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Abstract 

Vi undersöker i vår uppsats om spridandet av mänskliga rättigheter till icke-

västerländska kulturer är rätt, specifikt applicerat på EU:s spridande av mänskliga 

rättigheter till Kina. I vår normativa analys har vi utgått från normativ givet att-

analys och perspektiven kulturrelativism och kosmopolitanism för att belysa den 

värdekonflikt frågeställningen handlar om. Likabehandling är det värde 

kosmopolitanismen förespråkar, medan kulturrelativismen förespråkar värdet 

rätten till kulturyttring. Vi anser att kosmopolitanismen ligger närmast EU-Kina-

samarbetet i dess ståndpunkt. Slutligen menar vi, med hänsyn till okunnighetens 

slöja och rimlighet, att det är rätt att sprida mänskliga rättigheter, men att den 

främsta problematiken ligger i hur det spridandet utformas.  
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1 Inledning 

Principen om de mänskliga rättigheterna upplevs av många som något självklart 

och positivt laddat, kanske till och med som något naturligt. Men idag diskuteras 

och ifrågasätts det universella anspråket och utformningen av de mänskliga 

rättigheterna allt mer. Kritikerna menar att dessa rättigheter inte borde ses som 

allmängiltiga då de endast representerar och förmedlar den västerländska 

kulturens normer och värderingar. Trots detta är principen om de mänskliga 

rättigheterna en grundläggande faktor i EU:s utrikespolitik, och ska genomsyra 

alla kontakter med tredje länder, däribland den ekonomiskt viktiga 

handelspartnern Kina. Vi är intresserade av konflikten mellan dessa olika 

ståndpunkter, och ska undersöka den djupare i vår uppsats. Är spridandet av 

mänskliga rättigheter som de ser ut idag en ny form av imperialism, där 

västvärlden förtrycker andra kulturer? Eller är spridandet av mänskliga rättigheter 

fundamentalt för att kunna skapa frihet och rättvisa i världen?  

1.1 Syfte och frågeställning 

Vi har valt att undersöka samarbetet mellan EU och Kina kring mänskliga 

rättigheter, som kallas ”EU-China Human Rights Dialogue”. Båda är viktiga och 

inflytelserika aktörer i världssamfundet, och är idag ömsesidigt beroende av 

varandra genom omfattande handel. EU och Kina har dock skilda kulturer, vilket 

potentiellt kan ge skilda syner på mänskliga rättigheter. Dessa värderas högt i 

västvärlden, och inbegriper politiska fri- och rättigheter som ur ett västerländskt 

perspektiv framför allt anses kunna uppnås i en demokrati. Men i en kultur som 

den kinesiska värderas värden och rättigheter annorlunda, vilket har inkorporerats 

i ”Asian values”, vars förespråkare menar att dagens mänskliga rättigheter är 

starkt präglat av västerländska värden (Brown, 2008, s. 518). Att EU, som 

representant för västvärlden, har som målsättning att sprida mänskliga rättigheter 

till Kina, kan alltså potentiellt uppfattas som kulturimperialism. Därför vill vi 

undersöka: 

• Är det rätt att EU har som målsättning att sprida mänskliga rättigheter till 

Kina? 

Svaret grundas i konflikter mellan olika ställningstaganden kring normativa 

värden, där kulturrelativismen och kosmopolitanismen kan ses som de två mest 

påtagliga motpolerna i debatten. Utifrån dessa perspektiv, och Samuel P. 

Huntingtons och Amartya Sens kontrasterande normativa teorier, vill vi urskilja 

och definiera de värden som värderas högst i respektive perspektiv, för att på så 
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vis belysa den värdekonflikt som finns. Vi kommer sedan utifrån de svaren 

argumentera för vilket perspektiv som är lämpligast att förhålla sig till i praktiken.  

För att kunna förstå problematiken fullständigt kring vår frågeställning kommer vi 

också ta ställning till om det finns värden som är överförbara till olika kulturer 

och samhällen, och hur de två perspektiven kan argumentera kring universella 

värdens existens. Beroende på vilket perspektiv man väljer att utgå ifrån så 

kommer svaret på vår fråga se olika ut. 

1.1.1 Avgränsning  

Man hade givetvis kunnat tänka sig ett annat empiriskt fall än samarbetet mellan 

EU och Kina kring mänskliga rättigheter, men vårt huvudsakliga fokus ligger på 

att undersöka existensen av EU:s uttryckliga målsättning att sprida mänskliga 

rättigheter till andra länder, och huruvida det är rätt. Det handlar alltså inte om att 

undersöka hur det här spridandet går till, hur Kina ser på det hela, eller skapa 

någon konstruktiv lösning på problemet. Därför ser vi vårt valda empiriska fall 

som mindre centralt i analysen, och istället är det själva företeelsen som står i 

fokus. Därmed är också vår slutsats mycket generaliserbar till andra sammanhang 

och fall.  

I uppsatsen analyserar vi ett fenomen på internationell nivå, och kommer alltså 

inte föra resonemang kring mänskliga rättigheter på inomstatlig nivå. Då 

kosmopolitanismen anser dessa två analysnivåer vara samma sak, så är det främst 

kulturrelativismen som eventuellt gett ett annorlunda svar om vi istället analyserat 

vårt ämne på nationell nivå. Därför anser vi att man bör vara uppmärksam på att 

endast generalisera vårt svar på andra liknande situationer på internationell nivå. 

