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Abstract 

The aim of this study is to examine and further the understanding of the 
relationship between the EU and the rights of minorities. It will address how 
structures affect the development of rights in the member states and how member 
states in turn affect the structures. Through a descriptive qualitative literature 
study the objective structural conditions at play for development of minority 
rights are analyzed within a social constructivist conception, to shed light on the 
possibilities and limitations held by the agents at play.  

Both legal and social resources at the EU’s disposals for influencing the 
progress of the development of the right are reviewed. However, the lacking 
foundation of common ideas, interests and identities points to fundamental 
problems which restrain the implementation and successful protection of 
minorities within the EU. The analysis highlights the merit of using the social 
constructivist criteria of a forum for deliberation and persuasion to achieve the 
norms set out by the EU. 
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1 Inledning 

Allteftersom EU:s politiska betydelse ökar och integration på olika områden 
utökas, förs en allt flitigare diskussion om betydelsen av gemensamma 
värderingar, identitetstillhörighet och olika styrelseformers möjlighet till påverkan 
i medlemsländerna. Emedan Europa historiskt ofta setts som en förkämpe för 
juridiskt skydd av minoriteter, var detta dock länge främst gällande utanför de 
egna gränserna. Som del av integrationsprojektet har minoritetsrättigheter länge 
hamnat i skymundan, mycket pga. det politiska läget under Kalla kriget, men 
började uppmärksammas efter dess slut och sedan i synnerhet vid de stora 
utvidgningen  av EU mot öst 2004 och 2007. Att allas likhet kan garanteras och 
att tillgodose grundläggande rättigheter utgör ett fundament för att upprätthålla det 
europeiska integrationsprojektet, då det är direkt kopplat till förutsättningarna för 
demokrati, legitimitet och stabilitet. EU kan inte grundas på att enbart innefatta 
inflytande från medlemsländernas majoritetsbefolkning och därför måste 
minoriteter uppmärksammas.  

År 1993 beslutades i och med de s.k. Köpenhamnskriterierna att 
accessionskriterierna för blivande medlemsstater inkluderar respekt och skydd för 
minoriteter (artikel 6). Genom stabila institutioner ska demokrati, rättssäkerhet 
och mänskliga rättigheter garanteras. Detta brukar kallas det politiska kriteriet och 
måste, till skillnad från det administrativa och ekonomiska kriteriet, vara uppfyllt 
för att kandidatländer över huvud taget ska kunna inleda förhandlingar om 
medlemskap.1 I led med detta förändrades och ökade minoritetsrättigheterna i 
kandidatländer mellan dras ansökan och fram tills EU-medlemskapet. Samma 
minoritetsskydd föreskrivs dock inte för redan anslutna EU-länder som inte alltid 
uppfyller ett jämbördigt skydd som det som Köpenhamnskriterierna föreskriver. 
Dessutom finns inget som hindrar en tillbakagång i utvecklingen i varken nya 
eller gamla EU-länder.  

Integrationsproblematiken om hur EU:s normer och lagstiftning påverkar 
inhemsk lagstiftning och beteende ställs därför på sin spets när det gäller 
minoritetsrättigheter inom EU. Kanske kan medlemsländernas faktiska beteende 
enbart påverkas till en begränsad omfattning,2 t.ex. endast till den utsträckning 
som utgör ett mellanläge mellan EU-normer och medlemsstatens inhemska politik 
och intressen.3 För att garantera ett fullgott minoritetsskydd och därigenom även 
ett stabilt, demokratiskt och legitimt EU är det således av stor betydelse huruvida 
samma normer som proklameras på EU nivå kan fastställas både formellt genom 

                                                                                                                                                         
 
1 EU-upplysningens hemsida (2009-11-01) 
2 Risse (2009) s 157 
3 Sadurski (2008) s 210-211 
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lagar och föreskrifter, men även genom faktisk implementering och resonans i 
värderingar. Detta är lättare sagt än gjort då det råder helt skilda förutsättningarna 
i den brokig skara länder som utgör EU. Minoritetsfrågor är också kontroversiella 
då de berör historik, identitet, maktrelationer och intressen och därför är det även 
problematiskt att uppnå konkreta avgöranden kring minoritetsrättigheter.4 De 
strukturella förutsättningar som medverkar till aktörernas möjligheter och 
begränsningar kan därför bli avgörande för den framtida utvecklingen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka och bredda förståelsen för relationen 
mellan EU och minoritetsrättigheter, samt hur strukturer påverkar utformningen 
och utvecklingen av rättigheterna.  

Den inledande frågeställningen som undersökningen kommer att utgå ifrån är; 
Hur utformas utvecklingen av minoritetsrättigheter i EU? för att sedan kunna 
besvara den huvudsakliga frågeställningen; Vilka anledningar föreligger för den 
utnyttjade inriktningen?  

Undersökningen avses fokusera på påverkan av förändrade uppfattningar (och 
inte beteende) genom diverse socialiseringsprocesser. Därför kommer de två 
huvudsakliga aspekterna ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ligga till grund 
för analysen; det ömsesidiga betingandet av aktör och struktur samt kopplingen 
både till, och mellan identitet och intresse.  

Etniska frågor inom EU är intressant ur ett statsvetenskapligt perspektiv 
eftersom handlingsutrymmet för både medlemsstaterna och EU inom det 
europeiska samarbetet kan analyseras. Det kan visa på hur de internationella 
institutionerna försöker påverka de nationella, ibland mot dess intresse eller vilja, 
som samtidigt är del av samma institutioner.5 Förhoppningen är att genom att 
utforska minoritetsnormers utveckling och förutsättningar kan forskningen bidra 
till förståelsen av olika influenser inom europeiska integrationen. Det är även 
önskvärt att tillföra något till resonemanget om den viktiga roll 
minoritetsrättigheters spelar i ett större sammanhang för EU och de 
implementeringssvårigheter som figurerar.  

 

1.2 Socialkonstruktivism 

                                                                                                                                                         
 
4 Kelley (2004) s 4 
5 Kelley (2004) s 4 



 

 3 

För att förklara förändringar av internationella rättigheter brukar man använda sig 
av spiralmodellen. Denna strukturerar förändringar som inledda av instrumentella 
tillämpningar och strategiska förhandlingar, följt av uppmärksammande 
argumentationer och övertalningar och avslutas med institutionalisering.6 Detta är 
således grundat på socialkonstruktivistisk teori och således lämpar det sig att 
använda denna teori för den analys som avses utföras.   

Socialkonstruktivism kan kategoriseras som ett ontologiskt perspektiv som 
kan ligga till grund för teoretiska påståenden eller problemformulering angående 
den sociala verkligheten.7 Som social teori är det en mer generell teori om den 
sociala verkligheten, de handlingar som tar plats däri och om relationen mellan 
struktur och aktör. Inom internationella relationer är det en teori med en empirisk 
vinkel då den fokuserar på kollektiva uppfattningar som definierar internationella 
relationer.8  

Socialkonstruktivism gör inga direkta påståenden om europeisk integration, 
men desto mer om institutioners socialiseringsaspekt, vilket kan användas för att 
analysera den påverkan europeiseringen kan ha på förändringar av nationella 
uppfattningar. Socialkonstruktivism kan kopplas till intergovernmentalism 
avseende att samarbetet i EU kan förstås som förhandlingar mellan stater. Det 
finns även en likhet med neofunktionalism, nämligen vikten som tillskrivs 
överstatliga institutioner då de har en spillover-effekt på stater. Också 
institutionalismens syn på EU som ett styrelsesystem på flera nivåer passar på 
socialkonstruktivism. Samtliga av dessa aspekter speglar förhållanden inom vilka 
minoritetsrättigheter förekommer, där flera olika sociala hänseenden och 
handlingsrationaliteter kombinerat påverkar beteendet av aktörerna i EU.9 

Fördelen med socialkonstruktivismen är avstampet från traditionell forskning 
kring europeisk integration som ser aktören som den centrala delen och 
förklaringen till EU institutionernas uppbyggnad och utveckling. Det 
socialkonstruktivismen tillför till diskursen är att man framhåller det holistiska 
synsättet, då man menar att aktörer inte kan existera oberoende av de strukturer de 
verkar inom, vilket påverkar aktörernas intressen.10 Den sociala verkligheten är 
inte förutbestämd och dess existens fortgår inte opåverkad av de tankar, idéer och 
intressen som aktörerna i den har.11 Då den sociala verkligheten anses skapa och 
förändras av de mänskliga aktörernas gemensamma uppfattningar kan man inte 
enbart inrikta sig på materialistiska egenskaper såsom maktrelationer mellan 
aktörer12 för att analysera den politiska världen.13 Inte heller ska man anta att 
handlingar uteslutande grundas på materiella vinstintressen14 eftersom intressen 
inte kan formuleras utanför en social miljö, utan påverkas av de kollektiva 

                                                                                                                                                         
 
6 Risse, Ropp & Sikkink (1999) s 5 
7 March & Olsen (1998) s 159; Risse (2009) s 158 
8 Jackson & Sørensen (2010) s 163-164 
9 Risse (2009) s 144-145, 158-159 
10 Risse (2009) s 146 
11 Jackson & Sørensen (2010) s 163 
12 Jackson & Sørensen (2010) s 160; Risse (2009) s 145 
13 Jackson & Sørensen (2010) s 175 
14 Jackson & Sørensen (2010) s 160; Risse (2009) s 145 
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uppfattningarna och de associerade identitetstillhörigheterna.15 Intressen är inte 
absolut givna då aktörer inte alltid vet vad de vill eller vilket det mest lukrativa 
alternativet är och varken är eller kan alltid vara beräknande.16 

Människan är en social varelse och är med nödvändighet medlem i olika, och 
olika viktiga, sociala gemenskaper. Inom dessa förekommer uppfattningar som 
delas kollektivt och som utgör ramarna för vad som anses vara t.ex. acceptabelt 
beteende. Genom dessa gemensamma uppfattningar begränsas således aktörer till 
viss del, samtidigt som de skapar förutsägbarhet genom de förväntningar om att 
andra aktörers beteende kommer att styras av samma ramar. Genom att vara 
delaktig i de kollektiva uppfattningarna erhåller således aktörerna en relativt stabil 
uppfattning och förväntning på både sig själv och andra, vilket därmed innebär att 
den sociala omgivningen definierar vår identitet.17 

