och de normativa företeelserna i stadgan. I de flesta fall är de 
traditionella systemen inte gynnsamma för kvinnor men genomsyrar trots det 
stadgan och till och med protokollet förbiser denna problematik och kan även den 
i bland annat detta avseende anses otillfredsställande (Henriques, Narciso, 
2010:50).   
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3.3.2 Barns rättigheter 

Med denna rättighet avses med barn, varje människa under 18 år, om inte barnet 
blivit myndig tidigare enligt nationell lag. Alla barn har rätt att få sina 
huvudsakliga behov tillgodosedda och denna rättighet innefattar alla åtaganden 
som rör barn, vare sig de utförs av domstolar, administrativa myndigheter 
lagstiftande organ eller offentliga eller privata välfärdsinstitutioner, skall barnets 
bästa intressen prioriteras. Varje stat bör åta sig att garantera barnet sådant skydd 
och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 
rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar eller vårdnadshavare, 
och skall för detta syfte företa alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa 
åtgärder. Barnet skall med andra ord kunna åtnjuta de rättigheter varje individ och 
vuxen erhåller. Man bör alltså erkänna att varje barn har en inneboende rätt till 
livet genom att till det yttersta av sin förmåga garantera barnets överlevnad och 
utveckling (www.humanrights.gov.se). 

Den Afrikanska stadgan uttrycker sig om barnets rättigheter men utifrån 
definitionen ovan så förefaller stadgan problematiskt då denna rättighet uttrycks i 
alldeles för vaga termer för att uppfylla deras mål. Stadgans författare och övriga 
Kommissionen insåg även detta och skapade därför ett protokoll vars syfte är att 
komplettera stadgan (Olowu, 2002:127).  Många forskare finner trots detta några 
aspekter som bör förtydligas och utvecklas både i stadgan och protokollet. 

Stadgan erkänner barn inte bara som människor i behov av skydd utan även 
som självständiga individer. Olowu hävdar dock i sin artikel att stadgans 
utformning av de rättigheter som de benämner som fundamental är problematiska 
i flera avseenden. Protokollet garanterar barnet rätten till att uttrycka dess åsikter, 
vilket innefattar alla rättsliga och administrativa förfaranden som rör barnet. Han 
påstår att protokollet är extremt snävt definierad. Man utgår i protokollet ifrån att 
barnen kan föra sin talan om orättvisor som de utsätts för vilket begränsar eller i 
vissa fall helt och hållet eliminerar dessa rättigheter (Olowu, 2002:128). Det står 
även i protokollet att det är föräldrarnas ansvar att se till att barnens rättigheter 
inte kränks. Tanken är förståelig men problematiken med det är då det är 
föräldrarna som är förövarna (Mzikenge Chirwa, 2002:160-161).  

Man talar om rätten till utbildning och stadgan belyser utbildningens vikt och 
förespråkar utbildning som en betydande roll för Afrikas utveckling. Utbildning är 
därmed något som värderas högt på kontinenten och sägs vara ett fundamentalt 
område som bör prioriteras. Utbildningen i sig och allt omkring är underutvecklat 
inom stadgan då det läggs alldeles för lite fokus på könsdiskrimineringen som 
råder inom utbildningsväsendet. En punkt som lämnats utanför är flickors lika rätt 
till utbildning på grundskolenivå. Att det i praktiken är fler pojkar än flickor som 
går i skolan på grund av de traditionella normerna är problematisk och visar på att 
den självklara könsdiskrimineringen i stadgan börjar redan vid det stadiet 
(Mzikenge Chirwa, 2002:162-163).  

Enligt artikel 13 i ICESCR uttrycks det att det måste förekomma gratis 
undervisning på en lägre nivå. Den Afrikanska stadgan eller protokollet har 
dessvärre ingen motsvarighet till en sådan artikel och i stater såsom de afrikanska 
kan det i allra högsta grad vara svårt att införa en sådan artikel på grund av att 

http://www.humanrights.gov.se/
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dessa stater har extremt höga ekonomiska skulder. Kontentan av detta kan i vissa 
fall resultera i att man väljer att höga skolavgifterna vilket i sin tur leder till att 
grundskoleutbildning blir en klassfråga där enbart vissa barn är välkomna vilket är 
ett genomgående problem i utvecklingsländer. (Mzikenge Chirwa, 2002:162).  

