
Lunds universitet  STVA21 

Statsvetenskapliga institutionen  HT11 

  Handledare: Mia Olsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska unionen, suveräniteten och 

undantaget  

- En normativ och konstruktiv utvärdering  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Nordh Källberg 

Karin Svensson 

 

 



  

 
 

Tack till Mia Olsson för värdefull handledning och tack till de forskare som givit 

oss litteraturtips: Jonas Tallberg, Jonna Petersson och Ted Svensson. Vi vill även 

tacka våra vänner David Saur och Hannah Bergman som fungerat som bollplank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

”I medvetande om sitt andliga och etiska arv bygger unionen på de odelbara 

och universella värdena människans värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet 

samt på den demokratiska principen och rättsstatsprincipen. Unionen sätter 

människan i centrum för sin verksamhet genom att inrätta ett 

unionsmedborgarskap och skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.” 

(Ingress i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

2010/C 83/02, s. 391) 
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Abstract 

I denna poltitiskteoretiska uppsats exponeras konflikten mellan EU:s arbete med 

att upprätthålla EU:s regelverk: Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna samt Köpenhamnskriterierna och den enskilda medlemsstatens 

suveränitet, med fokus på mänskliga rättigheter. Detta genom teoribildning om 

undantag, suveränitet och sanktioner. Genom suveränitet skapas undantag, vilket 

identifieras genom medlemsstater som avviker från EU:s regelverk. Unionen 

agerar mot avvikelserna genom sanktioner. Vi ser att de sanktioner som EU 

utfärdar inte är tillräckliga då avvikelser från unionens regelverk fortsätter att ske. 

Vi anser att användandet av sanktioner möjliggör ökade incitament för 

medlemsstaterna att följa EU:s regelverk samt bör de inträdeskrav som unionen 

ställer på ett medlemsland uppfyllas innan inträdet sker. Vi menar också att en 

minskad nationell suveränitet, avseende mänskliga rättigheter inom unionen, är 

eftersträvansvärd då en centrering av makt till EU:s institutioner bättre kan 

förhindra att rättigheter i unionen åsidosätts.  
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1  Inledning 

Att studera mänskliga rättigheter var något vi länge önskat göra. När sedan en 

notis om en uppsatstävling fick vår uppmärksamhet, förändrades vår vinkling av 

uppsatsen en aning. Uppsatstävlingen var fokuserad på frågor om EU, demokrati 

och rättvisa. Med detta i åtanke blev en fokusering på fundamentala rättigheter så 

som mänskliga rättigheter och politiska fri- och rättigheter bland 

medlemsländerna inom unionen en naturlig utveckling. Att studera hur EU 

hanterar dessa fundamentala rättigheter internt verkade mycket intressant och 

väckte många frågor hos oss. Bland annat väcktes frågor om suveränitet samt 

förhållningssättet mellan unionen och medlemsländerna. Länge togs 

rättfärdigandet av suveräniteten mellan stater för given. Dock har detta tankesätt, 

förankrat i den realistiska skolan, allt mer kommit att ifrågasättas (Lundström, 

1999, s. 455 ff.). 

1.1 Syfte och problemformulering 

Vi vill med denna poltitiskteoretiska uppsats exponera den konflikt vi menar finns 

mellan EU:s arbete med att upprätthålla de värden som presenteras i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt Köpenhamnskriterierna, 

och den enskilda medlemsstatens suveränitet. Detta gör vi genom att använda oss 

av teoribildning kring undantag, suveränitet samt sanktioner. Denna utvärderande 

uppsats blir därför teorianvändande då vi studerar begreppen undantag och 

sanktioner utifrån tidigare forskning. Utvärderingen blir också till viss mån 

teoriutvecklande då vi skapar en egen definition av undantag.  

Tidigare forskning belyser EU och dess befogenheter samt den problematik 

som ofta uppkommer över medlemsstaternas suveränitet i förhållande till EU:s 

samarbete. Dock lyser den statsvetenskapliga diskursen över EU:s hanterande av 

avvikelser från stadgan om de grundläggande rättigheterna samt 

Köpenhamnskriterierna med sin frånvaro. Utvärdering är därför intressant då den 

fyller ett tomrum. Ifrågasättande krävs för att belysa problematiken med att 

upprätthålla de mänskliga rättigheterna inom unionen och på så sätt få ett 

fungerande samarbete där globala värden prioriteras. Ett sådant samarbete 

behöver understödjas av utvärdering över hur EU agerar när avvikelser sker och 

på vilket sett EU bör agera. Därför anser vi att denna uppsats är högst intressant 

för arbetet inom unionen.  
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Vår frågeställning är följande: 

 

Hur bör EU förhålla sig till sina medlemsländers inskränkningar på 

mänskliga fri- och rättigheter? – vilka åtgärder är lämpliga för att förhindra 

att detta sker? 

1.2 Avgränsningar 

Då vår studie fokuserar på EU:s arbete har vi fått göra en del avgränsningar, med 

tanke på unionens komplexa institutioner. Vi tittar främst på kommissionen 

eftersom de hanterar avvikelser från EU:s regelverk dock undersöker vi inte EU-

domstolen eller Europaparlamentet ingående. Vad gäller EU:s lagstiftning väljer 

vi att se till stadgan om de grundläggande rättigheterna då den illustrerar de 

värden som EU står för samt Köpenhamnskriterierna som visar de inträdeskrav 

som unionen fastställt. Vi diskuterar frågeställningen utifrån givna premisser, att 

stadgan om de grundläggande rättigheterna och Köpenhamnskriterierna existerar 

liksom unionen i sig. Våra åsikter om vi är för eller emot unionen är här inte av 

relevans. Vi ser därför endast till de förusättningar för förbättring som kan göras 

gällande arbetet för mänskliga rättigheter inom unionen idag. Vi anser att 

dokumenten bör efterföljas konsekvent då de är juridiskt bindande, därför antar vi 

ett pliktetiskt förhållningssätt som vi vidare förklarar i Metodavsnitt 2.1. 

Vi är medvetna om att flera avvikelser från EU:s regelverk sker inom unionen 

på områden som exempelvis handelsrättsliga, men dessa avvikelser behandlar vi 

inte. Vi berör inte heller Europarådets roll i arbetet för att upprätthålla de 

mänskliga rättigheterna i Europa. Europarådet, som inte ska förväxlas med EU, är 

ett annat samarbete inom Europa.  

1.3 Disposition 

Först förklaras EU för att ge läsaren en förförståelse för de resonemang vi 

presenterar. Sedan presenteras stadgan om de grundläggande rättigheterna samt 

Köpenhamnskriterierna som vi grundar vårt ställningstagande på.  

Därpå redogörs begreppet undantag och vi presenterar vår egen definition. Här 

exemplifierar vi Estland som vi menar är ett illustrativt exempel på undantag då 

de inte uppfyller de regler som samarbetet uttalat. Estland blir därför undantagets 

första ansikte i uppsatsen. Sedan sker en övergång till begreppet suveränitet. För 

att få klarhet i hur den nationella suveräniteten verkar tillsammans med unionen 

väljer vi att granska unionens befogenhet genom Lissabonfördraget. Här 

presenteras ett illustrativt exempel på när medlemsländer inte lever upp till EU:s 

regelverk. Romernas situation i framförallt Frankrike lyfts fram. Romerna blir 

undantagets andra ansikte. 
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För att klargöra hur EU valt att agera avseende avvikelserna finner vi relevans 

i att förklara sanktioner då de används som verktyg för att få bukt med avvikelser 

inom unionen. Här figurerar Österrike som ett illustrativt exempel på hur EU 

använt sig av sanktionering. De tre begreppen: undantag, suveränitet och 

sanktioner sammanvävs genom mänskliga rättigheter. Diskussionen sammanfogar 

empirin med teorin, vilket leder oss fram till svaret på våra frågeställningar. 
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2 Metod 

Vår uppsats är grundad i politisk teori, vilket gör att materialet vi främst använder 

är av teoretisk och filosofisk karaktär. Detta medför att empirin fungerar på ett 

annat sett än i en konventionell uppsats med starkare fäste i empirin. Teorin blir 

central och vi studerar åsikter om undantag, suveränitet, sanktioner och 

människans rättigheter. Som reaktion växer våra egna värderingar kring dessa 

begrepp fram och därför blir den normativa studien en naturlig process inom 

politisk teori. Idéerna om undantag, suveränitet samt sanktioner ställs mot 

varandra i en diskussion om människans rättigheter där vi ifrågasätter om dess 

samverkan är möjlig eller eftersträvansvärd och där vi på ett konstruktivt sätt 

lyfter fram åtgärder.  

2.1 Normativ forskning som utvärdering 

I vår utvärdering diskuteras tre begrepp; undantag, suveränitet och sanktioner med 

vilka vi uttrycker våra värderingar om. Värdefilosofin inom den normativa studien 

förklarar vad det är vi vill åstadkomma; vi framhäver med denna studie vilka 

värderingar som vi anser bör prägla EU:s arbete. Detta resulterar i att vi ger 

förslag på hur synen och arbetet med undantag och suveränitet bör ske inom den 

europeiska unionen.  