Aktörer utformar sedan strukturer för att tillhandahålla ett offentligt forum för 
att gemensamma uppfattningar, nya idéer och tidigare erhållen kunskap ska kunna 
utväxlas. Därigenom är förutsättningen lagd för att gemensamma intressen kan 
uppstå, vilka också kan resultera i en gemensam identitet. Detta resonemang 
ligger nära neofunktionalismen avseende normativ integration, där identitet (och 
med det intressen) genom institutioner anses kunna övergå från t.ex. det nationella 
till det supranationella.18 Inom konstruktivismen går dock meningarna isär 
gällande vikten av inhemska respektive internationella omgivningar för detta slags 
identitets- och intresseformation. Vad som är gällande för alla 
socialkonstruktivister är vikten som läggs vid gemensamma uppfattningar och 
identitet, som får sitt uttryck genom normer, regler och överenskommelser.19  

För att förstå internationella regler och politik gällande dessa internationella 
normer, såsom minoritetsrättigheter, behöver man se till både de nationella och de 
internationella förutsättningarna. Dock råder det inte en härskande struktur för 
minoritetsrättigheter, utan många olika. För att veta vilka identiteter och intressen 
en stat håller inom dessa olika strukturer måste man se till den sociala 
omgivningen för varje struktur, vilken av statens multipla identitetstillhörigheter 
tillämpas och hur den förändras genom dialogen som förs via de uppbyggda 
institutionerna, både inhemskt och internationellt. För socialkonstruktivismen är 
detta utgångspunkten för analyser. Genom att inkludera identitet som en viktig 
kausal faktor som påverkar aktörers intressen kan man bredda det analytiska 
perspektivet. Detta kan bidra till nya infallsvinklar och inblickar i de komplexa 
processerna i EU, som annars skulle förbises genom de mer konventionella 
analyserna.20   

 

                                                                                                                                                         
 
15 Jackson & Sørensen (2010) s 160 
16 Risse (2009) s 146-147 
17 Jackson & Sørensen (2010) s 168; Risse (2009) s 145-146 
18 Risse (2009) s 147 
19 Jackson & Sørensen (2010) s 175 
20 Jackson & Sørensen (2010) s 172, 174-175 
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1.3 Metod och material 

Frågeställningen avses besvaras genom en litteraturbaserad kvalitativ studie. 
Materialet som ämnas användas för arbetet är främst vetenskapliga artiklar och 
litteratur. Därtill kommer officiella dokument, såsom konventioner och beslut, 
utgöra den givna grunden för diskussioner om de juridiska aspekterna. Även 
information från internationella organisationers hemsidor kommer inhämtas för att 
komplettera det övriga materialet. Sammantaget avses att de olika materialen 
kommer att ge en omfattande och nyanserad bild av ämnet. Urvalet av litteratur 
kommer således att göras med samma ändamål. För utgångspunkten i 
socialkonstruktivism kommer Robert Jackson, professor i statsvetenskap och 
internationella relationer med specialitet på internationell lag och etik, och Georg 
Sørensen, professor i internationell politik, utgöra en viktig bakgrund till 
undersökningen. Genomgående kommer mycket utrymme tilldelas Will Kymlicka 
vars forskningsinriktning är frågor kring demokrati och mångfald och i synnerhet 
social rättvisa inom multikulturella samhällen. Därtill kommer även professor i 
rättsfilosofi Wojciech Sadurskis argument om utvidgningen av EU få betydande 
inflytande för undersökningen. För tillämpningen av minoritetsrättigheter i EU 
kommer främst tankar från Gabriel von Toggenburg nyttjats, då han bl.a. leder ett 
europeiskt projekt angående relationen mellan EU-lagar och minoritetsskydd. 

Uppsatsen inrymmer en motivanalys av objektiva förutsättningar, avseende 
vilka de strukturella möjligheterna och begränsningarna är och hur det påverkar 
beslutsfattarnas handlingsutrymme. Detta medför även en förklarande aspekt 
varför utvecklingen är som den är.21 

 

1.4 Definition av minoritet 

Som kommer diskuteras senare i uppsatsen, är definitionen av vem som utgör en 
minoritet en av de fundamentala problemen för det övergripande arbetet med 
minoritetsrättigheter. Över lag när det talas om minoriteter i ett EU sammanhang 
används Europarådets definition;  

 
The expression ”national minority”' refers to a group of persons in a state who :  

• reside on the territory of that state and are citizens thereof 

• maintain longstanding, firm and lasting ties with that state 

• display distinctive ethnic, cultural, religious or linguistic characteristics 

• are sufficiently representative, although smaller in number than the rest 

of the population of that state or of a region of that state  

                                                                                                                                                         
 
21 Esaiasson m.fl. (2007) s 327-328 



 

 6 

• are motivated by a concern to preserve together that which constitutes 

their common identity, including their culture, their traditions, their 

religion or their language.22 
 

Det är av vikt att pointera att samma inkluderande definition inte alltid görs av 
refererade källor, då  det saknas en otvetydig och generellt accepterad definition. 
Dock anser jag inte att detta kommer inneha en väsentlig påverkan för den 
övergripande diskussionen. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med att klarlägga konceptuella aspekter av minoritetsrättigheter 
i EU och hur det föreligger olika uppfattningar om vem och hur de ska tillämpas. 
Därefter kommer de institutionella arrangemang som rättigheterna föranlett 
klarläggas. I kapitel 4 behandlar andra handlingsmetoder som EU använder sig av 
och hur dessa inverka på aktörers handlingsutrymme, för att följande kapitel sedan 
titta närmre på vikten av intressen håller för utvecklingen av strukturer. Hur 
strukturer, identitet och intressen genom dialog sedan påverkar gemensamma 
uppfattningar är nästa kapitels huvudämne. Uppsatsen avslutas med en kort 
slutsats. 

 

                                                                                                                                                         
 
22 Europarådets rekommendation 1201 (1993) artikel 1 
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2 Europeiska minoritetsrättigheter 

I detta kapitel ska den grundläggande idén bakom minoritetsrättigheter klarläggas, 
varpå några av de skiftande uppfattningar som råder bland EU-medlemsländerna 
konstateras. Dessa är gällande för definitioner, klassificeringar och utformningar 
av minoritetsrättigheter. 

 

2.1 Utvecklingen av minoritetsnormer 

Redan efter första världskriget skapade Nationernas Förbund den s.k. 
Minoritetsskydds planen. Det var multilaterala avtal avsedda för specifika grupper 
i specifika länder och hade inte heller för avsikt att inneha en generell tillämpning.  
P.g.a. dess detaljerade tillämpningsområde lämnades således många 
minoritetsgrupper fortsatt helt utan skydd och planen föll snart i skymundan av 
utvecklingen av de mer generella internationella mänskliga rättigheterna. Före 
1989 fanns också väldigt lite intresse i minoritetsfrågor. Hänvisningar till 
minoriteter undveks medvetet t.ex. när EU utformade sina grundläggande 
principer. Detta gick hand i hand med det utbredda stöd som vid tiden förelåg, 
både politiskt och genom handel med militär utrustning, för stater i Afrika, Asien 
eller Latinamerika där minoritetsförtryck var känt förekommande. Men även när 
minoriteter i Europa förföljdes, bl.a. i Grekland, fördömdes det inte av EU.23 

Efter kommunismens fall i Europa runt år 1989 öppnades en större politisk 
möjlighet för att gemensamt, över öst/västgränserna, enas om europeiska 
minoritetsrättigheter.24 I samma veva förändrades EU-ländernas inställning till 
minoritetsfrågor då det i flera länderna som länge styrts med järnhand, utbröt flera 
etniska konflikter. Detta spred rädsla i de västeuropeiska länderna för att 
oroligheterna skulle intensifieras och spridas. Oroligheter i ett land skulle kunna 
skapa flyktingvågor till andra länder, det skulle även kunna medföra laglöshet 
som är en grogrund för gränsöverskridande kriminalitet och extremism. De s.k. 
spill over effekterna skulle potentiellt kunna göra hela regioner instabila.25 
Minoriteters behandling och skydd började därför nu anses vara en internationell 
angelägenhet som varken kunde eller border begränsas till de enskilda staternas 

                                                                                                                                                         
 
23 Kymlicka (2008) s 13-16 
24 von Toggenburg (2008) s 95 
25 Kymlicka (2008) s 13-14, 25 
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interna affärer.26 Därför började det växa fram en gemensam idé inom de 
västeuropeiska demokratierna om upprättandet av minoritetsrättigheter samt 
internationella övervakningsorgan för att försäkra dess efterlevnad. Problemet var 
dock avsaknaden av gemensamt hållna uppfattningar angående de normerna som 
skulle ligga till grund för institutionerna samt gemensamma uppfattning om hur 
samma principer skulle tillämpas i förhållande till de egna minoriteterna.27  

Ländernas avvikande uppfattningar kan lätt påvisas i själva definitionen av 
minoritet. För att nämna några olika tolkningar så har Grekland en snäv historisk 
tolkning av minoriteter och förnekar existensen av några minoritetsgrupper i det 
egna landet. På liknande grunder menar Frankrike att samtliga medborgare är 
jämlika och får inte diskrimineras enligt grundlagens fundamentala principer. 
Därför kan inte vissa grupper utpekas som minoriteter och internationella 
överenskommelser blir ogiltiga. Andra länder erkänner existensen av minoriteter, 
men har vitt skilda uppfattningar vilka grupper definitionen är tillämplig på och 
till vilken grad. Bl.a. Danmark erkänner inte existensen av vissa minoriteter28 och 
i Storbritannien ses enbart efterkrigstidens invandrade minoriteter som verkliga 
minoriteter, dock inte historiska grupper som skottar eller walesare. Motsatsen är 
gällande i de flesta post-kommunistiska europeiska länderna, där enbart historiska 
grupper anses kunna utgöra minoriteter.29  

 

2.2 Individuella eller grupprättigheter 

En annan fråga där uppfattningarna går vitt isär, är hur minoritetsrättigheter ska 
utformas. Ett alternativ är att förstärka det individuella skydd som tillkommer 
samtliga medborgare. I Europa har detta alternativ ansetts ineffektivt och 
otillräcklig just vad gäller att skydda minoritetsgrupper. Baserat på historiska 
erfarenheter har det visat sig att enbart individuella rättigheter inte alltid utgör ett 
tillräckligt skydd vid tider då djupt rotad xenofobi eller rasism florerar. I 
synnerhet då dessa attityder även kan påverka de institutioner som är inrättade att 
upprätthålla rättigheterna, oavsett om de finns är på nationell eller internationell 
nivå.30  

De individuella rättigheterna är oftast utformade för att säkerställa lika 
behandling eller lika möjligheter för samtliga medborgare. Detta lämpar sig för 
t.ex. immigranter som eftersträvar att integreras i det nya samhället och åtnjuta 
precis samma rättigheter som alla andra. Denna form av rättigheter förutsätter 
dock att alla redan har den grundläggande möjligheten att upprätthålla ens egen 

                                                                                                                                                         
 
26 Kymlicka (2008) s 11-12; OSCE Consolidated summary (1997) s 15-17 
27 Kymlicka (2008) s 14-15 
28 Weller (2008) s 1 
29 Kymlicka (2008) s 14-15 
30 Sadurski (2008) s 217 
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identitet/kultur och då detta inte är fallet blir de individuella rättigheterna 
verkningslösa.31 Trots att utvecklingen sedan andra världskriget har varit starkt 
övervägande för individuella rättigheter, krävs därför ändå ibland mer för att 
skydda och skapa utrymme för kulturell mångfald.  