Att barn är i behov av skydd är inget nytt. Det är därför inte förvånande att en 
stor del av protokollet behandlar barnets rätt till skydd och välbefinnande. 
Budskapet som framhävs är att barnet behöver en levnadsstandard som är minst 
sagt tillfredställande på en fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social nivå 
(Olowu, 2002:128). När de talar om barnets välbefinnande i protokollet anser jag 
att det är utmärkt då jag även tycker att detta protokoll kan bidra till de globala 
normerna om barns välbefinnande. Protokollet ålägger ansvaret på staten att vidta 
lämpliga åtgärder för att undanröja negativa sociala och kulturella sedvänjor som 
påverkar välbefinnande, värdighet och utveckling för barnet och särskilt de seder 
och sedvänjor som är skadliga för hälsa och barns liv. När det dock är tal om 
skydd skriver Mertus att det behövs en del förbättringar Hon hävdar att 
protokollet är bristfälligt och lägger alldeles för lite vikt och ansvar på staten. 
Intressant att belysa i diskursen för mänskliga rättigheter, som Mertus framför, är 
att det är troligt att stater kommer att fortsätta vara de centrala aktörerna i 
internationella rätt och därför borde stadgan inte undgå från att delegera ansvar till 
staten (Mertus, 2005:164).  

Protokollet uttrycker barnens rättigheter i form av identitetsfrågor men 
stadgan innehåller dock inte några föreskrifter om att behålla sin identitet. Denna 
rätt är särskilt viktigt i fall av försvinnanden, handel med barn och bortförande 
(Mzikenge Chirwa, 2002:164-165). Vilket är ett allmänt känt problem på 
kontinenten.  

3.4 Grupprättigheter 

Den västerländska ideologin motsätter sig det icke-individualistiskt synsätt som 
genomsyrar den Afrikanska stadgan, men det finns forskare som anser att gruppen 
är ett viktigt inslag i det västerländska tänkandet. Wallerstein hävdar att 
individuella rättigheter i många västerländska samhällen är beroende på någon 
form av gruppmedlemskap (1995:5). Collins anser att vi bör ta en närmare titt på 
det liberala antagandet om att individen är grunden till alla mänskliga rättigheter. 
Hon hävdar att individen och gruppen är av separata och distinkta dimensioner av 
samhällslivet och ingen av dessa dimensioner bör prioriteras högre. Det är viktigt 
att varje dimension får ett erkännande inom rättighetsdebatten (1997:378).  

Även om individuella rättigheter kan sägas existera i stadgan finns det ingen 
tvekan om att stor vikt läggs på grupprättigheter vilket innebär att många 
rättigheter tillkommer en följd av ett medlemskap i särskilda grupper. VanBeek 
hävdar att “"the individual is not a self-evident social unit, but exists mainly in 
relation to kinsman and peers-in social context" (1994:220).  

I erkända människorättsliga instruments såsom ICCPR erkänns i viss mån 
"people", men inte i något annat instrument har ”the peoples” rättigheter givits ett så 
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pass konkret tillämpningsområde än i den afrikanska stadgan. Därför har jag valt att 
inte jämföra denna punkt med andra konventioner. Faktum är att "the peoples" 
rättigheter erhåller en framträdande roll i stadgan, med sex specifika bestämmelser 
inom område. Denna unika tillämpning i stadgan återspeglar värdena som generellt 
befinner sig i det afrikanska samhället i helhet, där "en person inte betraktas som en 
isolerad och abstrakt individ, utan en integrerad medlem i en gemenskap" (Pearce, 
2001:53).  

När det gäller grupprättigheterna har jag valt att lägga störst fokus på innebörden 
av ”people”. Vad innebär egentligen ordet ”people”; ursprungsbefolkning? 
Befolkningen inom en nations gränser? Eller etniska grupper?  