Vi skapar inte en vanlig schematisk värdehierarki, som ofta används som 

verktyg inom normativ forskning. Istället för vi en diskussion utifrån de 

ståndpunkter de teoretiker vi använder oss av, vilket utmynnar i vårt eget 

ställningstagande och förslag på åtgärder. Dock har vi ett värde som vi alltid 

menar bör prioriteras: människans rätt till mänskliga fri- och rättigheter. Vi 

rättfärdigar vårt ställningstagande om empirin genom den teori vi studerar. För oss 

blir ställningstagandet vår subjektiva uppfattning om empiri där vi menar att 

etiska värderingar skiftar mellan individer, kulturer och sociala sammanhang. 

Alltså är vår värdering rätt för oss men kan anses vara oriktig för andra. Detta 

förhållningssätt till ställningstagandet grundar sig i, vad som inom 

vetenskapsteorin kallas, deskriptiv värderelativism (Bergström, 1990, s. 14).  

Vi vill också framhålla vår syn på etiska dilemman. Etiska handlingar kan 

både motiveras av plikt och genom en tanke om att konsekvensen av handlandet 

är det mest eftersträvansvärda (Pliktetik, NE, 2011). Vi anser att EU:s 

medlemsstater borde agera inkluderande av människan enligt plikt till de 

befintliga juridiska dokument som inträdeskraven samt de grundläggande 

rättigheterna är. Dock ska inte glömmas att upprättandet av dokumenten kan vara 
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grundat i konsekvensetiken, då en avsaknad av regelverk kring människors 

rättigheter skulle kunna få förödande konsekvenser. 

 

2.2 Material 

Vår teoretiska grund bygger på ett flertal forskare inom diskurserna av undantag, 

suveränitet, sanktioner samt mänskliga rättigheter. Som vi tydliggjort i början av 

detta metodavsnitt är teorin av största vikt för den här uppsatsen. Vårt material 

blir således mest teoretiskt. I kapitlet om EU använder vi oss av Jonas Tallbergs 

EU:s politiska system eftersom hans forskningsområde rör unionen. Tankar om 

medborgarskap hämtar vi från Ruth Listers Citizenship och Gürgen Habermas 

Europe the faltering project. De talar om utanförskap som är högst relevant i 

denna uppsats. När vi studerar undantag har vi valt att fördjupa oss i Giorgio 

Agamben då hans idéer om undantag är välkända och leder oss fram till en 

beskrivning av de avvikelser som sker inom unionen. Vi använder oss av 

Agambens Homo Sacer den suveräna makten och det nakna livet där han 

definierar undantag och beskriver undantagets relation till suveräniteten. I studiet 

av undantag insåg vi att det finns en liten samling forskare som ofta refererar till 

varandra. Dessa är Giorgio Agamben, Sergei Prozorov, Derek Gregory, Carl 

Schmitt och Hanna Arendt vilka vi finner intressanta att studera då de inspirerat 

varandra.  

Jef Huysmans artikel: ”The Jargon of Exception – On Schmitt, Agamben and 

the Absence of Political Society” använder vi för att ge Carl Schmitt en röst i 

uppsatsen. Vi analyserar även Hannah Arendts The origins of totalitarianism. 

Som kritisk röst till Agambens teoribildning har vi valt att se till Carl Levys 

artikel “Refugees, Europé, Camps/State of Exception:”Into the zone”, the 

European Union and Extraterritorial Precessing of Migrants, Refugees and 

Aylum-seekers (Theories and Practice)”. 

När vi studerar begreppet suveränitet fortsätter vi med Giorgio Agamben men 

belyser även Sergei Prozorov samt Seyla Benhabibs The right of others som 

ifrågasätter suveräniteten genom att förespråka universalism. Genom suveränitet 

för vi oss naturligt in på en diskussion om medborgarskap. Förutom Benhabib blir 

Ruth Listers idéer då av relevans. Här återkommer vi också till Hanna Arendts 

tankar om statens förhållningssätt till individer i undantaget. 

För att beskriva sanktioner använder vi oss av Tallbergs artikel ”Paths to 

Compliance: Enforcement, Management, and the European Union”. Vi kontaktade 

även Jonas Tallberg personligen, som är professor vid Stockholms universitet, för 

att få input om olika åtgärder som EU vidtagit och bör vidta mot undantag. För att 

exemplifiera EU:s sanktionering använder vi oss av Rebecca Ulfgaards 

avhandling om den österrikiska koalitionsregeringen år 2000. 

I undersökandet av kommissionens arbete följer vi kommissionären Cecilia 

Malmströms blogg. Empirin för de illustrativa exemplen på undantag är hämtade 

från DN, Fokus, Svt Rapport samt Minorities at risk.   



 

6 

 

3 Förenade i mångfalden 

På EU:s officiella hemsida beskrivs samarbetet som mycket framgångsrikt då det 

har frambringat femtio år av fred och stabil ekonomisk utveckling samt fungerar 

som försvarare av de mänskliga rättigheterna. Strategin för att uppnå detta har 

varit att fokusera på ett handelsberoende mellan länderna som är en välkänd teori 

om att ett beroende skapar incitament för en fredlig relation mellan stater (EU:s 

webbportal, 2011).  

EU har genom tidens lopp fått egenskaper som påminner om en organisation 

men har även egenskaper som är typiska för en stat. Detta medför att unionen kan 

ses som ett övernationellt politiskt system där länder samarbetar genom olika 

institutioner i syfte att värna om handel, möjligheten att konkurrera som en 

stormakt, upprätthålla fredliga processer samt mänskliga värden såväl inom 

samarbetet som utanför (Tallberg, 2007, s. 11 ff.). Detta gör EU genom EU-

kommissionen, Europaparlamentet samt EU-domstolen. Kommissionen består av 

en representant från varje medlemsstat och dess huvudsakliga uppgift är att stifta 

lagar samt kontrollera så att dessa efterlevs inom unionen. Europaparlamentet 

stiftar lagar och kontrollerar kommissionens arbete. EU-domstolen behandlar 

tvister inom unionen och dömer de avvikelser som sker från unionens uppsatta 

lagar (EU-upplysingen, 2012). De gemensamma lagarna innebär att suveränitet 

överlämnas från ett medlemsland till unionen vilket utökar unionens suveränitet. 

Således får medlemsstaterna inflytande över de andra staterna och genom 

gemensamma beslut kan staterna bekämpa problem tillsammans. Varje värdering 

eller beslut som sker inom samarbetet får därför direkta konsekvenser för alla 

inblandade parter (Tallberg, 2007, s. 11 ff.). 

Tallberg (2007, s.63 ff.) menar att EU har medfört att gränsen mellan inrikes- 

och utrikespolitik blivit allt mer diffus. Allt fler inrikespolitiska frågor hanteras nu 

på den övernationella nivån som samarbetet har. Exempelvis är socialpolitiken i 

staterna en fråga som EU har befogenhet att delta i och i vissa fall även besluta 

om, vilket i sin tur medför att inskränkningar på medborgares rättigheter i något 

av medlemsländerna påverkar EU-samarbetet och blir därför även unionens 

angelägenhet. Vidare förklarar Tallberg att EU:s befogenhet att fatta beslut 

förekommer i de frågor där medlemsländerna inte har möjlighet att uppnå målen 

individuellt utan behöver en gemensam kraft. Att besluta i vilken utsträckning en 

gemensam kraft krävs, kan dock vara problematiskt. Mänskliga rättigheter är dock 

ett område som unionen har velat verka för med gemensam kraft. 
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3.1 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna  

Med anledning av det som världen fick erfara under andra världskriget skapades 

år 1948 deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Detta i syfte att garantera 

varje individs rättighet oavsett plats i världen. Deklarationen innehåller trettio 

artiklar som kort kan sammanfattas med att alla människor är lika mycket värda. 

Här nämns exempelvis säkerhet och likhet inför lagen, religionsfrihet, rätten till 

politiska friheter, mat, bostad, arbete samt utbildning (Regeringskansliet, 2011). 

Deklarationen är ett av de dokument som ligger till grund för de rättigheter som 

gäller inom EU. Andra dokument är Internationella arbetsbyråns internationella 

konventioner samt unionslagar och nationella lagar. För att göra det mer 

lättförståeligt för vilka rättigheter som gäller inom unionen skapade 

kommissionärer, parlamentariker samt företrädare och riksdagsmän från varje 

medlemsstat, år 2000, en sammansättning av de ovan nämnda dokumenten. 