Ett annat alternativ för utformningen av minoritetsrättigheter är att anta 
grupprättigheter. Det är en pluralistisk modell som genom positiv diskriminering 
kan ta hänsyn till mångfald,32 dvs. att medlemmarna av en viss grupp skänks 
säregna rättigheter som inte tillkommer andra medborgare.33 Samtidigt som 
grupprättigheternas kan delge ett skydd från inverkan utifrån som är nödvändigt 
för att skydda minoriteternas intressen, utgör det även ett fundamentalt liberalt 
dilemma. Det är inte alltid enkelt att förlika grupprättigheter med de individuella 
rättigheter som samtidigt fortsatt är gällande för medlemmarna av gruppen. Detta 
då gruppen t.ex. inte medger samma fundamentala rättigheter till sina egna 
medlemmar vad gällande kvinnors jämlikhet, varje individs frihet att fatta egna 
beslut, eller förskoning från kroppsbestraffning. Dilemmat består i dessa fall av att 
gruppen utgör ett avståndstagande och ett potentiellt hot mot de grundläggande 
normer som skänker dem grupprättigheterna till at börja med. Sådana 
förutsättningar föreligger dock inte i någon nämnvärd utsträckning för 
minoritetsfrågorna inom Europa.34 

 Grupprättigheterna är dock inte bara kontroversiella pga. det positivt 
diskriminerande inslaget. De är också oftast svåra, om inte omöjliga, att 
tillämpade då även mindre minoritetsgrupper inte alltid är homogena med samma 
förutsättningar eller behov.35 P.g.a. dessa faktorer  förkastas oftast 
grupprättigheter som en lämplig lösning. 

 

2.3 Nationella minoritetsrättigheter 

Slovenien, Lettland och Ungern är exempel på länder som i sina lagtexter, trots 
vad som nämnts ovan, har formulerat minoritetsrättigheterna som 
grupprättigheter.36 Även om det är desto mer vanligt att minoritetsrättigheterna 
formuleras som individuella rättigheter. Den enda östeuropeiska medlemsstaten 
som helt saknar omnämning av minoritetsrättigheter i sin konstitution är 
Bulgarien. Trots att EU-länderna på detta sätt tillskrivit minoriteter juridiska 
rättigheter, är de starkt begränsade och tolkas dessutom väldigt restriktivt både 
gällande definition av vem som utgör en minoritet och vilka rättigheter som 

                                                                                                                                                         
 
31 Sadurski (2008) s 217-219 
32 Sadurski (2008) s 218-219 
33 Heintze (2008) s 42 
34 Sadurski (2008) s 217-218 
35 Heintze (2008) s 42 
36 Heintze (2008) s 42 
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tillfaller dem. Denna utveckling har även fastställts av de nationella domstolarna 
med lagtolkande mandat, som inte visat viljan eller haft möjligheten att tolka 
lagarna mer extensivt.37  

                                                                                                                                                         
 
37 Sadurski (2008) s 215-216, 219-220, 223 
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3 EU:s institutionella resurser 

I detta kapitel presenteras de mest centrala resurser som EU har tillhanda för att 
utforma utvecklingen av relationen mellan medlemsländerna och minoriteter. 
Traditionellt har undersökningar inriktats på relationen mellan den etniska 
minoriteten, den etniska majoriteten och den yttre miljön, vilken vanligen utgjorts 
av nationalstaten.38  När stater sedermera ingått olika internationella 
överenskommelser baserade på någorlunda överlappande uppfattningar angående 
minoritetsrättigheter, skapas institutioner som medför förutsättningar för vidare 
utveckling.39 De normer som EU förespråkar får därmed chansen att påverka att 
omfördelningen och förstärkningen av tillgången på inflytande, infinner sig på 
nationell nivå.40 Därför är det av intresse att vidare undersöka institutionernas roll 
för minoritetsrättigheter.41 

 

3.1 EU:s eget minoritetsskydd 

Eftersom det råder det dubbla problemet med meningsskiljaktigheter både inom 
stater och mellan stater gällande minoritetsrättigheter, uppstår en prekär situation 
för att finna en enhetlig uppfattning inom EU som kan stödjas av alla.42 Därför 
finns det heller ingen gemensamt bindande förordning eller dokument angående 
minoritetsrättigheter inom EU. Maastrichtfördraget hänvisade till fundamentala 
rättigheter och Amsterdamfördraget till diskriminering på etniska grunder, men 
minoritetsrättigheter i större omfattning än så nämnde de tidigare fördragen inte.43 
Därför var Amsterdamfördragets tillförande av artikel 13 länge den främsta 
grunden för minoritetsrättigheter i EU;  

 
Utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i detta 

fördrag och inom ramen för de befogenheter som fördraget ger 

gemenskapen, kan rådet […] vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa 

                                                                                                                                                         
 
38 Kelley (2004) s 2 
39 Kymlicka (2008) s 11 
40 Borzel & Risse (2003) s 58 
41 Kelley (2004) s 2 
42 von Toggenburg (2008) s 102 
43 Sadurski (2008) s 211 
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diskriminering på grund av kön, ras, etnisk ursprung, religion eller 

övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.44 

 
Bestämmelsen fastställde inte om eller till vilken grad positiv diskriminering 

eller grupprättigheter faller under artikelns hänvisning till ”lämpliga åtgärder”. 
Dess vagare formulering skulle kunna tolkas som att artikeln inte var menad för 
att uppnå faktisk jämlikhet, utan hellre att undvika direkt diskriminering. 
Samtidigt skulle det även kunna tolkas mer omfattande, som att 
antidiskriminering ska ses som en fortgående process, utan definierade del- eller 
slutmål. Artikelns omfattning är således helt beroende av lagtolkning och Eu-
domstolen (ECJ) har i sin praxis kommit att tillämpa den som en individuell 
rättighet och en negativ skyldighet (dvs. stater måste bara frånhålla sig från att 
diskriminera, inte aktivt verka för att utvidga jämlikheten). Dock har artikeln legat 
till grund för direktiv, handlingsprogram och flera Europeiska år t.ex ”lika 
möjligheter för alla” 2007.45 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna tillkännagavs högtidligt år 
2000. Den införlivades med mindre ändringar som del av fördraget om 
upprättande av en konstitution för Europa och skulle, om konstitutionsförslaget 
antagits, blivit bindande för samtliga medlemsländer. Som det nu är ställt är 
stadgan inte formellt juridiskt bindande, men den innehåller de grundläggande 
principer som ansetts bindande i rättspraxis som allmänna principer i 
gemenskapsrätten.46 Dock kunde man enbart komma överens om en vag 
formulering i dess vägledande värderingar angående minoriteter,  inriktat på 
förbudet av diskriminering pga. nationell minoritetstillhörighet.47 Samma trend 
med vaga formuleringar följde i reformen genom Lissabonfördraget, som därför 
inte lyckades medföra något nytt till minoritetsskyddet.48 Det var emellertid första 
gången ordet minoritet inkluderats i den primära EU-lagen;49 

 

Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, 

demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, 

inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.50 

 
Denna formulering kan ses som en stark symbolisk hållning genom 

bekräftelsen av vikten av minoritetsrättigheter, men lämnar inga konkreta 
rättigheter eller villkor för under vilka omständigheter artikeln skulle kunna 
tillämpas. Utan mer detaljerade bestämmelser eller genom ett etablerande av 

                                                                                                                                                         
 
44 Romfördraget artikel 13 
45 von Toggenburg (2008) s 99-100 
46 KOM (2005) 172 not 2 
47 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (2000) artikel 21 punkt 1; Weller (2008) s 2 
48 Weller (2008) s 2 
49 von Toggenburg (2008) s 100 
50 Lissabonfördraget artikel 2  
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kompetens, innebär EU:s grundfördrag  fortsatt en klen grund att bygga vidare 
på.51 

Den möjlighet för minoritetsrättigheter som finns tillhanda genom EU:s 
grundfördrag är att åberopa andra områden som regleras, t.ex. gällande rätten till 
kultur, utbildning eller sysselsättning. Dessa regleringar gör det även nödvändigt 
för samtliga aktörer, alltså inte enbart stater, som står under EU:s regelverk att 
beakta minoritetsrättigheter.52 

Ett flertal organ har skapats med mandatet att övervaka minoriteters situation i 
relation till den standard som satts och för att göra rekommendationer.53 Bl.a. 
upprättades 1997 det Europeiska centrumet för övervakning av rasism och 
främlingsfientlighet (hädanefter EUMC). Ett decennium senare inkorporerades 
EUMC under EU:s byrå för grundläggande rättigheter (hädanefter FRA), som då 
också erhöll ett större fokus på just minoritetsrättigheter.54 FRA övervakar och 
analyserar utvecklingen av de mänskliga rättigheterna inom EU och innehar en 
rådgivande roll för hur de kan främjas. Utöver detta lämnas även yttranden över 
både hur EU:s institutioner och medlemsländer förvaltar rättigheterna när 
möjligheter att göra så uppstår.55  