Precis, som i den allmänna folkrätten, omfattar inte den afrikanska stadgan någon 
definition av begreppet "people". Inför utformningen och utarbetandet av stadgan 
gjorde författarna ett medvetet val vilket innebar att inte definiera vissa begrepp, där 
”people” var ett av dem. Detta gjorde författarna möjligen för att undvika 
komplicerade tvister i frågan om definitionen. Denna tystnad talar dock sitt tydliga 
språk, nämligen att författarnas avsikt aldrig var att gynna eller utesluta någon 
tolkning av begreppet. Tanken är god men en konsekvens av en sådan 
osammanhängande avgränsning är att det blir alltmer diffust vad bestämmelserna 
utlovar (Ouguergouz, 2003:205).  

En närmare titt på grupprättigheterna visar oss att det är möjligt att identifiera och 
tolka begreppet ”people” på två eller tre olika sätt. Vid en tillämpning av den 
afrikanska stadgan, passar en definition på ordet "people" in väldigt bra och 
överensstämmer fullständigt med tolkningen av alla dess bestämmelser, möjligtvis 
med undantag av artikel 20 (2). Dessutom är det uttryckligen skrivet i artikel 23 (2), 
där det står att: ”For the purpose of strengthening peace, solidarity and friendly 
relations, States parties to the present Charter shall ensure that: […] (b) their 
territories shall not be used as bases for subversive or terrorist activities against the 
people of any State Party to the present charter”. Det man tyder ur detta sammanhang 
är att det med ”people” avses ett folk såsom, det algeriska folket eller det 
sydafrikanska folket. Denna tolkning kan liknas med begreppet befolkning, som 
skapar en allmän förvirring för läsaren av stadgan. Dessa två begrepp täcker i regel 
inte samma verklighet: för befolkningen utgörs av alla invånare i ett territorium, 
inklusive icke- medborgare, medan ordet "people" även möjligen tyder på 
förekomsten av en viss nationell enhet (Ouguergouz, 2003:206-207).  

Ouguerqouz ägnar en tanke åt att försöka förstå alla de olika definitionerna på 
begreppet ”people”man möjligen kan få fram ur stadgan med utgångspunkt på 
stadgan i sig, på allt omkring stadgan, och anledningen till dess existens. Det finns 
enligt honom fyra typer av sammanslutningar, nämligen de som är lagligt bosatta 
inom nationens det vill säga alla medborgare i en stat, befolkningen i en stat vilket 
innebär alla invånare i staten, olika etniska tillhörigheter eller ursprungsbefolkningar 
(Ouguergouz, 2003:208).  

Det är mycket problematiskt att stadgan inte uttrycker sig eller definierar 
begreppet på ett tydligare sätt. Detta på grund av att det inte enbart är en väsentlig del 
av stadgan utan befinner sig även i dess titel. Ordet ”people” är i själva verket ett 
"kameleontliknande begrepp", vars innehåll är beroende av bestämmelsen i fråga, det 
är det sammanhang i vilket begreppet används som ger den dess konturer. 



 

 24 

Grundproblemet i det systemet är att tolkningar och förstålelser varierar väldigt ofta 
vilket innebär att bestämmelsens karaktär är beroende på vem det är som läser istället 
för vilket rättighet som skall genomföras (Ouguergouz, 2003:211).  
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4 Slutsats 

Jag har med hjälp av olika forskare uppmärksammat att nästan alla bestämmelser i 
den Afrikanska stadgan påverkas av de brister som förekommer, oavsett om de 
har redovisats på ett ofullständigt eller icke tillräckligt detaljerat sätt.   

Ett tydligt och slående inslag av stadgan är dess enkla drag, oprecisa grunder 
och en del oklara formuleringar när det gäller många av deras bestämmelser. 
Stadgans vaghet och dess öppna struktur har en tendens att skapa problem vid 
tolkning av de olika bestämmelserna vilket även bidrar till problem vid den 
enhetliga tillämpningen. Samtidigt som jag tidigare nämnt kan det skapa 
flexibilitet som den Afrikanska kommissionen kan utnyttja då de utvecklar sin 
rättspraxis kring rättigheterna och värdena. Det finns en del värden i stadgan som 
bör utvecklas då stadgan utelämnat vissa aspekter vilket även skulle gynna 
medlemsländerna rent juridiskt.  