Sammansättningen benämns Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna som innehåller 54 artiklar, vilka är uppdelade i sju kapitel kallade 

värdighet, frihet, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter, rättskipning och 

allmänna bestämmelser. Här introducerar vi de artiklar som frångås i våra 

illustrativa exempel som vi senare presenterar. Artiklarna är: 

 

 1, Människans värdighet 

 6, Rätt till frihet och säkerhet 

 12, Mötes- och föreningsfrihet 

 19, Skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning 

 20, Likhet inför lagen 

 21, Icke-diskriminering 

 39, Rösträtt och valbarhet till Europaparlamentet 

 40, Rösträtt och valbarhet i kommunala val 

 41, Rätt till god förvaltning  

 45, Rörelse- och uppehållsfrihet 

 47, Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol 

 48, Presumtion för oskuld och rätten till försvar (Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/C 83/02). 

3.2 Köpenhamnskriterierna 

De grundläggande rättigheterna är de värden unionssamarbetet eftersträvar. Men 

för en ny stat som har för avsikt att ingå i unionen finns en minsta nivå av värden 

som måste uppfyllas för att ingå i gemenskapen.  Värdena som krävs för inträde 

beskrivs i Köpenhamnskriterierna:  
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 ”Respekt för frihet, demokrati, de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen. 

 Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga 

rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter. Detta brukar kallas 

det politiska kriteriet. 

 En fungerande marknadsekonomi med förmåga att hantera 

konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom unionen. Detta brukar 

kallas det ekonomiska kriteriet.” (EU, Köpenhamnskriterierna, 1993) 

 

Utöver dessa tre, som figurerar som de viktigaste och som ofta citeras som 

inträdeskraven, begär även EU att staten ska ha: 

 

 ”Förmåga att ta sig på skyldigheter som följer av medlemskapet inklusive 

en anslutning till målen med den politiska, ekonomiska och monetära 

unionen.  

 Förmåga att tillämpa EU:s regler och förfaranden. 

 (…) skapat nödvändiga villkor för sin integration genom att anpassa de 

administrativa strukturerna. 

 (…)EU-lagstiftningen införlivas med den nationella lagstiftningen (…) 

den tillämpas och förverkligas effektivt via de administrativa och rättsliga 

strukturerna.  

 (…) ömsesidigt förtroende.” (EU, Köpenhamnskriterierna, 1993) 

 

Att publicera dessa kriterier ser vi som viktigt då det är de som slutligen frångås 

när undantag sker i medlemsländerna. Då i de två första kraven skulle kunna 

tolkas inkludera stadgan om de grundläggande rättigheterna. I specifika fall kan 

dock dessa kriterier förbises om så anses vara befogat. Detta innebär att om en stat 

inte uppnår en punkt till fullo, finns möjligheter för staten att ingå medlemskap 

(Regeringskansliet, 2011). Sådana avvikelser från regelverket skapar ett tillstånd 

av undantag. 
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4 Undantag 

För att kunna beskriva åsidosättandet av människans rättigheter fokuserar vi på 

teoribildningen kring undantag. Giorgio Agamben (1995, s. 94 ff) beskriver i sin 

bok Homo Sacer, den suveräna makten och det nakna livet om hans syn på 

undantag. Individen som befinner sig i undantaget går under namnet homo sacer, 

och beskrivs som en individ inom ett undantag med två sidor; den ena definierar 

individens fångenskap och den andra det våld individen är utsatt för. Homo sacer 

innebär att individens liv inte ses som betydelsefullt. Detta illustreras genom att 

individen inte rättsligt sätt kan bli mördad, ej heller offrad. Undantaget innefattar 

därför en korrelation mellan en suverän makt, lag och våld där individen inte 

besitter de rättigheter som andra har rätt till.  

 

Undantaget är en form av uteslutning. Det är ett särskilt fall som är uteslutet från den generella 

normen. Men det som i grunden karakteriserar undantaget, är att det som är uteslutet inte 

därigenom helt skulle sakna relation till normen; tvärtom upprätthåller normen relationen till 

undantaget i form av suspension. (Agamben, 1995, s. 29) 

 

Det allra tydligaste exemplet på undantag är behandlingen av judar under andra 

världskriget. Judarna var individerna, homo sacer, i undantaget. Detta undantag 

skapades genom suveränens makt och lag och det var här som de avskyvärda 

handlingarna mot judarna kunde försiggå. Ett annat tydligt exempel på undantag 

kan vittnas av situationen för fångarna på Guantanamo Bay (Gregory, 2006, s. 406 

ff.). 

Vi menar att homo sacer, i dess ursprungliga betydelse, inte kan tillämpas i 

EU-sammanhang. Dock kan användandet ske i en mildare form. Inom denna 

uppsats studeras inte situationer med människor som lagligen kan dödas. Istället 

använder vi oss av Agambens tankar för att belysa en människa som befinner sig 

inom ett undantag.  

4.1 Undantagets karaktär 

Derek Gregory (2006, s. 410) beskriver hur individer väljer att omänskliggöra sina 

motståndare som en strategi för att kunna agera mot dem. En sådan strategi kan 

skådas i de undantag som beskrevs ovan. Vi vet att propagerande för att 

omänskliggöra judar eller misstänkta terrorister gjordes för att rättfärdiga 

behandlingen av dem. Individer, homo sacer, som befinner sig i undantaget blir 

till en fiende och ett problem. I undantaget talas det inte om människor utan 
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snarare om ”dem”. Strategin, att omänskliggöra individer, har möjlighet att skapa 

men också att upprätthålla ett rumsligt undantag.  

Derek Gregory citerar Judith Butler som skildrar människans situation i 

undantaget ”A law that is no law, a court that is no court, a process that is no 

process” (Gregory. 2006, s. 414). Butler syftar här på situationen på Guantánamo 

Bay. Denna beskrivning, menar vi, kan appliceras på andra fall som berör 

exkludering och rättslöshet av människor. Då en individ eller en grupp av 

människor lever i ett rum av undantag där de lagar som är normen i samhället inte 

gäller för dem. Där de rättsliga instanserna inte skyddar dem och där deras 

rättsliga process inte är av sådan karaktär som för övriga invånare. Sergei 

Prozorov (2007, s. 84) menar att det är undantaget som ger normen möjlighet att 

uppstå vilket också innebär att all politik är influerad av undantagets karaktär. 

Dock kan, och har, undantag ifrågasatts. 

4.2 Olika tankar om undantag 

Carl Levy (2011, s. 94, 100) kritiserar Agamben för att bortse från att människor 

kan utsättas för undantag på många olika nivåer. Enligt Levy diskuterar Agamben 

flyktingläger, koncentrationsläger samt inhägnade bostadsområden med 

oprecishet, som om det vore samma fenomen. Därför blir, enligt Levy, begreppet 

undantag missvisande då olika grad av exkludering av individer läggs ihop. En 

jämförelse mellan dessa tre kan ske men bör, enligt Levy, dock förekomma med 

försiktighet eftersom det som skedde i andra världskrigets koncentrationsläger inte 

kan jämföras med det som sker inom de inhägnade bostadsområdena.  

Vi anser att Levy har en poäng med sin kritik eftersom dessa tre exempel 

symboliserar olika grader av undantag. Vi menar dock  att det är relevant att kalla 

dessa exempel för undantag eftersom de är rum som skapar olika grad av 

exkludering.  

Andra synsätt på undantag som är viktiga att belysa är Carl Schmitts idéer. Jef 

Huysman (2008, s. 167) beskriver Schmitts som visar undantagets två sidor: Det 

ena är undantagets rättsliga problematik som framtvingar ett val mellan vad 

individen själv anser vara rätt och den uppfattning som beslutsfattare bestämmer 

är rätt. Det är att se på det samhälliga som något isolerat och utanför den politiska 

världen. 

Vi anser att Schmitts syn på undantag mycket väl är en essens av rummet men 

är otydlig då gränsen mellan samhälle och politik är alltför diffus och 

komplicerad. Men då vi använder oss av begreppet undantag för att beskriva 

situationer av exkludering inom EU ser vi därför ett behov av att sammanföra 

teoretikernas tankar om undantag till en enda, egen, definition.  
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4.2.1 Vår definition av undantaget  

 

Vi ser en gemensam beröringspunkt i teoretikernas syn på undantag där 

innebörden är - en uppdelning av individer innanför och utanför politikens och 

lagens ramar där allmänna rättigheter inte tillfaller alla. Vi vill visa en tydlig 

distans mellan undantag och exkludering men även sammanföra dem då vi menar 

att undantag skapar exkludering och i viss mån vice versa. Då vi studerar EU är 

vår definition av undantag inte homogent med betydelsen av homo sacer. Således 

blir vår definition av undantag:  

 

Ett undantag är ett rum där lagen inte gäller. Individer inom rummet är exkluderade från de 

allmänna rättigheter som tillfaller övriga människor i samhället. Då en exkludering kan bevittnas 

har ett undantag uppstått.   

 

Då exkludering kan vara av olika grader kan således undantag vara av olika grad. 

Viktigt att understryka är även att ”övriga människor i samhället” inte behöver 

vara i majoritet liksom att de i undantaget inte alltid är i minoritet.  