Det Europeiska rådet vidhåller, trots avsaknaden av en uttryckt kompetens för 
minoritetsskydd inom EU i grundfördragen, att minoritetsskydd är en del av de 
grundläggande principerna för EU.56 Detta baseras på den mer allmänna respekten 
för mänskliga rätigheter, men har alltså oftast formulerats genom icke-
diskriminering.57 T.ex. förbjuder EU:s likabehandlingsdirektiv 2000/43 
diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung i samhället vid förbindelse 
med arbete, utbildning, social trygghet, hälso- och sjukvård och tillgång till varor 
och tjänster. Direktivet är godkänt och införlivat av samtliga medlemsstater.58 Ett 
fåtal andra EU-dokument omtalar etnisk-kulturell mångfald, eller etniska 
minoritetsgruppers rättigheter, men dessa är oftast icke-bindande dokument.59  

 

3.2 Det saknade minoritetsfördraget 

Trots det Europeiska rådets uttalande, har ändå gemenskapslagen alltid företräde 
framför konstitutionella normer. Därför konkurrerar minoritetsrättigheterna med 
den grundläggande principen om en gemensam marknad (se artikel 13 citerad 

                                                                                                                                                         
 
51 von Toggenburg (2008) s 100-101 
52 von Toggenburg (2008) s 99 
53 Kymlicka (2008) s 13 
54 Council Regulation (EC) No 1035/97 
55 Rådets förordning (EG) nr 168/2007  
56 von Toggenburg (2008) s 98 
57 Maastrichtfördraget artikel 6 
58 Europeiska kommissionens hemsida ”Bekämpa diskriminering”  (2011-11-09) 
59 Kymlicka (2008) s 11-13 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=1997&nu_doc=1035
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ovan; ”utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna”). De 
grundläggande principerna kan faktiskt innebära en begränsning av tillgången till 
vissa gods och tjänster, t.ex. allmännyttiga bostäder och arbetsplatser. Om 
speciella undantag, för att försäkra t.ex. skyddet för minoriteter, ska gälla krävs att 
de skrivs in i EU-rätten. Ett exempel på detta är Samernas särskilda ställning och 
Ålands särställning som delvis självständigt. Annars, om direkt lag saknas, gäller 
EU:s principer om proportionalitet och jämlikhet för att avgöra vad som har 
företräde, skyddet av minoriteter och kulturell mångfald eller rätten till fri 
rörlighet av varor, tjänster, personer och kapital.60  

Den senaste tidens arbete inom EU har visserligen försökt stärka skyddet för 
rättigheter och samtidigt minska diskriminering. Detta har dock varit tvunget att 
genomföras utan att diskutera minoritetsrättigheter i dess fulla omfattning. Istället 
riktas fokus på ett specifikt område, oftast antingen rätten till egen kultur eller 
rätten till effektivt deltagande. Genom detta förfaringssätt når man visserligen 
vissa framgångar inom de specifika rättighetsområdena,61 men det resulterar även 
i att det skapas ett lapptäcke av olika rättigheter som är relativt vagt utformade, 
tvetydiga och inkonsekventa. Sadurski går så lång att säga att det är så pass rörigt 
att det är omöjligt att avgöra hur eller vad som ska följas, även om viljan att göra 
detta förelåg.62 Då bara ett fåtal juridiska dokument faktiskt innehar oinskränkt 
och samstämmigt stöd i Europa, är det dock inte svårt att sluta sig till att denna 
vilja inte verkar föreligga i någon större omfattning.63 

I början på 90-talet fanns det vissa försök inom Europaparlamentet att grunda 
en supranationell EU-deklaration för grupprättigheter, med ett klart och tydligt 
regelverk tillämpat lika för samtliga stater. Detta skulle lösa problemet med de 
förvirrande regelverken som figurerade, men desto mer noggrant och juridiskt 
tvingande regleringen föreslogs vara, desto mer motstånd mötte den. Ändå finns 
det tilltro till att EU kan handha minoritetsfrågor på ett effektivt och neutralt sätt, 
beskaffenheter som är ovärderliga för en framgångsrik utvecklingen av 
minoritetsrättigheter. Von Toggenburg tror dock inte att dessa förutsättningar är 
tillräckligt. Den generella lösning som EU skulle kunna utforma skulle inte 
fungera för de mångfacetterade och invecklade minoritetsfrågorna som har olika 
förutsättningar i de olika medlemsländerna. Det rör sig dessutom om känsliga 
frågor, ofta med en lång historik, och förändringar innebär en omfördelning av 
makt och ställning. En rättighetsdeklaration har enbart en chans att lyckas och få 
fäste om det föreligger en stark och lokala förankring av deklarationens normer 
och dessutom en viljan till förändring även hos majoritetsbefolkningen. Av denna 
anledning finns det därför fördelar med att tillåta olikhet i rättighetsuppsättningar i 
olika stater. Därför förordar von Toggenburg hellre en speciellt utformade lösning 
för varje specifik stat, implementerad på helt frivilliga grunder. En uppgift som är 
bättre lämpad för Europarådet än EU.64 

                                                                                                                                                         
 
60 von Toggenburg (2008) s 117 
61 Kymlicka (2008) s 11-13 
62 Sadurski (2008) s 213-214 
63 Kymlicka (2008) s 11-13 
64 von Toggenburg (2008) s 102, 116-117 
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Utmaningen som EU står inför är då att åstadkomma ett minoritetsskydd som 
ska fungera och upprätthållas på statsnivå, utan att skapa friktion till eller inom 
EU.65  

 

3.3 Internationella resurser 

Den lösning för utvecklingen för mer omfattande minoritetsrättigheter som fått 
alltmer utrymme och betydelse inom EU är att utnyttja andra tillgängliga resurser, 
såsom t.ex. internationella avtal och organisationer. Det mesta av 
minoritetsskyddet finns därför nu utanför EU.66 

Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
(hädanefter OSCE) har traditionellt varit de organisationer i Europa som mest 
aktivt utvecklat minoritetsrättigheter. Deras arbete under de två senaste 
decennierna har hyllats, medan EU länge höll sig passiv i frågan eller som mest 
kan sägas behandlat det som en exportprodukt som inte var lämplig för inhemsk 
konsumtion. De tre organisationerna delar vissa juridiska intressen, i synnerhet 
EU och Europarådet vars medlemsländer blir allt mer överlappande.67 2001 skrev 
de under en gemensam deklaration för samarbete och partnerskap som bl.a. har 
som målsättning att stärka mänskliga rättigheter, och där minoritetsrättigheter 
nämns särskilt. 68  

Den kanske mest omfattande och mest gemensamt antagna bland EU-
medlemsländerna, är Europarådets Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (hädanefter ECHR). Den 
innehåller dock inga referenser till minoriteter, utan även här omnämns etnisk 
tillhörighet som ogiltig grund för diskriminering.69 Istället upprättade Europarådet 
1995 ett speciellt avtal för minoritetsskydd, nämligen Ramkonventionen för 
skyddet av nationella minoriteter (hädanefter FCNM), vilket var första gången då 
minoritet fick juridisk status.70 Det råder dock två invändningar mot att hålla 
FCNM som EU-standard för minoritetsrättigheter; för det första är FCNM 
visserligen bindande, men erbjuder enbart ett minimalt skydd då det endast är ett 
ramverk med generella ordalag och därmed stort tolknings- och 
handlingsutrymme.71 Dessutom har FCNM inte fått ställningen som 
minimumkrav, utan har antagits som ett övre tak.72 Den är heller inte knuten till 
den mäktiga Europadomstolens jurisdiktion, som därför enbart berört frågan 

                                                                                                                                                         
 
65 von Toggenburg (2008) s 117 
66 Weller (2008) s 1 
67 von Toggenburg (2008) s 95, 112, 114 
68 Gemensamma deklarationen  för samarbete och partnerskap (2001) 
69 Sadurski (2008) s 213 
70 Kymlicka (2008) s 15 
71 Weller (2008) s 2 
72 Sadurski (2008) s 209 
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sekundärt.73 Istället sker övervakningen genom dialog med medlemsländerna 
genom en kombination av en politisk ministerkommitté och en expertkommitté  
med rådgivande funktion.74 För det andra kan den inte anses vara generellt giltig 
då samtliga EU-länder inte stödjer den fullt ut. Frankrike, Monaco och Andorra 
har inte undertecknat konventionen och Belgien, Grekland och Luxembourg har 
undertecknat, men fortfarande efter många år inte ratificerat den. 75 

Då konkreta och tvingande mekanismer saknas, har samarbetet mellan EU och 
Europarådet främst varit ett utbyte av minoritetsstandards76 samt ett flertal 
gemensamma program.77 Den enda institutionaliserade mekanismen med någon 
juridisk grund är det samarbetsavtal Europarådet har med EUMC,78 vilket utgör 
en permanent kommunikationsform mellan en rad olika organ.79 

EU stödjer sig också ofta på minoritetsnormer utvecklade av OSCE, som har 
stor erfarenhet och kompetens inom området. Bl.a. råder ett tätt samarbete mellan 
EU-kommissionen  och OSCE:s högkommissarie för nationella minoriteter 
(hädanefter HCNM).80 Inom EU vidhåller man att det inte är tal om att duplicera 
normerna utan att komplettera dem. HCNM är dock ingen ombudsman för 
minoritetsfrågor som agerar i enskilda fall, utan arbetar med diplomati i 
förebyggande syfte. Genom att i ett tidigt skede identifiera och hitta lösningar på 
etniska spänningar, kan man avstyra situationer som kan äventyra freden, 
stabiliteten och relationerna mellan medlemsstaterna.81 HCNM har sedan dess 
formation 1993 varit ledande för arbetet med minoritetsskydd i Europa, men har 
mest handskats med central- och östeuropeiska länder innan de blev medlemmar i 
EU.82 Regional stabilitet har varit det primära målet och utvecklingen av en 
gemensam politik angående minoritetsrättigheter enbart ett led i detta.83  

                                                                                                                                                         
 
73 Weller (2008) s 2-3 
74 Sadurski (2008) s 213 
75 Europarådets hemsida (2011-09-15) 
76 von Toggenburg (2008) s 116 
77 Europarådets Joint Programmes hemsida (2011-10-27) 
78 COM (2005) 280 artikel 11 p 1c 
79 von Toggenburg (2008) s 116 
80 von Toggenburg (2008) s 114 
81 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter (2011-10-26) 
82 Weller (2008) s 4 
83 Nobbs (2008) s 277 
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4 EU:s strukturella handlingsutrymme 