Min beskrivning av stadgan; The African Charter on Human and Peoples’ 
Rights bör inte avslutas med hänvisning till dess brister och ofullkomlighet utan 
istället med dess resultat och positiva aspekter. Jag vill börja med att ge den 
Afrikanska Kommissionen en eloge för genomförandet av stadgan och för att ha 
tagit vissa modiga beslut. Den Afrikanska stadgan har under dess korta existens 
visat stor potential och trots att det fortfarande krävs en hel del utveckling och 
återstår många utmaningar av dokumentet bör man inte underskatta dess vikt och 
hur betydelsefull den varit i arbetet mot ett mer demokratiskt samhälle. En 
oberoende observatör som jag själv ser den betydande förbättringen och då inte 
enbart i form av genomförandet och antagandet av de olika protokollen och 
resolutioner som uppstått under åren men även i empirin med ett tydligt exempel, 
nämligen inrättandet av den Afrikanska domstolen. En fortsatt förbättring från den 
Afrikanska Kommissionen är i gång och strävan att uppfylla många krav på kort 
tid är ett utmärkt mål för en utvecklande Afrikansk kontinent.   
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6 Bilaga 

6.1 The African Charter on Human and Peoples´ 
Rights 

5.1.1 African [Banjul] Charter on Human and Peoples' Rights, adopted June 27, 
1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force 

Oct. 21, 1986: [excerpts] . . . 
 
Preamble  
The African States members of the Organization of African Unity, parties to the present 
convention entitled "African Charter on Human and Peoples' Rights",  
Recalling Decision 115 (XVI) of the Assembly of Heads of State and Government at its Sixteenth 
Ordinary Session held in Monrovia, Liberia, from 17 to 20 July 1979 on the preparation of a 
"preliminary draft on an African Charter on Human and Peoples' Rights providing inter alia for 
the establishment of bodies to promote and protect human and peoples' rights"; Considering the 
Charter of the Organization of African Unity, which stipulates that "freedom, equality, justice and 
dignity are essential objectives for the achievement of the legitimate aspirations of the African 
peoples";  
Reaffirming the pledge they solemnly made in Article 2 of the said Charter to eradicate all forms 
of colonialism from Africa, to coordinate and intensify their cooperation and efforts to achieve a 
better life for the peoples of Africa and to promote international cooperation having due regard to 
the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights;  
Taking into consideration the virtues of their historical tradition and the values of African 
civilization which should inspire and characterize their reflection on the concept of human and 
peoples' rights;  
Recognizing on the one hand, that fundamental human rights stem from the attributes of human 
beings which justifies their national and international protection and on the other hand that the 
reality and respect of peoples rights should necessarily guarantee human rights;  
Considering that the enjoyment of rights and freedoms also implies the performance of duties on 
the part of everyone;  
Convinced that it is henceforth essential to pay a particular attention to the right to development 
and that civil and political rights cannot be dissociated from economic, social and cultural rights 
in their conception as well as universality and that the satisfaction of economic, social and cultural 
rights ia a guarantee for the enjoyment of civil and political rights;  
Conscious of their duty to achieve the total liberation of Africa, the peoples of which are still 
struggling for their dignity and genuine independence, and undertaking to eliminate colonialism, 
neo-colonialism, apartheid, zionism and to dismantle aggressive foreign military bases and all 
forms of discrimination, particularly those based on race, ethnic group, color, sex. language, 
religion or political opinions;  
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Reaffirming their adherence to the principles of human and peoples' rights and freedoms contained 
in the declarations, conventions and other instrument adopted by the Organization of African 
Unity, the Movement of Non-Aligned Countries and the United Nations;  
Firmly convinced of their duty to promote and protect human and people' rights and freedoms 
taking into account the importance traditionally attached to these rights and freedoms in Africa;  
Have agreed as follows:  
 