Undantaget kan uppstå inom en nationell gräns men också utanför. I studiet av 

EU blir detta tydligt då vi belyser undantag innanför samt över de nationella 

gränserna.  

4.3 Undantagets första ansikte 

I Estland bor 1,3 miljoner människor. En fjärdedel av dem tillhör den ryska 

minoriteten (Estonia EU, 2011). År 2006 var endast 40 procent av minoriteten 

estniska medborgare (Minorities at risk, 2006). Den Estniska staten beslutade att 

efter självständigheten från Sovjetunionen ge minoriteten ett val om att bli 

estniska medborgare. Dock gjorde inte alla det aktiva valet och dessa individer 

förnekades således medborgarskap (Nilsson, 2009). Förnekandet motiverades 

som en säkerhetsåtgärd för att upprätthålla den då nyligen självständiga staten och 

beslutet godkändes av de unionsutsända kontrollanterna då främjandet av en 

estnisk kultur sågs som högsta prioritet och det mest eftersträvansvärda. För ett 

godkännande krävde de unionsutsända att en långsiktig integrationsplan för den 

ryska minoriteten skulle utarbetas, vilket också gjordes (Feldman, 2005, s. 679-

680, 682). 

Idag krävs styrkande dokument om att en individ har band till Estland daterat 

till före andra världskrigets utbrott för att individen ska anses vara estnisk 

medborgare. De som inte har styrkande dokument behöver istället genomgå 

språktest och visa kunskaper i Estlands historia (Minorities at risk, 2006).  

Här blir medborgarskapets problematik tydlig. Detta beskriver Ruth Lister 

(2003, s, 13 ff.) som menar att medborgarskapet är ett svårdefinierat begrepp där 

en balans mellan vad som är ens rättighet och vad som är individens skyldighet 

samspelar i dess innebörd. Men att medborgarskap innebär identifiering samt att 
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individen har full tillhörighet till nationen, och inför den har lika värde och 

rättighet bör inte vara bestritt. Dock så existerar motsättning i vilka rättigheter en 

medborgare kan tillerkännas. Liksom Lister talar Jürgen Habermas (2008, s. 21) 

om rättighetens innebörd. Han menar att vilka rättigheter en individ har och vilka 

skyldigheter som krävs av en individ, kan ge en komplicerad relation till 

begreppet rättigheter. En gräns mellan civila- och politiska rättigheter sker.  

Eftersom delar av den ryska minoriteten inte identifieras som estniska 

medborgare försvinner deras medborgerliga rättigheter men skyldigheterna 

kvarstår då de är ansvariga inför staten. Vi ser att staten gynnas och individen 

missgynnas. De som inte erkänns som medborgare i nationen blir heller inte 

unionsmedborgare. Vi menar att diskriminering försiggår då den ryska 

minoriteten behöver uppfylla krav för medborgarskap som inte den övriga 

estniska befolkningen behöver göra, kraven om historia- och språktest. Andra 

svårigheter för den ryska minoriteten är att de endast har rätt att rösta i 

kommunala val och är då uteslutna från att rösta i riksdagsval samt EU-

parlamentsval (Estlands ambassad, 2011). Detta sker trots att en del av den ryska 

minoriteten är födda i Estland. Dessa individer innehar ett så kallat grått pass som 

även förbjuder medlemskap i partier och att kandidera i kommunalval (Nilsson, 

2009). Att Ryssland inte är en medlemsstat bör inte underminera den ryska 

minoriteten som lever i Estland. Den ryska bakgrunden bör inte spela någon roll 

då minoriteten lever i en unionsstat.  

På dessa grunder menar vi att Estlands behandling av den ryska minoriteten 

avviker från den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

De artiklarna vi anser Estland strida mot är:  

 

 12, Mötes och föreningsfrihet, rätten att engagera sig politiskt 

 21, Icke-diskriminering 

 39, Rösträtt och valbarhet till Europaparlamentet 

 40, Rösträtt och valbarhet i kommunala val 

(2010/C 83/02) 

 

Då Estland förbjuder den ryska minoriteten medlemskap i partier ser vi att ett 

avvikande från artikel 12.1 har skett.  

 

Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet på alla 

nivåer, särskilt på det politiska, fackliga och medborgerliga området, vilket innebär rätten för var 

och en att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen. (Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/C 83/02, s. 394)  

 

Här blir det tydligt att Estland frångår EU:s regelverk då den ryska minoriteten 

exkluderas från det politiska livet. Men den mest slående avvikelsen, enligt oss, är 

artikel 21.1 i stadgan:  

 

All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, 

genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till 
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nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara 

förbjuden. (Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/C 83/02, s. 396)  

 

Som vi tidigare nämnt blir en konsekvens av icke medborgarskap även ett icke 

medborgarskap inom unionen. Detta medför att minoriteten inte har lov att rösta 

eller väljas in i Europaparlamentet, vilket är den rättighet som artikel 39 fastslår. 

Då de med grått pass inte har möjlighet att kandidera i kommunala val ser vi även 

att artikel 40 brister.  

Förutom detta menar vi också att Estland avviker från Köpenhamnskriterierna.  

I det första kriteriet finns krav på respekt för demokrati. Om vi ser till demokrati i 

dess bokstavliga betydelse, folkstyre, kan vi se att Estland inte lever upp till detta 

kriterium då den ryska minoriteten bara kan rösta genom kommunala val och då är 

exkluderad från det politiska samhället i övrigt. Vi ser även att andra kriteriet som 

ska garantera skydd och respekt för minoriteter inte efterlevs. Trots en 

integrationsplan, är situationen för minoriteten i landet fortfarande inte hållbar 

(Feldman, 2005, s. 689).  

På grund av att avvikelser från EU:s regelverk sker lämnas den ryska 

minoriteten i ett utanförskap där lagen för de flesta inte gäller dem. På dessa 

grunder tolkar vi Estland som det första illustrativa exemplet på en nation som 

avviker från unionens regelverk och som skapat ett undantag.  
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5 Suveränitet och överstatlighet 

EU:s arbete för att förhindra avvikelser från stadgan om de grundläggande 

rättigheterna samt Köpenhamnskriterierna är ett vågspel mellan det överstatliga 

och det nationella. Då unionen agerar mot avvikelser, och då väljer att gå in i den 

nationella politiken för att korrigera de överträdelser som kan skådas, 

undermineras den nationella suveräniteten som konsekvens.  

5.1 Suveränitetens ursprung  

Tanken om det suveräna presenteras ofta i historieskrivningen som ett resultat av 

den Westfaliska freden 1648 då det fastslogs att alla stater är suveräna över sina 

territorier och juridiskt jämbördiga med varandra. Detta lade grund till det 

internationella statssystem vi har idag, där stater är centrala aktörer. Detta 

statssystem kallas det Westfaliska statssystemet (FN-förbundet Sverige, 2008). 

Men statens eller rikets historia är betydligt äldre, likaså den införstådda 

maktbalansen som finns mellan länder (Haldén, et al., 2009, s. 126). Principen om 

det westfaliska statssystemet uttrycks idag i FN-stadgan där statens territoriella 

integritet fastslås i och med suveränitetsprincipen (FN-förbundet Sverige, 2008). 

5.2 Suveränitetens betydelse för undantaget 

Det är genom suveränitetens funktion som undantag kan ske där individer blir 

uteslutna från den generella normen. Suveränen skapar normen, den lag som ska 

gälla för dess invånare, och för att normen ska kunna existera måste det också 

existera ett undantag. Undantaget blir accepterat av individerna då suveränen 

anser undantaget vara rätt (Agamben, 1995, s. 27-36). Enligt vår mening skapar 

det uppsatta westfaliska statssystemet därför plats för att undantaget kan ske och 

rättfärdigar det genom suveräniteten. Prozorov (2007, s. 83) menar att undantaget 

alltid är närvarande men dess existens är beroende av en befintlig makt. 

Suveräniteten skapar alltså undantaget och gör anspråk på undantaget genom 

att dess lag om exempelvis lika rättigheter för nationens invånare inte inkluderar 

dem i undantaget men samtidigt är individerna i undantaget inkluderade genom att 

suveräniteten rättfärdigar undantaget. Undantaget lever utanför den juridiska 

ordningen samtidigt som den likväl existerar innanför den då laglösheten är 

fastställd. Suveräniteten blir därför paradoxal då den samtidigt exkluderar samt 

inkluderar undantaget i lagen. En sådan motsägelse innebär att en individ kan 
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befinna sig utanför den juridiska ordningen men samtidigt vara ansvarig inför den 

(Agamben, 1995, s. 27-36).  

5.2.1 Olika tankar om suveränitet 

Suveränitetens existens är inte självklar. Benhabib (2004, s. 21) belyser 

människans rätt till rättigheter och ser nationalstatens suveränitet som ett problem 

då en exkludering och inkludering av människor blir ofrånkomlig. I Agambens 

och Benhabibs resonemang kan vi här se liknande idéer avseende den uppdelning 

som suveräniteten skapar. Deras resonemang går dock isär då Benhabib (2004, s. 