EU har även andra handlingsmetoder tillhanda som inverka på aktörers 
handlingsutrymme. Först ut är konditionalitet som effektivt användes för många 
olika områden vid EU:s stora östliga utvidgning. Denna metod är dock mer 
baserad på en rationalistisk intressemaximering, både av EU som får upprätta de 
normer de vill ha och från staten som får medlemskap. En mjukare metod är då 
normativa påtryckningar, en grupp av diverse styrelsesätt som aktiverar 
socialiseringsprocesser, utan direkt koppling till ett specifikt incitament. 
Nyttjandet av en metod utesluter inte att andra metoder används parallellt.84 De tre 
styrelsesätt för utvecklingen och inkluderingen av rättighetsnormer på både 
nationell och EU-nivå85 som kommer behandlas är integration, konsekvensanalys 
och kanske främst den öppna samordningsmetoden (hädanefter OMC).86  

 

4.1 Konditionalitet 

Det är då nya länder vill ansluta sig till gemenskapen som EU har som mest 
förhandlingsstyrka och potentiellt inflytande på utformningen av 
minoritetsskyddet i de länderna. Detta kom att utnyttjas vid den stora 
utvidgningen med de central- och östeuropeiska länderna. Vikten av respekten för 
minoriteter uppmärksammades då och minoritetsrättigheter sattes på allvar på 
EU:s agenda. Därför beslutade EU 1991 att göra minoritetsrättigheter ett av de tre 
kriterierna för kandidatländer. Då de tidigare kommunistiska länderna såg EU-
medlemskap som avgörande för landets framtida säkerhet och utveckling, togs 
alla rekommendationer väldigt seriöst. Minoritetsrättigheter blev en central del av 
den inhemska politiken i dessa länder och sågs som ett led i deras återförening 
med resten av Europa.87  

Konditionalitet har visat sig som mest effektivt, gällande förändringar i lag 
och politik på olika områden, i de nya medlemsländerna när de externa faktorerna 
och interna faktorer sammanfallit. Dvs. då det utformats tydliga, samstämmiga 
och tillförlitliga normer som redan är förankrade i de ”gamla” medlemsländerna. 
Det ska därutöver förekomma en verklig drivkraft för implementeringen och 

                                                                                                                                                         
 
84 Kelley (2004) s 7-8 
85 Europeiska kommissionens hemsida (2011-10-24) 
86 Kelley (2004) s 8 
87 Kymlicka (2008) s 12-13 
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efterlevnaden av normerna i de anslutande länderna. Dessa två faktorer har dock 
inte särskilt ofta förelegat vad gäller minoritetsrättigheter.88 Bl.a. har de 
efterfrågade kraven inte accepterats för egen del av alla medlemsländer i väst. 
Denna dubbelmoral ansågs oacceptabel och kravens moraliska legitimitet 
ifrågasattes.89 Bristande legitimitet förekom även inom de enskilda 
kandidatländerna, då de nationella politiska och juridiska institutionerna ofta 
saknade en tillmötesgående inställning. Benägenheten att uppfylla kraven 
tenderade också att korrespondera med hur hårt hållna kraven var. Även i fall då 
det förekom generellt minoritetsvänliga grundlagar i medlemsstaterna, har de 
inhemska tolkningarna och tillämpningarna av dessa regler enbart skett i en 
väldigt begränsad utsträckning enligt Sadurski.90  

 

4.2 Integration 

En annan metod som EU nyttjar för att utveckla minoritetsrättigheter, är att 
integrera dem i samtliga relevanta områden. Bl.a. inom sysselsättning, utbildning, 
ungdomsprogram, forskning, information och kultur- och sport initiativ. På så sätt 
blir det en integral del av de flesta områden och man tvingas ta hänsyn till 
minoritetsrättigheter vid framtagandet, formuleringen och implementeringen av 
nästan samtliga områden som EU handhar. För att säkerställa en effektiv 
integration måste samtliga aktörer, från det lagstiftande EU-parlamentet till de 
enskilda myndighetsutövarna på nationell nivå, alla använda sig av 
minoritetsperspektiv. Detta kräver kunskap om frågorna och kompetensen att 
hantera det på rätt sätt, något som enligt von Toggenburg saknas eller är allt för 
bristfällig för tillfället. Dessutom saknar integration av minoritetsrättigheter en 
klart definierad omfattning, procedur och metod. Fördelen med detta styrelsesätt 
är att det, till skillnad från den ovan nämnda konditionaliteten, kan påverkas 
nerifrån och upp. Dvs att det skulle ha mer förankring hos medborgarna och 
därmed bättre undgår legitimitetsproblemet. Det behöver dock ändå först 
formuleras i mer strikta ordalag för att kunna vara effektivt.91   
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4.3 Konsekvensanalys 

EU-kommissionen har utformat konsekvensanalysen för att vara tillämplig på 
samtliga åtgärdsförslag, såsom direktiv, förordningar, förslag, utgiftsprogram och 
förhandlingsriktlinjer för internationella avtal. Den syftar till att analysera och 
utvärdera genomslagskraften och sannolika konsekvenser av åtgärdsförslagen, för 
att ge kvalitativt bättre, mer samstämmigt och mer effektivt regelverk.92 

Konsekvensanalysen inriktade sig från början enbart på tre kategorier; 
ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter. På senare tid har EU-
kommissionen dock även lagt tyngd på att analysera rättigheter enligt EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna och ECHR. Istället för att skapa en fjärde 
separat kategori, menar kommissionen att rättigheterna kan delas upp i olika 
grupper som därför kommer att beröra alla tre sektorer. Det måste då undersökas 
om t.ex. minoriteter signifikant påverkas av åtgärdsförslaget, rättigheter måste 
respekteras och måste även direkt refereras till i varje konsekvensanalys.93 
Konsekvensanalysen syftar inte till att göra en rättslig granskning av de effekter 
som rättighetsnormerna föranleder,94 utan hellre syftar den till att behandla 
minoritetsrättigheter inom samtliga områden av EU:s verksamhet. 
Konsekvensanalyser bidrar därmed till att undvika brott mot vissa aspekter av 
minoritetsskyddet, men uppfyller i sig själv inte de kraven som ställs av t.ex. EU:s 
stadga om de grundläggande rättigheterna.95 

 

4.4 Öppen samordningsmetod 

OMC är en frivillig politisk samarbetsmetod för EU:s medlemsländer.96 Den 
medför att medlemsstater själva utvecklar sina riktlinjer angående ett visst 
intresse, men i samklang med de övriga EU-länderna.97 Medlemsstaterna sätter 
först upp gemensamma målsättningar och kommer överens om kriterier för att 
mäta målens utveckling. Sedan upprättas nationella strategier för att nå målen, 
som utvärderas i samarbete med medlemsländerna och med EU-kommissionen. 
Tillsammans skrivs även rapporterar om utvecklingen. Allt detta sammantaget 
utvärderas sedan så att prioriteringar kan fastställas. Genom denna ingående 
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samordning identifieras gemensamma intressen inom EU och även vad alla kan 
anse är goda handlingsmönster i samband med att uppfylla intressen.98 

Länderna kan därmed söka lärdom från varandra och förenkla processen att 
identifiera och främja de bästa riktlinjerna.99 OMC tillåter ett stort utrymme för 
variationer nationellt och regionalt,100 vilket medför en flexibel och 
decentraliserad metod som också kontinuerligt länkar EU och den nationella 
myndighetsutövningen genom att dialog förs mellan parterna. Däremot kan OMC 
inte ses som styrning baserad på juridiska regler. Tvärtom kan metoden utnyttjas 
för att komma runt tidigare hårt reglerade områden med svagare förpliktelser. Att 
då försöka justera det relativt oreglerade OMC i striktare termer har misslyckats 
då det inte anses önskvärt av medlemsländerna.101  

OMC är tillämplig inom två områden relevanta för minoritetsfrågor; 
sysselsättning och sociala frågor. Inom den Europeiska sysselsättningsstrategins 
(hädanefter EES) riktlinjer och de lierade årliga landsspecifika 
utvecklingsrapporterna, har minoriteter tydligt berörts. Bl.a. uttrycks att 
avsaknaden av jämförbar data, som beskriver omfattningen eller karaktären av 
minoritetsgrupper, är ett hinder för att utvärdera åtgärder för dessa grupper. 
Rapporterna kommenterar även problematiken med de olika tolkningarna av 
begreppet minoritet. Kommissionen har med anledning av rönen i rapporterna 
efterfrågat att medlemsländer lägger större vikt på minoriteter som är medborgare 
i landet. Vidare anser kommissionen att mer djupgående undersökningar om de 
hinder minoriteter möter på arbetsmarknaden kan göras. Även om vissa framsteg 
gjorts, kritiseras faktumet att individen ofta tvingas anpassa sig till det rådande 
systemet för att tillgodogöra sig de möjligheter som finns tillhanda. EES belyser 
på detta sätt specifika problem som minoriteter möter och OMC skapar 
förutsättningar för en transnationell lösning på problem som kan innebära en 
allmänt förbättrad levnadsstandard. Minoritetstillhörighet ses dock enbart ur ett 
väldigt smalt perspektiv. Det ses t.ex. inte som en del av en större kultur eller som 
en fråga om möjligheten till politiskt effektivt deltagande. Istället betraktas det 
enbart som en uteslutande faktor från arbetsmarknaden.102 

Inom EU:s sociala integreringsprocess utpekas etnisk tillhörighet som en  
strukturell faktor som påverkar fattigdom och socialt utanförskap.  Dock syftar 
detta mer på migrationsgrupper och s.k. nyare minoriteter.  Skillnaden mellan nya 
och gamla minoriteter ligger i att nya minoriteter vill undkomma de betingelser 
som urskiljer dem från majoriteten och ligger till grund för diskriminering och 
exklusion. Gamla minoriteter däremot, söker att bibehålla just det som skiljer dem 
från majoriteten. Med andra ord söker nya minoriteter t.ex. rätten att få särskild 
stödundervisning i landets officiella språk, medan gamla minoriteter hellre söker 
att få rätten att använda sitt eget språk i kontakten med myndigheter, rättsväsen 
eller i politiska institutioner. EU:s verksamhet inom området av minoriteter och 
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integration har primärt ägnas just nya minoriteter. Von Toggenburg menar att EU-
kommissionen icke desto mindre verkar för att mer fokus ska läggas på 
kopplingen mellan sociala frågor och minoriteter mer generellt. Dock omnämns 
överhuvudtaget inte minoriteter i den gemensamma rapporten om social trygghet 
och social integration från 2007.103 I rapporten från 2008 nämns några specifika 
minoritetsgrupper och olika problematiska aspekt av deras sociala integration och 
lösningar på dessa efterfrågas. I de efterföljande rapporterna från 2009 och 2010, 
samt Europa 2020 strategin, finns dock ingen uppföljning och minoriteter nämns 
bara förbigående som en, bland andra, utsatta grupper. 104  