 
 
Part I: Rights and Duties  
Chapter I -- Human and Peoples' Rights  
 
Article 1  
The Member States of the Organization of African Unity parties to the present Charter shall 
recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Chapter and shall undertake to adopt 
legislative or other measures to give effect to them.  
Article 2  
Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and 
guaranteed in the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic group, color, 
sex, language, religion, political or any other opinion, national and social origin, fortune, birth or 
other status.  
Article 3  
1. Every individual shall be equal before the law. 2. Every individual shall be entitled to equal 
protection of the law.  
Article 4  
Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and the 
integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right.  
Article 5  
Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being and to 
the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of man particularly 
slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading punishment and treatment shall be 
prohibited.  
Article 6  
Every individual shall have the right to liberty and to the security of his person. No one may be 
deprived of his freedom except for reasons and conditions previously laid down by law. In 
particular, no one may be arbitrarily arrested or detained.  
Article 7  
1. Every individual shall have the right to have his cause heard. This comprises: (a) the right to an 
appeal to competent national organs against acts of violating his fundamental rights as recognized 
and guaranteed by conventions, laws, regulations and customs in force; (b) the right to be 
presumed innocent until proved guilty by a competent court or tribunal; (c) the right to defence, 
including the right to be defended by counsel of his choice; (d) the right to be tried within a 
reasonable time by an impartial court or tribunal. 2. No one may be condemned for an act or 
omission which did not constitute a legally punishable offence at the time it was committed. No 
penalty may be inflicted for an offence for which no provision was made at the time it was 
committed. Punishment is personal and can be imposed only on the offender.  
Article 8  
Freedom of conscience, the profession and free practice of religion shall be guaranteed. No one 
may, subject to law and order, be submitted to measures restricting the exercise of these freedoms.  
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Article 9  
1. Every individual shall have the right to receive information. 2. Every individual shall have the 
right to express and disseminate his opinions within the law.  
Article 10  
1. Every individual shall have the right to free association provided that he abides by the law. 2. 
Subject to the obligation of solidarity provided for in 29 no one may be compelled to join an 
association.  
 