25 ff) förespråkar en universalistisk syn på inkludering. Människan ska inkluderas 

i de samhällen hon kommer till, vistas i och bor i. De nationella gränserna 

försvinner. Hon baserar till stor del detta synsätt på Immanuel Kants 

kosmopolitiska rättigheter som är individens rättigheter i förhållande till en 

utländsk stat. Benhabib citerar Kant: ”The law of world citizenship shall be 

limited to conditions of world hospitality” (Benhabib, 2004, s. 26). Här menar 

Kant inte att det handlar om en gästfrihet grundat på en vänlighet mot främlingar 

utan att gästvänligheten bör vara en rättighet. Denna rättighet ska tillhöra alla 

människor då de bör vara deltagare i en världsrepublik. Gästfriheten inkluderar 

mänskliga rättigheter och politiska fri- och rättigheter och innebär att den som 

tillfälligt bor i ett territorium inte kan nekas rätten till denna rättighet (ibid, s. 39).  

Här skiljer sig Kant från Benhabib då han förespråkar en världsfederation där 

nationsgränserna förblir. Rebecka Lettevall som är docent i idéhistoria intervjuas 

av Per J Andersson där Lettevall beskriver federationen och den kosmopolitiska 

rätten enligt följande:  

  

Kant förordade att världens republiker ska ingå i en federation. Han pratade sig också varm för 

kosmopolitisk rätt, som innebär att kränkning av en människa ska uppfattas som en kränkning av 

hela mänskligheten. Han var alltså för en global spridning av lagar och regler för mänskliga 

rättigheter över nationsgränser. (Andersson, 2009)  

 

Benhabib (2004, s. 214) menar att en federation inte är eftersträvansvärd. Hon 

menar att gränsen mellan territorium, suveränitet och medborgarskap är krånglig 

och inkonsekvent. Statens suveränitet består, enligt Benhabib, av regulativa ideal. 

Regulativ är en term myntad av Kant och kan definieras som riktlinjer och 

vägledande för vår kunskap, i vårt fall i förståelsen av Suveränitet (Bring, 2011). 

Det finns enligt Benhabib (2004, s. 214 ff.) tre sådana vägledande ideal. Det första 

slår fast att människor själva är skapare och rättssubjekt i lagen. Den andra 

byggstenen av suveränitet är tanken om ett enat folk och den tredje är idén om att 

folket styr ett ursprungligt territorium. Benhabib menar att de två sistnämnda 

idealen inte är försvarbara på vare sig empirisk eller normativ grund. Ett enat folk 

bör, enligt Benhabib, inte tolkas som något statiskt existerande utan som en 

sammansättning av ett folk som sker genom en mer eller mindre medveten 

process av inkludering och exkludering av människor. Benhabib menar att tanken 

om suveräniteten inte kan ses med samma ögon då som nu. Ett förhållande byggt 
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på beroende mellan världens folk har stärkts på grund av att vi har blivit mer 

sammanflätande på det ekonomiska, militära och kommunikativa planet. Parallellt 

med denna sammanflätning, globalisering, växer internationell lag fram. 

Sammantaget innehar dessa internationella lagar och tecken på världslig 

sammanflätning en reglerande funktion av det internationella samhället. Detta 

menar Benhabib (2004, s. 6) medför att vi bör förbise territoriet i organiseringen 

av politisk representation; representationen ska istället bygga på gemensamma 

angelägenheter. Sammanflätningen har tunnat ut de territoriella gränserna men när 

det gäller statens hanterande av främlingar är gränserna mellan länder inte lika 

utsuddande.  

Ruth Lister (2003, s. 55) diskuterar också suveränitetens roll som 

exkluderande av människan och menar att vi inte längre bör se på 

medborgarskapet som en begränsning av de gränser nationalstaten har uppfört. 

 Lister ställer sig frågan:  

 

A key issue is whether its possible to transcribe at the international level the values of 

responsibility, individual rights and democracy associated with nation-state citizenship and in 

doing so promote the inclusionary over the exclusionary side of citizenship’s coin. (Lister, 2003, s. 

55) 

 

Som visas i citatet ovan ser Lister på medborgarskapet som ett mynt med två 

sidor. Utmaningen blir då, enligt Lister, att skapa ett medborgarskap som bygger 

på inkluderande utan exkludering. Lister vill alltså behålla medborgarskapet, 

tillskillnad från Benhabib, men menar att det kan bestå av flera skikt:  

 

A multi-layred conceptualisation of citizenship loosens its bonds with the nation- state, so that 

citizenship is defined over a spectrum that extends from the local through to the global. (Lister, 

2003, s. 196) 

 

Här förespråkar Lister ett globalt medborgarskap. Med detta menar hon att det ska 

finnas en tydlig koppling mellan medborgarskapet och de mänskliga rättigheterna. 

Detta sker genom att mer förmögna länder hjälper fattigare länder med att 

verkställa de mänskliga rättigheterna till att bli väl fungerade rättigheter för 

medborgaren. Men även genom att de mänskliga rättigheterna, om de påtvingas 

genom mer effektiva institutioner byggt på globalt styre och inte nationell 

suveränitet, skulle detta kunna motverka exkludering av människor (Lister, 2003, 

s. 196). Benhabib (2004) talar istället om ett politiskt medlemskap för ”de andra”. 

De andra är alla typer av främlingar som vi med det existerande westfaliska 

statssystem kan benämna som icke-medborgare: icke-främlingarna är 

medborgarna. Detta sker i ett samhälle byggt på gemenskap där varje människa är 

legal.  
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5.3 Suveräniteten inom EU, unionens befogenheter 

För att få klarhet i hur den nationella suveräniteten verkar tillsammans med 

unionen bör vi granska unionens befogenheter. Dessa kan vi finna i 

Lissabonfördraget som gör stadgan om de grundläggande rättigheterna juridiskt 

bindande. Lissabonfördraget är en samling av fördrag varav Fördraget om det 

Europeiska unionens funktionssätt är ett av dem.  

I artikel 4 i Fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt berörs 

unionens delade befogenheter. Detta innebär att unionen delar sin makt med 

medlemsstaterna. Ett område där unionen och dess medlemsstater delar makten är 

område J som innefattar frihet, säkerhet och rättvisa. Dessa värden framkommer 

även i Köpenhamnskriterierna samt stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

I fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt förklaras att unionen ska 

ha befogenhet att lagstifta inom andra områden om detta krävs för att upprätthålla 

de gemensamma reglerna eller EU:s interna befogenhet (Bergström et al., 

2008:11, s. 66-67). Vi ser en konflikt i detta då vi menar att frihet, säkerhet och 

rättvisa bör vara gemensamma regler där EU bör ha befogenhet att som ensam 

samt opartisk beslutsfattare kontrollera att dessa upprätthålls. Vi finner stridande 

befogenheter i Lissabonfördraget och i stadgan om de grundläggande 

rättigheterna. Lissabonfördraget visar på delad befogenhet mellan unionen och 

medlemsstaterna medan stadgan om de grundläggande rättigheterna ger unionen 

fullständig befogenhet. Detta skapar en problematik. Rollfördelningen av 

suveränitet mellan EU och medlemsstaterna blir här diffus.  

5.4 Undantagets andra ansikte 

Ett exempel på en situation där unionens och medlemsstaternas suveränitet 

förefaller sig otydlig är i behandlingen av romer. Denna folkgrupp har länge varit 

diskriminerad i Europa. I samband med att rumänska romer blev kollektivt 

utvisade från Frankrike, sommaren 2010, blev romernas situation 

uppmärksammad inom unionen. Beslutet om utvisning gick emot EU:s direktiv 

om fri rörlighet inom Europa, vilket kommissionen yrkade på (Malmström, 2010). 

Behandlingen av romerna anser vi även gå emot den Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna. Här främst: 

 

 1, Människans värdighet 

 6, Rätt till frihet och säkerhet 

 19, Skydd vid avlägsnande, utvisning och utelämning 

 20, Likhet inför lagen 

 21, Icke-diskriminering 

 41, Rätt till god förvaltning 

 47, Rätt till effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol 
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 48, Presumtion för oskuld och rätten till försvar 

(Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/C 

83/02) 

 

Det är artikel 19.1 vi anser vara oerhört slående i detta exempel. Denna artikel är 

mycket tydlig då den fastslår att ”kollektiva utvisningar ska vara förbjudna” 

(Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2010/C 83/02, s. 

395).  

Vi anser även att Frankrike stred emot Köpenhamnskriterierna då de inte 

agerade med respekt för de mänskliga rättigheterna som är första kriteriet. Då de 

inte agerade för att skydda minoriteter avvek de även från andra kriteriet samt 

visade på en oförmåga att tillämpa EU:s regler och förfarande då de avviker från 

den fria rörligheten (EU, Köpenhamnskriterierna, 1993). 