Integrationspolitiken i EU angående minoriteter, och då i synnerhet gamla 
minoriteter, har inte varit aktuellt för lagstiftning på EU-nivå.105 
Ickediskriminering ingår visserligen i integrationsarbetet, men enligt 
Kommissionen kräver minoriteter mer skydd än så, för en lyckad integration.106 
Istället för en strikt reglering har det lämnats stort handlingsutrymme för 
medlemsstaterna att implementera bestämmelser på sitt eget sätt, mycket med 
anledning av de vitt skilda strukturella förutsättningar för minoriteter som råder i 
medlemsländerna. Avsaknaden av striktare reglering har inte alltid bådat gott för 
de gamla minoriteterna, då enligt vissa tolkningar av EU-rådets direktiv 
2003/109/EC uppmanades det till integration genom assimilation. Något som inte 
direkt är samstämmigt med utökandet, eller upprätthållandet av 
minoritetsrättigheter.107 
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5 EU:s och staters intressen  

Det finns två parallella inriktningar för de intressen som påverkat strukturerna i 
EU som reglerar rättighetsutvecklingen; intresset av skydd genom juridiska 
bestämmelser och intresset av säkerhet.108 Då de föregående kapitlen skänkte en 
första inblick i hur utvecklingen av minoritetsrättigheter utformats, ska fokus nu 
riktas på att analysera en mer nyanserad bild av utformningen av strukturerna och 
hur dessa nyttjats av minoriteter, stater och EU för den fortsatta utvecklingen av 
minoritetsrättigheterna. 

 

5.1 Säkerhet  

Det som föranledde utvecklingen i EU att börja fokusera på minoritetsrättigheter, 
även på hemmaplan, skulle kunna ha varit rent humanitära anledningar. Vid 
tidpunkten för den nya inriktningen var det dock inte enbart ett normativt problem 
som söker lösning politiskt, utan främst var det säkerhetsdimensionen i Europa 
efter Kalla krigets slut som var av betydelse.109 Etniska konflikter har förekommit 
i bl.a. Moldavien, Georgien, Azerbaijan, Kosovo, Bosnien-Herzegovina, och 
Makedonien, till en sådan grad att det föranlett både militära interventioner och 
därefter krav för skydd av minoriteter som har varit mer långtgående än någon 
hittills upprättad minoritetskonvention.110 

Regional stabilitet utesluter dock inte vikten av staters andra intressen.111Att 
lösa etniska konflikter genom utvidgandet av minoritetsrättigheter kan nämligen 
även uppfattas att inbegripa ett hot mot staten genom destabilisering.112 Genom en 
generell förstärkning av individuella rättigheter för människor tillhörande en 
minoritetsgrupp, kan missnöje minska och motsättningar stävjas. Genom att 
samtidigt begränsa grupprättigheter för minoriteter inom det egna territoriet kan 
man skydda mot att särskilda rättigheter ges uteslutande till minoriteter, som 
skulle ge gruppen en särställning i förhållande till majoritetsbefolkningen. Skulle 
minoriteterna sedan börja utkräva allt mer långtgående politiska eller territoriella 
rättigheter skulle detta kunna riskera nationsstatens politisk stabilitet,113 

                                                                                                                                                         
 
108 Kymlicka (2008) s 26 
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suveränitet eller territoriella integritet.114 Genom att skänka en liten grupp med 
t.ex. krav på självständighet, ett visst självstyre kan dels samma grupp därefter 
eskalera sina krav eller så kan allt fler grupper kräva det samma.115 

Främst har detta varit rädslan i de tidigare kommunistiska staterna då 
minoritetsgrupper i större utsträckning finns i flera angränsande stater och därmed 
utgör ett mer reellt hot för en grannstats krav på det en annans territorium.116 
Således är det inte enbart en rädsla för utvidgningen av minoritetsrättigheter i den 
egna staten, utan även i andra stater. Dessutom menar Sadurski att förklaringen till 
motståndet till utökade rättigheter är kopplat till nationalitet och mer bestämt; 
etnicitet. Detta har utgjort den mest inflytelserika sociala faktorn av 
sammanhållning och enhetlighet som legat till grund för statsformation. Detta är i 
synnerhet gällande i kommuniststaterna där befolkningen efter kommunismens 
fall upphörde att identifiera sig med en föreställd eller institutionaliserad tanke på 
klass, religion, medarbetare m.m. Där blev istället etnicitet basen för en stark 
samanhållning. En absolut enad nation, där alla medborgares identitet uteslutande 
är knuten till nationen, skänker den politiska eliten tillräcklig legitimitet som 
genuina representanter .117 Dessa representanter ger därefter uttryck för den 
gemensamma identiteten genom avgöranden där olika intressen kommer till 
uttryck.118 En utstickande grupp, som dessutom kommer med krav på 
självbestämmande, skulle därmed spräcka illusionen om det strikt enade 
samhället.119  

Eskalation av minoritetskrav hotar även de övriga europeiska länderna, men 
här har debatten om visst självstyre varken ansetts så skrämmande eller visat sig 
leda till de oönskade resultaten. Där inte sagt att de västeuropeiska länderna har 
varit helt öppna för territoriellt självbestämmande. Att underkasta sig övervakning 
utifrån är oftast inte välkommen då relationen mellan majoritet och minoritet i en 
stat ofta är väldigt skör och har som regel en lång och smärtsamma historia.120 
Därutöver har samtliga EU-länder redan förlorat lite av sin suveränitet genom 
medlemskapet i EU och är ovilliga att riskera mer.121 EU:s agerande angående 
minoritetsrättigheter måste således bli en balansakt mellan intresset av regional 
stabilitet och statens intresse för den nationella integriteten. 122  

Misslyckandet att upprätta en omfattande och gemensam EU-rättsakt om 
minoritetsrättigheter kan till mycket knytas till denna rädslan för att även 
begränsade rättigheter efterhand ska leda till mer långtgående krav. Mänskliga 
rättigheter generellt och minoritetsrättigheter i synnerhet får därmed ofta stater att 
utnyttja rätten att motsätta sig juridiska påslag som skulle kunna riskera deras 
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existens.123 Synen på minoritetsrättigheter som en problemlösande åtgärd är därför 
heller inte önskvärd då det spär på stigmatiseringen av att minoriteter utgör ett hot 
mot den rådande situationen och styret.124 Minoritetsrättigheter kan dock inte 
frånkomma den starka kopplingen som konfliktslösande eller förebyggande 
åtgärd, men kan heller inte simplifieras till att enbart används på basis av att vara 
en mekanism för medmänsklighet eller för att det är moraliskt gott.125  

Kymlicka anser dock att det är otillräckligt att hänvisa till stabilitet och 
säkerhet som grund för att inte utöka minoritetsrättigheterna. Samma argument 
skulle nämligen kunna utnyttjas av minoriteter för att söka respons hos 
beslutfattarna för att få igenom minoritetsrättigheter.  Detta genom att använda 
mer våld och skapa den instabilitet som fruktas. Därmed skulle 
minoritetsrättigheter istället behöva utökas för att uppfylla intresset av regional 
stabilitet och säkerhet.126  

Att stater har ett inneboende intresse av att vara säkra, dvs. överleva och vara 
stabila, medför dock inte nödvändigtvis att de följer ett neorealistiskt tänkande av 
att staters primära intresse oftast är att söka mer makt. Socialkonstruktivismen 
menar istället att man ska undersöka identiteter och intressen allt eftersom de 
formas genom interaktionen mellan medborgare och stat, samt mellan stater.127 I 
de institutioner som upprättas för ändamålet av säkerhet är det således varken 
förvånansvärt eller grund för kritik att inneha säkerhet som intresse. Dock är 
Nobbs kritisk till när detta intresse däremot tillåtits spilla över på både idéerna och 
själva strukturen inom EU, som har mandat för det mesta utom just säkerhet. Vad 
han finner än mer oroande är att det inte avstannat där utan även spridigt sig till 
Europarådet, den traditionella förkämpen och beskyddaren av mänskliga 
rättigheter.128  

 

5.2 Rätten till självbestämmande, kultur & effektivt 
deltagande 

Minoritetsrättigheter som eftersträvas och behandlas i internationella 
bestämmelser gäller främst rätten till sitt språk, bl.a. i juridiskt dömande eller 
lokala instanser, möjligheten till egna utbildningsinstanser och media, politisk 
representation samt bosättningsfrågor. Dessa utgör grunder för att kunna delta i 
den demokratiska processen och därför ett intresse för samtliga 
demokratianhängare. Lite slarvigt kan det sammanfattas till rätten till egen kultur 
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och rätten till effektivt deltagande. Hoppet är att om dessa två rättigheter uppfylls, 
kommer efterfrågan för mer långtgående rättigheter avta eller vara överflödiga. 
Dock ingår ofta rätten till ett lokalt eller regionalt självbestämmande som del av 
kravet på effektivt deltagande, även om den som diskuterats ovan, försöks 
undvikas av staterna.129 

Territoriell självbestämmande omnämns inte FCNM eller av deklarationer 
eller rekommendationer av europeiska organisationer. Det enda undantaget 
uppstod genom Rekommendation 1201 från Europarådet 1993 som behandlade 
förslaget till FCNM.130 Den Europeiska kommissionen för demokrati (ett juridiskt 
rådgivande organ inom Europarådet) avgjorde dock snart att den särskilda 
autonomin som rekommendationen omnämnde inte innebar rätten till 
självbestämmande.131 Det är således inte erkänt som en rättighet och idén på 
självbestämmande har sedan dess egentligen helt försvunnit från debatten om 
minoritetsrättigheter. 132  

Implementeringen av rätten till den egna kulturen är heller inte utan problem. 
Internationella bestämmelser som reglerar kultur upprätthålls bättre i mer 
homogena samhällen där minoritetsgrupperna är små och utspridda. Då fungerar 
bestämmelserna, enligt Kymlicka, som ett led i assimilationen till 
majoritetssamhället och skänker ett visst skydd och värdighet under vägens gång. 
Tecken tyder på att detta händer bl.a. med romerna i  Tjeckien, Slovenien och 
Ungern samt för armenierna i Rumänien.133  