Article 11  
Every individual shall have the right to assemble freely with others. The exercise of this right 
shall be subject only to necessary restrictions provided for by law in particular those enacted in 
the interest of national security, the safety, health, ethics and rights and freedoms of others.  
Article 12  
1. Every individual shall have the right to freedom of movement and residence within the borders 
of a State provided he abides by the law. 2. Every individual shall have the right to leave any 
country including his own, and to return to his country. This right may only be subject to 
restrictions, provided for by law for the protection of national security, law and order, public 
health or morality. 3. Every individual shall have the right, when persecuted, to seek and obtain 
asylum in other countries in accordance with laws of those countries and international 
conventions. 4. A non-national legally admitted in a territory of a State Party to the present 
Charter, may only be expelled from it by virtue of a decision taken in accordance with the law. 5. 
The mass expulsion of non-nationals shall be prohibited. Mass expulsion shall be that which is 
aimed at national, racial, ethnic or religious groups.  
Article 13  
Every citizen shall have the right to participate freely in the government of his country, either 
directly or through freely chosen representatives in accordance with the provisions of the law. 2. 
Every citizen shall have the right of equal access to the public service of his country. 3. Every 
individual shall have the right of access to public property and services in strict equality of all 
persons before the law. 
Article 14  
The right to property shall be guaranteed. It may only be encroached upon in the interest of public 
need or in the general interest of the community and in accordance with the provisions of 
appropriate laws.  
Article 15  
Every individual shall have the right to work under equitable and satisfactory conditions, and shall 
receive equal pay for equal work.  
Article 16  
1. Every individual shall have the right to enjoy the best attainable state of physical and mental 
health. 2. States Parties to the present Charter shall take the necessary measures to protect the 
health of their people and to ensure that they receive medical attention when they are sick.  
Article 17  
1. Every individual shall have the right to education. 2. Every individual may freely, take part in 
the cultural life of his community. 3. The promotion and protection of morals and traditional 
values recognized by the community shall be the duty of the State.  
Article 18  
1. The family shall be the natural unit and basis of society. It shall be protected by the State which 
shall take care of its physical health and moral. 2. The State shall have the duty to assist the family 
which is the custodian of morals and traditional values recognized by the community. 3. The State 
shall ensure the elimination of every discrimination against women and also ensure the protection 
of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and 
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conventions. 4. The aged and the disabled shall also have the right to special measures of 
protection in keeping with their physical or moral needs.  
Article 19  
All peoples shall be equal; they shall enjoy the same respect and shall have the same rights. 
Nothing shall justify the domination of a people by another.  
Article 20  
1. All peoples shall have the right to existence. They shall have the unquestionable and inalienable 
right to self- determination. They shall freely determine their political status and shall pursue their 
economic and social development according to the policy they have freely chosen. 2. Colonized 
or oppressed peoples shall have the right to free themselves from the bonds of domination by 
resorting to any means recognized by the international community. 3. All peoples shall have the 
right to the assistance of the States parties to the present Charter in their liberation struggle against 
foreign domination, be it political, economic or cultural.  
Article 21  
1. All peoples shall freely dispose of their wealth and natural resources. This right shall be 
exercised in the exclusive interest of the people. In no case shall a people be deprived of it. 2. In 
case of spoliation the dispossessed people shall have the right to the lawful recovery of its 
property as well as to an adequate compensation. 3. The free disposal of wealth and natural 
resources shall be exercised without prejudice to the obligation of promoting international 
economic cooperation based on mutual respect, equitable exchange and the principles of 
international law. 4. States parties to the present Charter shall individually and collectively 
exercise the right to free disposal of their wealth and natural resources with a view to 
strengthening African unity and solidarity. 5. States parties to the present Charter shall undertake 
to eliminate all forms of foreign economic exploitation particularly that practiced by international 
monopolies so as to enable their peoples to fully benefit from the advantages derived from their 
national resources.  
Article 22  
1. All peoples shall have the right to their economic, social and cultural development with due 
regard to their freedom and identity and in the equal enjoyment of the common heritage of 
mankind. 2. States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the 
right to development.  
Article 23  
1. All peoples shall have the right to national and international peace and security. The principles 
of solidarity and friendly relations implicitly affirmed by the Charter of the United Nations and 
reaffirmed by that of the Organization of African Unity shall govern relations between States. 2. 
For the purpose of strengthening peace, solidarity and friendly relations, States parties to the 
present Charter shall ensure that: (a) any individual enjoying the right of asylum under 12 of the 
present Charter shall not engage in subversive activities against his country of origin or any other 
State party to the present Charter; (b) their territories shall not be used as bases for subversive or 
terrorist activities against the people of any other State party to the present Charter.  
Article 24  
All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favorable to their 
development.  
Article 25  
States parties to the present Charter shall have the duty to promote and ensure through teaching, 
education and publication, the respect of the rights and freedoms contained in the present Charter 
and to see to it that these freedoms and rights as well as corresponding obligations and duties are 
understood.  
Article 26  
States parties to the present Charter shall have the duty to guarantee the independence of the 
Courts and shall allow the establishment and improvement of appropriate national institutions 
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entrusted with the promotion and protection of the rights and freedoms guaranteed by the present 
Charter.  
 
 
 
 
 
Chapter II -- Duties  
 
Article 27  
1. Every individual shall have duties towards his family and society, the State and other legally 
recognized communities and the international community. 2. The rights and freedoms of each 
individual shall be exercised with due regard to the rights of others, collective security, morality 
and common interest.  
Article 28  
Every individual shall have the duty to respect and consider his fellow beings without 
discrimination, and to maintain relations aimed at promoting, safeguarding and reinforcing mutual 
respect and tolerance.  
Article 29  
The individual shall also have the duty: 1. to preserve the harmonious development of the family 
and to work for the cohesion and respect of the family; to respect his parents at all times, to 
maintain them in case of need; 2. To serve his national community by placing his physical and 
intellectual abilities at its service; 3. Not to compromise the security of the State whose national or 
resident he is; 4. To preserve and strengthen social and national solidarity, particularly when the 
latter is threatened; 5. To preserve and strengthen the national independence and the territorial 
integrity of his country and to contribute to its defence in accordance with the law; 6. To work to 
the best of his abilities and competence, and to pay taxes imposed by law in the interest of the 
society; 7. to preserve and strengthen positive African cultural values in his relations with other 
members of the society, in the spirit of tolerance, dialogue and consultation and, in general, to 
contribute to the promotion of the moral well being of society; 8. To contribute to the best of his 
abilities, at all times and at all levels, to the promotion and achievement of African unity.  
 