Trots detta hävdade den franska staten att dess agerande var motiverat då 

romerna utmålades som ett hot mot nationens säkerhet då de framställdes som 

tjuvar (Larsson, 2010).  

Stadgan om de grundläggande rättigheterna borde gälla alla människor oavsett 

om de är unionsmedborgare eller ej men då flertalet romer var medborgare i 

Rumänien var de också unionsmedborgare, vilket gör det oerhört iögonfallande att 

en avvikelse har skett (Malmström, 2010). Som EU-medborgare ska du behandlas 

enligt det regelverk som unionen har fastlagt. Att vara medborgare i EU innefattar 

därför fri rörlighet, säkerhet och rättvisa samt bekämpning av brottslighet. Det är 

här vi kan se att romerna i Frankrike föll mellan ramarna.  

Agerandet från den Franska regeringen, på lös grund, blev verkligheten i 

samhället och rättfärdigade romernas utanförskap. På så sätt menar vi, att romerna 

befann sig i ett undantag och betraktades som ett hot i samhället.  

Normen, den lag som ska gälla för alla, gällde inte för romerna. I romernas fall 

resulterade exkluderingen till deras utvisning. Tvetydigheten, att staten inkluderar 

på samma gång som den exkluderar genom den lagstadgade normen samt den 

oskrivna lagen är i undantaget högst synligt. Situationen kan i viss mån jämföras 

med företeelsen efter första världskriget. Hannah Arendt (1951, s. 342) beskriver 

en situation där nationer letade syndabockar för det rådande förhållandet då 

effekterna av kriget var grava. Skuldbeläggningen kan illustreras som 

slumpmässigt där de enklaste att utpeka, ofta de mest utsatta eller främmande får 

skulden. Att den franska regeringen ser brottslighet som ett hot mot nationen 

behöver inte vara inkorrekt men dess behov av en syndabock blir evident när 

romer blir anklagade som en grupp och ansvarar för brottsligheten i landet utan 

prövning.  

Även i Italien sker behandling av romer som inte uppnår unionens uppsatta 

regler. Här har provisoriska läger blivit permanenta kåkstäder i den Italienska 

huvudstaden Rom. Sedan 40 år tillbaka har romer varit bosatta i dessa läger som 

tidigare fungerade som flyktingläger (Nantell, et al., 2008). Lägrens utformning 

kan ses som ett rumsligt undantag eftersom det existerar en tvetydighet. Lägren är 

belägna i Italien men inkluderas inte av det rättsskydd som gäller för övriga 

invånare. Här kan kopplingar göras till artiklar så som exempelvis 21 om icke-

diskriminering samt Köpenhamnskriterierna om skydd av minoriteter samt 



 

19 

 

främjandet av de mänskliga rättigheterna då det lider en brist av vård och 

förnödenheter för de individer som lever i kåkstäderna. Situationen i Italien 

försvaras med ett avhumaniserande där romer betecknas som nomader och där 

vatten inte anses vara ett behov för dem då de ska kunna klara sig utan samhällets 

bekvämligheter (DN, 2008, Loewe). Här kan vi se en mildare form av homo sacer 

som beskrivs i avsnitt 4. 

Under 2011 uppmanade EU sina medlemsländer att sätta upp planer för tydlig 

integrering av romer. Integrationen skulle ske på lokal nivå i medlemsländerna där 

samarbetet i unionen kunde ge informationsbyten mellan länderna. Förslag finns 

också om effektivare övervakningssystem för att kontrollera att reglerna efterlevs 

(Malmström, 2011). Återigen blir rollfördelningen mellan EU som suverän och en 

medlemsstat som suverän otydlig, vilket beskrevs i avsnitt 5.3. Detta trots att de 

regler som frångåtts i undantaget är på unionens bord då reglerna är överstatliga. 

Befogenheten blir delad och den suveräna medlemsstaten lämnas att hantera 

avvikelsen.  
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6 Sanktioner  

Sanktioner är bestraffningar som tilldelas de som bryter mot uppställda regler och 

fungerar som incitament för dem att lyda. Här fokuserar vi på sanktioner som EU 

utfärdar mot medlemsstater samt även medlemsstaters rätt att agera mot varandra.  

Tallberg (2002, s. 609, 617) menar att sanktioner är ett mycket användbart 

verktyg för att få länder att följa regelverket.  Han beskriver två olika strategier 

som används när sanktioner ska utföras, enforcement och management. Tidigare 

har det antytts att dessa två är skilda skolor av vad som är en resultatgivande 

bestraffning. Istället menar Tallberg att enforcement samt management som 

strategi bör kombineras då de tillsammans utgör den mest effektiva lösningen för 

att hantera länder som går emot EU:s regler. Han anser att dessa båda strategier 

kompletterar varandra då de kan infalla under olika skeden inom sanktioneringen. 

Teoretiker inom enforcementskolan menar att länder agerar rationellt utifrån 

ett övervägande om vilka konsekvenser olika beslut medför. De menar att 

incitamenten för medlemsstaterna att undvika regelverket beror på att fördelarna 

överväger de konsekvenser som medförs av ett uppdagande om avvikelser. Att en 

stat då väljer att skriva under ett fördrag med andra länder men som sedan väljer 

att förbise det, beror på att det finns olika incitament för att anta ett fördrag. 

Fördraget kan ge de fördelar som krävs för den prioriteringen staten egentligen 

har och därför väljer man att erhålla fördelarna och sedan bortse från att 

upprätthålla de övriga punkter som fördraget inkluderar. Tallberg (ibid, s. 611- 

612) menar även att en nation kan se det som viktigt att ingå i ett fördrag utan att 

fundera över vad en underskrift egentligen innebär. Inom enforcementskolan ingår 

en kontrollerande del som ska upptäcka när avvikelser sker samt en straffande del 

som ska säkerställa att upprätthållandet av det satta regelverket sker.  

Teoretikerna inom managementskolan har en kvalitativ syn på nationer. Då de 

undersöker vilken anledning som ligger bakom avvikelsen. De menar att det 

ligger i nationernas natur att samarbeta och att avvikelser från fördragen inte är ett 

tecken på att, genom ett konsekvenstänk, försöka få det bästa och undvika 

förpliktelserna. Utan snarare är detta ett tecken på att det saknas kapacitet för 

nationen att fullfölja fördraget. Inom managementskolan hävdas det att nationerna 

behöver hjälp för att bygga upp det som staten saknar för att fullfölja fördraget 

istället för att använda kontroll och bestraffning som medel (ibid, s. 613). 

Detta beskriver två skilda bilder av vilka anledningar en stat har för att avvika 

samt det som krävs för att en stat ska hålla sig till regelverket. Att de två skilda 

skolorna ska samverka, för att upprätthålla regelverket, ser vi som en sannolik 

lösning, vilket innebär att vi instämmer med Tallberg om att dessa ska 

komplettera varandra för att uppnå det bästa möjliga resultatet.   
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6.1 Sanktioner inom EU 

Att länder har olika incitament för att ingå i EU, och då även de fördrag som 

existerar, har konstaterats. Vi menar att det existerar ett ekonomiskt incitament då 

handelsförbindelser främjas inom unionen. Om det ekonomiska incitamentet 

föreligger vara prioritet för en nations inträde i unionen ses andra delar inom 

samarbetet som mindre viktiga och incitamenten för att upprätta dem i nationen 

kan vara något som blir en långdragen ineffektiv process då landet inte ser dem 

som en nödvändighet. På grund av de olika incitamenten för inträde samt då delar 

ur fördragen förbises är det av vikt att en instans för kontroll och sanktioner 

existerar.    

Enligt Tallberg (2002, s. 614) använder sig EU av båda dessa strategier, 

enskilt liksom kombinerat, för att medlemsländerna ska uppfylla de regler som 

ska upprätthålla samarbetet. Tallberg väljer att dela upp EU:s 

sanktionsmöjligheter i en decentraliserad och en centraliserad del.  

Den decentraliserade delen är den plattform för vilken stater, individer samt 

företag verkar som iakttagare och anmälare av inskränkningar. Den centraliserade 

delen fokuserar på EU:s möjligheter att agera vilken vi väljer att främst se till. Här 

har EU möjlighet att hålla en nation ansvarig för att ha avvikit från regelverket 

samtidigt som det ger möjlighet för kapacitetsutveckling. Detta sker genom fyra 

steg; genom ekonomisk hjälp, anpassningshjälp genom en övergångsplan, genom 

att främja förtroendet mellan de nationella myndigheterna samt att förtydliga de 

regler som blivit överträdda av den berörda staten. Kommissionen agerar 

åklagarmyndighet och trots att enskilda medlemsländer har möjlighet att utföra 

repressalier mot varandra, när avvikelser sker, så förekommer det mycket sällan. 

Anledningen är att medlemsländerna inte vill störa harmonin i unionen och därför 

överlämnar avvikelsen till kommissionens (ibid, s. 614 ff.).  

6.1.1 Kommissionens roll som väktare 

Kommissionen utreder de fall där överträdelser av unionens regelverk misstänks. 