 För större grupper blir internationella bestämmelser om rätten till den egna 
kulturen näst intill irrelevanta, då det i likhet med självbestämmande uppstår en 
spänning mellan försöket att bibehålla den monoton-kulturella nationen och 
samtidigt tillstyrka minoriteter rätten till deras kultur. Staten har inget att vinna på 
att tillgodose rättighetskraven, utan står att förlora både ur ett ekonomiskt 
perspektiv, genom expanderingen av t.ex. myndighets- och utbildningsväsendet, 
och ur ett maktperspektiv då mer inflytande måste tilldelas minoriteter. Då rätten 
till kultur är en positiv rättighet som kräver direkta åtgärder försedda av staten, 
krävs det bara att åtgärderna inte är omfattande nog för att rättigheten ändå ska bli 
ineffektiv. Bl.a. regleras enbart grundläggande utbildning vilket inte förhindrar att 
minoritetsmedlemmar tvingas iväg från sin grupp för att söka högre utbildning. 
Detsamma gäller möjligheterna för tillgång till den makt och inflytande som 
minoriteter enligt rättigheterna är beviljade, men som är svår att tillgå utan att 
först tvingas assimileras till storsamhället. Detta medför att den potentiella eliten 
av minoriteten med nödvändighet avskiljs från gruppen för att kunna uppnå att 
t.ex. kunna representera dem.134 Därför tillskrivs minoritetsrättigheterna ofta för 
att vara nedlåtande och enbart inneha symboliskt värde med en outtalad 
överenskommelse att inte ta kraven angående minoritetsrättigheter på för stort 
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allvar.135 Paradoxalt nog kan samma anledning underlätta för implementeringen, 
då länder kan gå med på krav de vet att de inte behöver uppfylla.136 

När självbestämmanderätten är för stark och kulturrättigheterna för svaga, är 
det tredje alternativ rätten till effektivt deltagande. Detta deltagande ska vara 
gällande i offentliga angelägenheter, i synnerhet sådant som berör 
minoritetsgrupperna själva. Denna rätt var till början, t.ex i 
Köpenhamsdeklarationen från 1990, direkt kopplat till självstyre.137  Pga. de ovan 
diskuterade kontroverserna har rättigheterna sedermera blivigt separerade138 och 
deltagandet blir enklare att betraktas ses som ett naturligt led av den demokratiska 
processen. Rätten till effektivt deltagande anses inte inneha samma risk för 
territoriellt övertag som självbestämmanderätten har, men är heller inte lika 
intetsägande som rätten till kultur. Dessutom har den välkomnats dels pga. att det 
utgör ett alternativ till självbestämmanderätten och dels pga. dess vaga 
utformning. Detta gör den flexibel för olika tolkningar som kan fungera inom 
olika strukturer. Därmed undkommer man svårigheten med att uppnå den viktiga 
konsensus som krävs för internationell reglering.139  

Som minimum innebär dock rättigheten en frihet från diskrimination vid 
röstning i val, politiska ämbeten eller juridiska förhandlingar. När detta 
grundläggande deltagande är garanterat, blir nästa steg att få verklig och jämlik 
tillgång till representation i den lagstiftande makten och det är där 
begränsningarna av rätten till effektivt deltagande uppenbaras. Rätten kan 
nämligen inte hindra den demokratiska friheten att större block håller samman 
eller väljer att inte samarbeta med vissa representanter. Den hindrar heller inte 
orättvisa regler angående exempelvis valsystemet, något som i praktiken kan 
omöjliggöra minoritetsrepresentation.140  

Det enda sätt att undkomma dessa problem är att tolka rätten att innehålla 
någon slags kontra-majoritets regel med maktdelning, exempelvis koalitionsstyre. 
Med den lösningen skulle man dock introducera risker att störa den rådande 
maktbalansen och i förlängningen även eventuellt riskera statens territoriella 
integritet. Denna risk skulle medföra samma motvilja att uppfylla effektivt 
deltaganderätten som självbestämmanderätten och därför spås rättigheten inte 
tolkas som mer inkluderande än ett diskrimineringsförbud. En mer omfattande 
tolkning av rättigheten medför således en säkerhetsrisk och en svag tolkning 
förser inte tillräcklig grund för att lösa problemet som rättigheten anspelade på.141 

Inriktningen på att lösa problemen i relationen mellan stat och minoritet 
genom rättigheter, stöter följaktligen på svårigheter då rättigheterna baseras på 
självbestämmande, kultur och effektivt deltagande. Trots detta innehar 
rättighetsinriktningen fördelen av att medföra säkerhet och mer stabilitet över 

                                                                                                                                                         
 
135 Kymlicka (2008) s 22-23; Sadurski (2008) s 214 
136 Kymlicka (2008) s 22-23 
137 Kymlicka (2008) s 28-30 
138 The Lund recommendations (1999) punkt 14 
139 Kymlicka (2008) s 28-30 
140 Kymlicka (2008) s 28-30 
141 Kymlicka (2008) s 30-31 



 

 27 

längre tid, då de kontinuerliga förhandlingarna och kompromisserna mellan stat 
och minoritet inger en känsla av rättvisa och med det legitimitet.142 
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6 Strukturella förutsättningar  

I detta kapitel kommer analyseras hur lärdomar från den tidigare utvecklingen av 
minoritetsrättigheter lett till inriktningen att med hjälp av strukturella 
förutsättningar påverka aktörerna, deras identitet och intressen för att därigenom 
uppnå förändrade uppfattningar som delas gemensamt. 

 

6.1 EU:s direkta inflytande 

Om inte påtryckningar inifrån det egna landet är tillräckligt för att upprätta 
rättigheter är det oftast helt nödvändigt att tillhandahålla press utifrån för att 
tillgodose rättigheter. 143 

Konditionalitet som diskuterades i kapitel 4, har ofta väldigt generellt ställda 
krav för att kunna anpassas till de olika förutsättningarna i kandidatländerna, men 
detta medför otydlighet i vad som faktiskt krävs144 och gör dem också svåra att 
utvärdera. Därmed uppstod snabbt inkonsekvent,145 men då det vid tidpunkten inte 
förelåg omständigheter i kandidatländerna som på ett direkt eller allvarligt sätt 
skulle utgöra ett hot mot säkerheten, ansågs varje litet steg mot 
Köpenhamnskriterierna som en framgång.146 När sedan kandidatstaterna 
välkomnats som medlemmar finns inga direkta hinder för att bryta mot 
kriterierna.147 Eftersom Köpenhamnskriterierna saknar en juridisk förankring, kan 
inte mycket mer än fördömanden framföras. I EU:s årliga rapporter ifrågasätts 
heller aldrig direkt de nya medlemsländerna som demokratiska eller 
rättighetsrespekterande. T.ex. benämndes minoritetssituation i Slovenien som bra 
inför anslutningen, trots stora missförhållanden genom uteslutande ur 
medborgarskap för stora grupper icke infödda slovener. Anledningen till detta är 
förenat med att rapporten fokuserade på rent formella åtaganden såsom 
införlivandet av lagar, upprättandet av institutioner och minoritetspolitiken 
generellt, och inte på faktiska genomförande.148  

Konditionalitet användes också som ett sätt att mäta de f.d. kommunistiska 
ländernas politiska kompetens och moraliska utveckling, om de kunde acceptera 
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och upprätthålla en godkännbar standard för etisk mångfald och lämna gammalt 
groll och motsättningar bakom sig. Det skulle helt enkelt avgöras om det var 
möjligt att framgångsrikt återförenas med resten av Europa vad gäller moderna 
liberala och kosmopolitiska traditioner och institutioner. Problemet var dock att 
försvara hur EU-länderna i väst försökte tvinga östländerna att underkasta sig 
regleringar som de själva inte alltid följde.149 Att inte leva som man lär och föregå 
med gott exempel150 medförde en väldigt påtaglig risk att skapa frostiga relationer 
mellan öst och väst och därmed försvåra för vidare utveckling och samarbete 
inom en rad olika områden. Därför ansågs det viktigt att vara selektiv i vilka typer 
av minoritetsrättigheter som begärdes. OSCE menade bl.a. att självbestämmande 
var en av de rättigheter bäst lämnade utanför diskussionen.151  

Även om konditionalitet i samband med anslutning varit framgångsrik inom 
andra områden, verkar det därmed saknas anledning, intresse eller förmåga 152 när 
det kommer till minoritetsrättigheter. De normer som förkunnas på EU-nivå ses 
som mer legitima, och därmed mer stabila och har större chans att lyckas, om de 
är förankrade i de enskilda medlemsländerna och inte påtvingas utifrån med en 
hård hand. 153 Då får försök på införlivandet av normerna från EU-nivå istället den 
oönskade påföljden av irritation och ilska i kandidatlandet. 154 

 
All lagstiftning, hur noggrant den än utarbetats, förblir värdelös om det inte 

finns någon politisk vilja att omsätta den i långsiktiga insatser och om den 

inte har betydande stöd hos allmänheten.155 

 
Antagandet är därför att minoritetsskyddet successivt kommer minska när de 

formella konditionalitetskraven med tiden avtar, eftersom minoritetsskydd inte 
tillhör EU:s kompetensområde i tillräcklig utsträckning och staterna kommer 
därför inte att utsättas för någon vidare granskning. Inom diskursen av påverkan 
av konditionalitet angående minoritetsrättigheter finns dock även en annan 
inriktning;  att en omvänd konditionalitet kommer att infinna sig då de normer 
som artikulerats för anslutningsländerna kommer bidra till ny kunskap och 
erfarenhet och väcka nya idéer till liv även bland de gamla medlemsländerna.156 
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6.2 EU:s inflytande på identitet & intresse 

EU tvingas efter de stora anslutningarna 2004 och 2007 att i större omfattning 
tackla problemet av bristande minoritetsrättigheter i länder som nu ingår i 
unionen. De existerande mekanismerna och institutionerna är, i Weller ordalag, 
slarvigt sammansatta och det har misslyckats att inkludera minoritetsrättigheter i 
ett brett perspektiv i EU:s grundläggande instrument. Trots att EU är 
medförfattare till den juridiska verkligheten för medlemsstaterna och instrument 
inom antidiskriminering skapats har stort spelrum för staterna tillåtits med 
tandlösa påtryckningsmedel. Avsaknaden av gemensamma minoritetsrättigheter, 
får EU att istället hantera problemen genom reglering inom olika delområden 
såsom arbetsrätt, kultur och socialt utanförskap.157 De juridiska bestämmelser som 
har kommit till stånd har alltså inte nödvändigtvis föranlett förändringar av 
beteenden eller än viktigare för socialkonstruktivismen; av grundläggande 
uppfattningar. Detta belyser EU:s begränsade räckvidd för inflytande i 
medlemsstaterna. 