Part II: Measures of Safeguard  
Chapter I -- Establishment and Organization of the African Commission on 
Human and Peoples' Rights  
 
Article 30  
An African Commission on Human and Peoples' Rights, hereinafter called "the Commission", 
shall be established within the Organization of African Unity to promote human and peoples' 
rights and ensure their protection in Africa.  
Article 31  
1. The Commission shall consist of eleven members chosen from amongst African personalities 
of the highest reputation, known for their high morality, integrity, impartiality and competence in 
matters of human and peoples' rights; particular consideration being given to persons having legal 
experience. 2. The members of the Commission shall serve in their personal capacity. . . .  
Article 41  
The Secretary-General of the Organization of African Unity shall appoint the Secretary of the 
Commission. He shall also provide the staff and services necessary for the effective discharge of 
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the duties of the Commission. The Organization of African Unity shall bear the costs of the staff 
and services. . . .  
 
Chapter II -- Mandate of the Commission  
Article 45  
The functions of the Commission shall be: 1. To promote Human and Peoples' Rights and in 
particular: (a) to collect documents, undertake studies and researches on African problems in the 
field of human and peoples' rights, organize seminars, symposia and conferences, disseminate 
information, encourage national and local institutions concerned with human and peoples' rights, 
and should the case arise, give its views or make recommendations to Governments. (b) to 
formulate and lay down, principles and rules aimed at solving legal problems relating to human 
and peoples' rights and fundamental freedoms upon which African Governments may base their 
legislations. (c) co-operate with other African and international institutions concerned with the 
promotion and protection of human and peoples' rights. 2. Ensure the protection of human and 
peoples' rights under conditions laid down by the present Charter. 3. Interpret all the provisions of 
the present Charter at the request of a State party, an institution of the OAU or an African 
Organization recognized by the OAU. 4. Perform any other tasks which may be entrusted to it by 
the Assembly of Heads of State and Government.  
 