Detta initieras om misstankar väcks i deras kontroller eller när klagomål 

framkommer från medborgarna i den drabbade nationen men även från 

organisationer och medlemsstater (Tallberg, 2002, 616-617). Kommissionen har 

alltså huvudansvaret för att utreda om överträdelser sker. I Fördraget om EU:s 

funktionssätt, artikel 258, får kommissionen uttrycka sin åsikt om en medlemsstat 

avvikit från något av fördragen. Om medlemsstaten inte inom en given tid 

inkommer med sina synpunkter, angående överträdelsen, förs ärendet vidare till 

EU-domstolen. (Studieförbundet näringsliv och samhälle, Svenska institutet för 

europapolitiska studier och Regeringskansliet, 2008, s. 216).  

Tallberg (2002, s. 617-618) anser att sanktioner som verktyg har varit en 

fungerande strategi för att medlemsländerna i unionen ska följa EU:s regelverk. 

De sanktioner som EU utfärdat har varit av ekonomisk karaktär samt en 

exponering av statens agerande och som sista led har kommissionen tagit fallet 
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inför EU-domstolen. När fallet hamnar i domstol är det dock svårt för 

medlemsstaten att undgå straff. Detta eftersom 90 procent av fallen utfaller till 

fördel för kommissionen. Således har medlemsstaterna intresse av att tidigt i 

processen försöka förhandla fram en lösning sinsemellan (Tallberg, 2002, s. 617-

618). En intressant notis som Tallberg gör här är när han visar att en del länder 

inom unionen är mer benägna än andra att låta fallet gå vidare till EU-domstolen. 

Dessa är Frankrike, Italien, Grekland och Belgien. Vi anser detta vara väldigt 

intressant då två av de fyra figurerar i våra illustrativa exempel av undantag.  

6.1.2 Sanktioner och undantag 

Vid utvärdering av undantag och varför de förekommit bör sanktioner tas i 

beaktning. När vi exempelvis ser på romernas situation i Frankrike har vi tidigare 

klargjort att det som skedde var en avvikelse från EU:s regelverk och att dessa 

människor hamnade i ett undantag. Europaparlamentet fördömde Frankrikes 

handlingar och kommissionen agerade genom att utfärda rekommendationer om 

en gemensam integrationsplan för unionen (Wohlert, 2011, TT, 2010). Efter att 

Frankrike utvisat 8000 romer valde de tillslut att underkasta sig unionens 

regelverk om fri rörlighet för unionsmedborgare under hot om att ärendet skulle 

tas till EU-domstolen. Dock anklagades aldrig Frankrike från att avvika från 

någon annan artikel än den om fri rörlighet (TT, 2010). Detta menar vi är 

anmärkningsvärt då det är uppenbart att Frankrike avvek från artikeln om 

kollektiv utvisning.  

Vi menar att Frankrikes utvisning skedde avsiktligen och inte genom att det 

saknades kapacitet för staten att efterleva EU:s regelverk och därmed behandla 

romerna väl. Således kan Frankrikes agerande bäst förklaras med hjälp av 

enforcementskolan då dess agerande skedde avsiktligen och var grundat på 

egenintresse. Här tycks den franska revolutionens slagord liberté, égalité et 

fraternité (frihet, jämlikhet och brödraskap) vara bortglömda. I Frankrikes fall 

skulle sanktioner som förespråkas inom skolan vara det mest effektiva. 

Institutionella lösningar, som managementskolan förespråkar, blir här ineffektiva. 

Sveriges EU-minister Brigitta Ohlsson menar, i en artikel från 

Europaparlamentet, att mänskliga rättigheter har försvagats i unionens samarbete. 

Hon pekar på att mänskliga rättigheter bör tas på lika allvar som den ekonomiska 

utvecklingen tas inom unionen. Ohlsson yrkar på att länder som avviker från EU:s 

regelverk bör hängas ut och de som tillämpar lagarna korrekt bör lyftas fram. 

Detta ska kompletteras med årliga kontroller för att få bukt med inskränkningar 

(Europaparlamentet, 2011). 

6.1.3 Österrike – ett exempel på EU:s sanktionering i praktiken  

I Rebecca Ulfgaards (2005, s. 19 ff.) avhandling Norm Consolidation in the 

European Union: The EU14-Austria Crisis in 2000 undersöks ett exempel där EU 

med slagkraftighet försvarade mänskliga rättigheter. Österrike bildade en 
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koalitionsregering år 2000. I regeringen ingick Österreichische Volkspartei, ÖVP, 

tillsammans med Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ. Koalitionsregeringen 

anklagades för att ha en allt för opassande hållning i enlighet med de värden 

unionen står för. Detta på grund av den högerextremism som partierna förespråkar 

Avhandlingen visar att unionens identitet: att verka för alla människors lika värde 

kolliderade med medlemsstatens politiska identitet. Österrike styrdes nu av 

högerextrema. EU:s agerande blev här ett uthängande av Österrike som en stat 

som agerade inkorrekt enligt EU:s regelverk. Detta dels för att främst FPÖ 

riskerade att hota de mänskliga rättigheterna då partiet fått en regeringsposition 

och dels för att EU befann sig i ett läge där unionen behövde agera förebild i ett 

Europa där sympatierna för högerextrema partier hade vuxit. 
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7 Diskussion  

Vi diskuterar undantagets relation till suveräniteten och hur man inom 

unionssamarbetet ska kunna förhindra att undantag sker samt hur denna kontroll 

ska kunna existera samtidigt med statens territoriella integritet. Undantag har vi 

definierat som:  

 

Ett undantag är ett rum där lagen inte gäller. Individer inom rummet är exkluderade från de 

allmänna rättigheter som tillfaller övriga människor i samhället. Då en exkludering kan bevittnas 

har ett undantag uppstått.  

 

Vår definition har prövats på de två illustrativa exemplen, Frankrike och Estland, 

då vi klassat dessa som undantag. Ett av de problem angående undantag är den 

människosyn som uppkommer i och med det. Förståelsen för vad Agamben menar 

blir här talande; homo sacer har av suveränen blivit ett problem eller åsidosatts på 

ett sådant sätt att undantaget blivit ett icke-problem vilket är bekymmersamt då 

människan i undantaget, homo sacer, har glömts bort eftersom normen inte gäller 

för henne. Att glömma bort människan är att inte se henne som en del av den 

gemenskap som enligt Benhabib ska råda i samhället. Gemenskapen bör inkludera 

den gästfrihet som Kant förespråkar: främlingar liksom de boende har samma rätt 

till gästfrihet. Här talar vi om mänskliga rättigheter i största allmänhet, 

människans okränkbarhet och därmed hennes rätt till värdighet som det värde som 

ständigt bör gälla människor emellan. Här blir det som Gregory samt Benhabib 

kallar för ”dem” till oss alla; ”vi”.  Således har människans rätt till värdighet ett 

intrinsiskt eller inneboende värde. Därför är det tesen ”människans rätt till 

mänskliga fri- och rättigheter” som vi driver. Dessa rättigheter följs upp i 

unionens fördrag och då specifikt i stadgan om de grundläggande rättigheterna 

och Köpenhamnskriterierna. Dessa är juridiskt bindande, vilket underlättar 

efterföljandet av detta värde. På grund av att dokumenten är juridiskt bindande bör 

vi upprätthålla dem med pliktetiken som motivering.  

Som Agamben menar är suveräniteten starkt kopplad till undantaget då det är 

suveränen som skapar och rättfärdigar den exkludering som sker. På grund av 

detta menar vi att nationell suveränitet och mänskliga rättigheter inte är förenliga. 

Vi vill undvika att undantag sker men inser att det är problematiskt då Agamben 

och Schmitt menar att suveränitet skapar undantag. Om vi inte kan förhindra att 

undantag sker bör vi i alla fall bli medvetna om att de existerar.  

Utifrån det material vi har behandlat och teorier om undantag är undantagets 

existens en konsekvens av suveränitetens befintlighet. Medborgarskapets 

komplexitet figurerar här som ett bra exempel på den konflikt som föreligger. För 

att bli medborgare så krävs en suverän makt men för att nekas medborgarskap 

krävs också en suverän makt. Den suveräna makten kan då genom medborgarskap 
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inkludera eller exkludera individer vilket determinerar deras rättigheter och 

skyldigheter. Lister liksom Habermas belyser denna problematik. Då en individ 

inte är en medborgare saknar individen också unionsmedborgarskap. Individen 

glöms bort och exkludering råder, individen befinner sig i ett undantag. 

Konflikten med graden av nationell suveränitet kontra mänskliga rättigheter är 

en fråga om prioritering. Detta framtvingar ett val om vilket syfte unionen har.  