Därför lämpar det sig för att undersöka andra strukturer som ger 
handlingsutrymme både för staten och för EU. Socialkonstruktivismen pekar på 
en fördel med ett politiska samarbete istället för en strikt juridisk reglering inom 
EU.158  Genom att skapa gemensamma institutioner underlättas arbetet med att nå 
fram till gemensamma lösningar på problem. 159 Emedan den realistiska synen på 
internationella organisationer är att de utgör staters redskap, ser 
socialkonstruktivismen organisationerna som av mycket större vikt. Mer än att 
förse allmännyttiga tjänster såsom informationsinsamling och upprättandet och 
övervakandet av avtal, så kan de vara självständiga aktörer. 160 

EU:s institutionella styrka ligger i att det är institutionerna som bygger upp 
och reglerar samarbetet mellan staterna och därmed besitter EU möjligheten att 
påverka beteende på ett mer indirekt sätt. Ett exempel är att de styr över agendan 
och kan påverka vad som anses vara problem och tas upp till diskussion. 
Dessutom kan de genom att föreslå vissa lösningar påverkar handlingar i en 
riktning mot en större målsättning, eller åtminstone styra bort handlingar från 
oönskade riktningar. Lockelsen med att uppfylla följa EU:s utsatta normer är att 
de uppfattas som baserade på strävan efter liberala sociala mål som generellt ses 
som eftertraktade och legitima.161 Då det råder avvikelser mellan EU och 
inhemska regler, kommer det även finnas press på medlemsländerna att anpassa 
sig162 till vad som anses vara acceptabelt beteende. Detta är beteende baserat på 
logic of appropriateness, att identitetstillhörighet ger ett visst beteende eftersom 
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identitetstillhörande står till grund för att beräkna eller redogöra för vilka 
uppfattningar och intressen man har.163 Den stora invändningen mot 
socialkonstruktivismen berör denna förmodan att stater är öppna och ärliga i 
samspelet med andra aktörer. Det föreligger inte alltid ett genuint försök till att 
vidga samarbete eller utveckling.164 Samtidigt går det inte att undvika att 
interaktionen inom exempelvis EU påverkar hur stater identifierar sig själv och 
hur andra aktörer ser på dem.165  

Samarbete inom internationella organisationer brukar medföra just denna 
tendens att knyta sig till nya identiteter som underlättar för vidare samarbete och 
glömma tidigare identiteter som innebar mer problematiska förbindelser. Denna 
identitetsskapande egenskap är knuten till möjligheten till dialog som är en 
nödvändig del av internationellt samarbete. Diskussioner specifikt om identitet är 
ovanliga inom andra områden, men ofta närvarande angående mänskliga 
rättigheter, då identitet är direkt knutet till gemensamma uppfattningar som måste 
föreligga för lika behandling.166  

Att avsiktligt försöka skapa en gemensam europeisk identitet är inte utan stora 
svårigheter. Detta då nationsstaten länge utgjort grunden för identitetstillhörighet 
och det är inom den de huvudsakliga strukturerna som reglerar både relationen 
mellan medborgare och den mellan medborgare och stat fortsatt finns.167 Pga. 
avsaknaden av en gemensam identitet har den socialiserande effekt som EU-
medlemskap medför, inte alltid visat sig särskilt effektivt gällande 
minoritetsrättigheter då aktörer agerar efter en rad olika identiteter och intressen 
som skiljer sig beroende på situation.168 

 Genom att definiera den politiska, sociala och ekonomiska miljön inom vilka 
aktörerna verkar, begränsar EU i alla fall aktörernas olika valmöjligheter. Detta 
ger också en viss begränsning i hur deras uppfattningar, intressen och identiteter 
formas inom den sociala sfär i vilken samarbete och utveckling förekommer.169 
Därmed påverkar EU uppfattningar hos aktörerna genom att vara del av deras 
sociala omgivning.170 
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6.3 Internationell dialog 

EU är dock en tvåvägs process där medlemsstaterna också påverkar institutioner 
och politiken, vilka i sin tur sedan påverkar medlemsstaterna.171 Europeiska 
institutioner ses alltså inte som uteslutande förhandlingsarenor mellan egna 
intressen, utan som arenor för diskussion och utbytet av idéer. Det är en process 
där vissa tolkningar tilldelas företräde, tillåts eller förvägras.172 

OMC medför att EU-medlemmarna kan dra fördel av konkurrensen mellan de 
bästa idéerna och handlingssätten inom social-, arbets- och migrations politik. 
Von Toggenburg ser inga hinder för att inkorporera minoritetsrättigheter i samma 
system, utan enbart fördelar. Detta då OMC skänker möjligheten utbytet av idéer 
som skapar en ny identitet med nya intressen vilket skulle kunna innebära en 
förstärkning av minoritetsrättigheterna. OMC är visserligen en juridiskt svag 
metod, men desto starkare politiskt stark, vilket även är dess stora fördel. Den kan 
nämligen medverka till att införliva de målsättningar som finns på EU-nivå i 
medlemsstaterna, men med ett bibehållet nationellt självbestämmande genom dess 
frivilliga grund. Därmed ses inte heller EU agera med en dubbelstandard. Således 
kan OMC vara det sätt som behövs för att öppna upp de hårt hållna/bevakade 
minoritetsrättighetsfrågorna som är så vitt skiljda i medlemsstaterna för att nå 
överenskommelser.173 

För att kunna föra en framgångsrikt dialog över identitetsgränserna krävs dock 
liknande referensramar och betydelser för att förstå varandra. 174 Därför utgör bl.a. 
den påtagliga skiljaktighet i definitionen av minoriteter, preferenser av 
individuella eller grupp rättigheter eller avsaknaden av gemensamma 
uppfattningar, ett problem för att ens kunna inleda diskussionen om gemensamma 
intressen på området. 175 Det ömsesidiga fastställandet av strukturen och aktörerna 
medför dock en utveckling av de nödvändiga gemensamma uppfattningarna i takt 
med att strukturerna successivt förändras. Trots att det inledningsvis föreligger 
skilda intressen, uppstår möjligheter för demokratiska kommunikationsprocesser 
som bäddar för större social integration. 176  Detta görs inte genom att överföra en 
åsikt på andra, utan genom att söka en kompromiss eller överenskommelse och 
övertyga genom bättre argument. Hierarki eller maktrelationer blir då oviktiga i 
sammanhanget. Sätter man sedan detta i förhållande till den påverkan som 
europeiseringen har på medlemsländerna är chanserna goda för 
minoritetsrättigheternas expansion.177 Dialogen blir då i sig en eftersträvad 
målsättning då aktörerna genom den kan omforma den inledningsvis begränsade 
strukturen. Enligt socialkonstruktivismen följer även att med tiden kommer 
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staternas olika intressen sammanfalla allt eftersom gemensamma idéer diskuteras 
fram, vilka i sin tur kommer generera preciserade juridiska rättigheter.178 De 
uppfattningar som EU lanserar kan därmed påverka rättighetsutvecklingen i 
medlemsstaternas nationella politik179 mot en mer samstämmig och tydlig 
grund.180 
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7 Slutsats 

Utvecklingen av minoritetsrättigheter i EU utformas dels genom rättighetsakter 
och dels genom andra strukturer såsom konditionalitetskrav eller 
socialiseringsprocesser som begränsar eller utökar aktörers handlingsutrymme. 
Att integrera minoritetsperspektiv i samtliga områden som EU berör skulle vara 
mer framgångsrikt om tillräcklig kompetens förelåg och att överväga 
konsekvenserna för åtgärdsförslag kan bara baseras på redan existerande 
rättigheter och bidrar därför knappt till den vidare utvecklingen. Konditionalitet 
besitter möjligheter till starka och direkta ingripanden, men når inte redan 
anslutna EU-medlemmar och förlorar mycket av sin styrka vid anslutning. 
Fördelen med juridiska rättigheter är att de kan medföra säkerhet och stabilitet 
över längre tid. Dock råder det svårigheter med att skapa övergripande rättigheter 
gällande samtliga EU-medlemmar då det saknas gemensamma uppfattningar om 
allt från definition till klassificering och utformningen av rättigheterna. De 
rättigheter man lyckas komma överens om har inte alltid varit lämpliga för att 
eliminera problemet de avser lösa, eller har de inte varit tillämpliga då det råder så 
vitt skilda förutsättningar och intressen i medlemsländerna. Stater söker 
visserligen utvecklingen av minoritetsrättigheter, om inte för annat så för ett 
intresse för att kunna upprätta genuint demokratiska institutioner där alla kan 
medverka på lika villkor och i lika stor utsträckning. Dock inskränks detta intresse 
ibland av rädslan för den egna statens oförändrade överlevnad eller säkerhet.  
Dessutom hindrar den starkare juridiska regleringen av andra områden inom EU 
ibland tillämpningen av minoritetsrättigheterna.  

Dessa problem för den vidare utvecklingen av minoritetsrättigheter stammar 
ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv från avsaknaden av gemensamma 
uppfattningar som man måste resonera sig fram till. Möjligheten till dialog är vital 
för att lyckas införliva de målsättningar som finns på EU-nivå i medlemsstaterna, 
men med ett bibehållet nationellt självbestämmande genom en helt frivillig grund. 
OMC utgör en strukturell förutsättning för att successivt kunna stärka 
rättigheterna genom en beständig dialog om gemensamma uppfattningar, och med 
det intressen och identiteter. Kontinuerliga förhandlingarna skulle innebära att 
minoritetsrättigheter inte enbart skulle utvecklas i nya medlemsländer, utan även 
bland de gamla och implementeras progressivt. Det verkar således  vara den mest 
lovande vägen att gå för att undvika politisk orolighet, bibehålla stabilitet och 
samtidigt öka möjligheterna för en mer inkluderande integration för samtliga 
medborgare inom EU. 
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