Chapter III -- Procedure of the Commission  
Article 46  
The Commission may resort to any appropriate method of investigation; it may hear from the 
Secretary General of the Organization of African Unity or any other person capable of 
enlightening it.  
Communication From States  
Article 47  
If a State party to the present Charter has good reasons to believe that another State party to this 
Charter has violated the provisions of the Charter, it may draw, by written communication, the 
attention of that State to the matter. This communication shall also be addressed to the Secretary 
General of the OAU and to the Chairman of the Commission. Within three months of the receipt 
of the communication, the State to which the communication is addressed shall give the enquiring 
State, written explanation or statement elucidating the matter. This should include as much as 
possible relevant information relating to the laws and rules of procedure applied and applicable, 
and the redress already given or course of action available.  
Article 48  
If within three months from the date on which the original communication is received by the State 
to which it is addressed, the issue is not settled to the satisfaction of the two States involved 
through bilateral negotiation or by any other peaceful procedure, either State shall have the right 
to submit the matter to the Commission through the Chairman and shall notify the other States 
involved.  
Article 49  
Notwithstanding the provisions of 47, if a State party to the present Charter considers that another 
State party has violated the provisions of the Charter, it may refer the matter directly to the 
Commission by addressing a communication to the Chairman, to the Secretary General of the 
Organization of African Unity and the State concerned.  
Article 50  
The Commission can only deal with a matter submitted to it after making sure that all local 
remedies, if they exist, have been exhausted, unless it is obvious to the Commission that the 
procedure of achieving these remedies would be unduly prolonged.  
Article 51  
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1. The Commission may ask the States concerned to provide it with all relevant information. 2. 
When the Commission is considering the matter, States concerned may be represented before it 
and submit written or oral representation.  
Article 52  
After having obtained from the States concerned and from other sources all the information it 
deems necessary and after having tried all appropriate means to reach an amicable solution based 
on the respect of Human and Peoples' Rights, the Commission shall prepare, within a reasonable 
period of time from the notification referred to in 48, a report stating the facts and its findings. 
This report shall be sent to the States concerned and communicated to the Assembly of Heads of 
State and Government.  
Article 53  
While transmitting its report, the Commission may make to the Assembly of Heads of State and 
Government such recommendations as it deems useful.  
Article 54  
The Commission shall submit to each ordinary Session of the Assembly of Heads of State and 
Government a report on its activities.  
Other Communications  
Article 55  
Before each Session, the Secretary of the Commission shall make a list of the communications 
other than those of States parties to the present Charter and transmit them to the members of the 
Commission, who shall indicate which communications should be considered by the Commission. 
2. A communication shall be considered by the Commission if a simple majority of its members 
so decide. 
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Article 56  
Communications relating to human and peoples' rights referred to in 55 received by the 
Commission, shall be considered if they: 1. Indicate their authors even if the latter request 
anonymity, 2. Are compatible with the Charter of the Organization of African Unity or with the 
present Charter, 3. Are not written in disparaging or insulting language directed against the State 
concerned and its institutions or to the Organization of African Unity, 4. Are not based 
exclusively on news discriminated through the mass media, 5. Are sent after exhausting local 
remedies, if any, unless it is obvious that this procedure is unduly prolonged, 6. Are submitted 
within a reasonable period from the time local remedies are exhausted or from the date the 
Commission is seized of the matter, and 7. Do not deal with cases which have been settled by 
these States involved in accordance with the principles of the Charter of the United Nations, or the 
Charter of the Organization of African Unity or the provisions of the present Charter.  
Article 57  
Prior to any substantive consideration, all communications shall be brought to the knowledge of 
the State concerned by the Chairman of the Commission.  
Article 58  
1. When it appears after deliberations of the Commission that one or more communications 
apparently relate to special cases which reveal the existence of a series of serious or massive 
violations of human and peoples' rights, the Commission shall draw the attention of the Assembly 
of Heads of State and Government to these special cases. 2. The Assembly of Heads of State and 
Government may then request the Commission to undertake an in-depth study of these cases and 
make a factual report, accompanied by its findings and recommendations. 3. A case of emergency 
duly noticed by the Commission shall be submitted by the latter to the Chairman of the Assembly 
of Heads of State and Government who may request an in-depth study.  
Article 59  
1. All measures taken within the provisions of the present Chapter shall remain confidential until 
such a time as the Assembly of Heads of State and Government shall otherwise decide. . . . 2. The 
report on the activities of the Commission shall be published by its Chairman after it has been 
considered by the Assembly of Heads of State and Government.  
Chapter IV -- Applicable Principles  
Article 60  
The Commission shall draw inspiration from international law on human and peoples' rights, 
particularly from the provisions of various African instruments on human and peoples' rights, the 
Charter of the United Nations, the Charter of the Organization of African Unity, the Universal 
Declaration of Human Rights, other instruments adopted by the United Nations and by African 
countries in the field of human and peoples' rights as well as from the provisions of various 
instruments adopted within the Specialized Agencies of the United Nations of which the parties to 
the present Charter are members.  
Article 61  
The Commission shall also take into consideration, as subsidiary measures to determine the 
principles of law, other general or special international conventions, laying down rules expressly 
recognized by member states of the Organization of African Unity, African practices consistent 
with international norms on human and people's rights, customs generally accepted as law, 
general principles of law recognized by African states as well as legal precedents and doctrine.  
Article 62  

Each state party shall undertake to submit every two years, from the date the present 
Charter comes into force, a report on the legislative or other measures taken with a 
view to giving effect to the rights and freedoms recognized and guaranteed by the 
present Charter. . . . 

 