För att citera Badersten i sin beskrivning av dilemmat ”Vad politik ytterst handlar 

om är att prioritera mellan olika värden. Ofta kan dessa värden vara oförenliga” 

(Badersten, 2003/04). Vi anser att EU här bör prioritera. Vi menar att risken 

annars är att värden åsidosätts på ett godtyckligt sätt då en prioritering av EU som 

inte främjar de mänskliga rättigheterna ger en möjlighet för avvikelser från dem. 

Detta läge menar vi att EU befinner sig i nu, en otydlig prioritering som möjliggör 

undantag. Med otydlig prioritering menar vi att det inte är uppenbart för vad som 

är viktigast för unionssamarbetet; ekonomiskt välstånd, egenintresse eller 

mänskliga rättigheter som bör främjas.  

Användningen av sanktioner för att komma till rätta med de undantag som 

existerar påverkar den nationella suveräniteten. Juridiskt bindande sanktioner, så 

som exempelvis ekonomiska, påverkar den nationella suveräniteten då 

medlemsstaten tvingas anpassa sig. Tallberg talar om två skolor där den ena ser på 

avvikelser som avsiktliga och den andra som ett resultat av knappa resurser. Vi 

menar att när avvikelser sker avsiktligen är detta en konsekvens av att sanktioner 

som utfärdas är allt för milda. Valet att avvika från regelverket var mer 

fördelaktigt. Alltså fortsätter undantag att existera inom de suveräna staterna och 

då också inom unionen. 

 Vår utopi är den värld som Benhabib förespråkar. En värld med minimala 

gränser där statens territoriella integritet inskränks till den grad att de mänskliga 

rättigheterna inte frambringas av den nationella suveräniteten utan är ett faktiskt 

inneboende värde som existerar hos varje individ. Dock är den verklighet som 

råder en annan. Den nationella suveräniteten är befintlig och existerar. Vi utgår 

ifrån att EU har den kapacitet som unionen utger sig för att ha. Därför blir vårt 

förhållningsätt till EU kravfyllt men inte ifrågasättande.  Vi kommer därför inte att 

föra en idealistisk diskussion om suveränitet och undantag utan istället besvara 

våra frågeställningar utifrån de förutsättningar som finns idag. Våra 

frågeställningar är:  

 

Hur bör EU förhålla sig till sina medlemsländers inskränkningar på 

mänskliga fri- och rättigheter? - vilka åtgärder är lämpliga för att förhindra 

att detta sker? 

 

Vi menar att de mänskliga fri- och rättigheterna är överstatliga värden och bör 

därför hanteras som sådana. Alltså, mänskliga fri- och rättigheter bör vara under 

EU:s kontroll och inte ligga hos medlemsländerna. Vi har funnit att de fördrag 

som EU stiftat beskriver olika befogenheter över samma område. Alltså att 

mänskliga rättigheter ska skötas inom enskilda medlemsländer men samtidigt av 

EU. Vi menar att en sådan tvetydighet skadar arbetet för att upprätthålla värdena 

inom unionen och därför förespråkar vi att alla fördrag ska ha samma svar på 
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frågan om vem som är ansvarig. Vi inser dock att ett förespråkande av mer 

suveränitet för EU gällande människans rättigheter i unionen inte löser dilemmet 

mellan suveräniteten och undantaget. Globalt sett sker här endast en förskjutning 

där länder och människor utanför unionen utelämnas. Detta är problematiskt men 

ofrånkomligt utifrån dagens förutsättningar. 

Vi har även visat på att de krav som ställs på medlemsstater både innan inträde 

och efter inte fullföljs. Vi menar att incitamenten för att anpassa sig till ett inträde 

försvinner efter att inträdet skett då undantaget av unionen har legitimerats. Därför 

bör inträdeskraven uppfyllas innan staten ingår i samarbetet. Inträdeskraven bör 

efterföljas som de krav om måsten som de ursprungligen är och inte något som 

ska ske i framtiden efter inträde i unionen. På så sätt hålls incitamenten för 

inträdet kvar och ökar möjligheten för medlemsländerna att verka för de 

mänskliga rättigheterna samt ger individen befogenheten att åberopa sina 

rättigheter. Om detta bryts blir konsekvensen repressalier från EU. En tillräcklig 

åtgärd borde vara ett tillräckligt stort incitament för att medlemsstaterna ska agera 

enligt reglerna.  

De illustrativa exempel vi framfört är exempel på att medlemmarna inom 

unionen känner sig säkra på sitt medlemskap. Vi anser att ett behov av starkare 

sanktioner för länder som specifikt avviker från Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna samt Köpenhamnskriterierna krävs. Avvikelser 

från dessa, då de innehåller de fundamentala värden som samarbetet står på, bör 

därför ge sådana konsekvenser att ett ifrågasättande av medlemsstatens vilja att 

ingå i unionen sker. Alltså, när sådana avvikelser uppstår bör intentionerna för 

samarbetet ifrågasättas och likaså statusen som medlemsstat. Här menar vi att 

unionen ska kunna utkräva ultimatum om att medlemsstater ska kunna avstängas 

från unionen tills dess att medlemsstaten ändrar sitt agerande. Görs inte detta är 

medlemslandet uteslutet. Vi är medvetna om att ett sådant uteslutande kan vara 

komplicerat men vi ser det inte som en omöjlighet. En utestägning kan dock ge 

oönskade konsekvenser där människan blir utelämnad i en nation som exkluderar 

henne. Det kan på så sätt vara mer effektivt att strikt låta länder uppfylla 

inträdeskraven innan inträde och endast nyttja sanktioner för de nationer som efter 

inträde avviker från fördragen.  

Dock föreligger ett problem med det inflytande länder med stor befolkning 

och ekonomi har jämfört med andra medlemsländer. Rika och stora länder innehar 

en maktposition som kan ge dem kontroll över unionens arbete och åsidosätta 

mindre betydande länder rent ekonomiskt och befolkningsmässigt. Trots detta 

anser vi att unionen bör se medlemsländerna som jämbördiga och att unionen 

därför ska förhålla sig neutral till denna skillnad länder emellan och utfärda 

sanktioner utan att ha skillnaden i åtanke. Den rättsstatliga principen om likhet 

inför lagen ska alltså råda. 

Liksom Birgitta Olsson anser vi att unionen bör tillkännage de som missköter 

sig samt de som sköter sig. Detta som ett komplement till tyngre sanktioner som 

vi förespråkar. Vi anser liksom Olsson att ett tillkännagivande av staterna skapar 

ytterligare incitament för att agera utifrån regelverket. 

Att påstå att antalet medlemsstater försvårar kontrollen är en aning simpelt 

men är en faktor. Vi ser dock en faktor av högre betydelse. Att EU:s kontrollorgan 
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inte kontrollerar medlemsstaterna i den utsträckning som vi menar behövs. 

Liksom Birgitta Olsson anser vi att kontroller bör ske minst en gång per år, vilket 

möjliggör att grövre undantag kan undvikas. Här ser vi kommissionen som en bra 

överstatlig institution för att hantera avvikelser. 

Kapaciteten för EU finns men viljan måste också finnas. Genom våra 

slutsatser ges unionen möjlighet att främja de mänskliga fri- och rättigheterna. 

Detta önskar vi resultera i ett fungerande samarbete där medlemsstaternas 

incitament för inträde i unionen sker på rätt grund. En grund där människans rätt 

till mänskliga fri- och rättigheter är vägledande för samarbetet och där de 

inledande orden i stadgan om de grundläggande rättigheterna är verklighet. 

 

”I medvetande om sitt andliga och etiska arv bygger unionen på de odelbara och universella värdena 

människans värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet samt på den demokratiska principen och 

rättsstatsprincipen. Unionen sätter människan i centrum för sin verksamhet genom att inrätta ett 

unionsmedborgarskap och skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.” (Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna, 2010/C 83/02, s. 391) 

 

7.1 För vidare forskning 

Vårt studieområde väcker många frågor som vi inte besvarar här. Dock är det 

passande för vidare forskning. En av dessa frågor är: Hur skulle ett uteslutande av 

en stat gå till och vilka konsekvenser skulle detta medföra för unionen samt den 

enskilda medlemsstaten? Ett annat förslag som vi redan har lyft, i vår avgränsning 

i avsnitt 1.2, är att genomföra en mer omfattande studie av de mänskliga 

rättigheterna i unionen, detta genom att integrera Europarådets och EU:s arbete 

för att få en bättre förståelse för hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i unionen. 

Vi ser också en möjlighet i att välja annan metodik, till exempel kvantitativ 

metod där samtliga fall av avvikelser från regelverket avseende människors 

rättigheter vid en given tidsperiod studeras och jämförs med data på hur EU har 

agerat i de olika fallen. Detta är något som empiriskt skulle kunna fastställa hur 

stor förekomsten av avvikelser är och i vilken grad som unionen väljer att göra 

något åt det. En annan tanke som vi fått avvika från var om EU bör expandera 

genom nya medlemsstater. Denna fråga kan vara mycket intressant med tanke på 

de undantag som sker inom unionen. Kan EU hantera fler länder om en avsaknad 

på kontroll existerar i dagens union? 
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