 

1.1.2 Operationalisering 

För att klargöra vad vi avser när vi använder begreppen mänskliga rättigheter, 

kultur och västvärlden redogör vi kort för hur vi definierar dessa begrepp. Med 

mänskliga rättigheter avser vi EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 

(European Union, 2010). Det är dessa rättigheter som ligger till grund för EU:s 

arbete och dialogen mellan EU och Kina angående mänskliga rättigheter. En 

kultur uppstår då en grupp människor bildar ett samhälle eller gemenskap, vilket 

kan ske på olika samhällsnivåer och mellan till exempel olika etniska och 

religiösa grupper. Ett gemensamt språk, religion eller historia är exempel på 

viktiga element i definitionen av en kultur (Murden, 2005, s. 540). Västvärlden 

kallas också ofta västerlandet och används främst i kulturella sammanhang. 

Västerlandet definieras som Europa och västra halvklotet. Utifrån denna 

definition avser vi fortsättningsvis Europa och USA när vi skriver om västvärlden 

(Nationalencyklopedin, 2012e). 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen är på klassiskt vis uppdelad i fem kapitel: inledning, metod, teori, 

analys och slutsats. Inledningskapitlet behandlar bland annat motiveringen av vår 

undersökning, definitioner av olika begrepp och vår empiriska grund. I 

metodkapitlet diskuterar vi den normativa metodiken, vår valda metod normativ 

givet att-analys, samt olika termer och begrepp nödvändiga att känna till för att 

förstå normativ analys. I teorikapitlet kommer vi presentera kulturrelativismen 

respektive kosmopolitanismen i tur och ordning. Som komplement till 

perspektiven kommer vi också tillsammans med kulturrelativismen redogöra för 

Samuel P. Huntington, och tillsammans med kosmopolitanismen redogöra för 

Amartya Sen. Därefter redovisar vi de normativa värden och etiska subjekt som vi 

kan urskilja ur respektive perspektiv. I analyskapitlet diskuterar vi hur de båda 

perspektiven utifrån den normativa givet att-analysen skulle argumentera 

angående EU och Kinas MR-samarbete
1
, och vad för konsekvenser dessa 

ställningstaganden får. Slutligen argumenterar vi för vilket förhållningssätt som 

kan anses vara lämpligast att förhålla sig till i praktiken. 

 

1.3 Material 

Vi har i vår uppsats valt att undersöka huruvida förekomsten av EU:s målsättning 

och arbete för att sprida mänskliga rättigheter till Kina (och andra länder) är 

lämpligt. Därför använder vi oss av det officiella EU-dokumentet ”European 

Guidelines on Human Rights Dialogues” som skrevs 2001, samt den officiella 

EU-hemsidan ”EU-China Human Rights Dialogue” som komplement, när vi 

presenterar hur samarbetet går till. De två berör framför allt målsättningar, men vi 

har inte för avsikt att sätta oss in i vad som faktiskt konkret uppnås i de här 

dialogerna. Istället fokuserar vi i uppsatsen på att bygga upp de kontrasterande 

teorierna, vilket föranleder en bred användning av sekundärmaterial i form av 

vetenskapliga artiklar och dylikt, i vårt fall rent konkret en bred användning av 

sökmotorn Summon, och litteratur i politisk teori.  

Slutligen refererar vi också i en kortare mening till en källa på kinesiska. Den 

benämns i referensförteckningen med dels den transkriberade kinesiska titeln 

(eftersom kinesiska tecken inte är kompatibla på alla datorer), och dels den 

engelska översättningen då hemsidan också finns på engelska. Artikeln i fråga är 

hämtad från webbsidan www.china.com.cn som finns som en flerspråkig variant 

också. På den engelska versionen kan man läsa att sidan är en auktoriserad 

regeringswebbsida (China.org.cn, 2009), vilket därför gör att vi utgår ifrån att det 

är den bästa fakta vi kan nå kring hur EU-Kina-dialogerna uppfattas från Kinas 

sida. 

                                                 
1
 Vi kommer växla mellan att använda mänskliga rättigheter och förkortningen MR i vår uppsats. 

http://www.china.com.cn/
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1.4 Bakgrund 

Samarbetet ”EU-China Human Rights Dialogue” beskrivs på EU:s hemsida, och 

ligger till grund för vår analys och visar specifikt hur samarbetet mellan EU och 

Kina angående mänskliga rättigheter är utformat. Vi använder även dokumentet 

”European Union guidelines on human rights dialogues” som ger generella 

riktlinjer och målsättningar för EU:s arbete kring mänskliga rättigheter. Att ha 

dialoger kring mänskliga rättigheter är en av EU:s viktigaste metoder i arbetet 

med att verka för hållbar utveckling, fred och stabilitet. EU är involverat i 

dialoger kring mänskliga rättigheter med ett antal länder. Det finns fyra varianter 

av dessa dialoger, varav en enbart rör mänskliga rättigheter. Den sistnämnda hålls 

idag endast med Kina. Förekomsten av det här samarbetet utesluter inte att frågan 

om mänskliga rättigheter behandlas inom andra politiska samarbetsområden, utan 

tvärtom ska mänskliga rättigheter genomsyra alla områden i EU:s utrikes- och 

säkerhetspolitik. (European Union, 2001) 

Målen med de här dialogerna varierar från land till land och definieras 

specifikt för varje fall. Syftet kan vara allt från att synliggöra problem på ett tidigt 

stadie som potentiellt kan leda till konflikt i framtiden, diskutera frågor av 

ömsesidigt intresse och förstärka samarbetet kring MR, till att samla information 

och sträva efter att förbättra MR-situationen i landet. (European Union, 2001)  

EU anser att mänskliga rättigheter i varje land är grundläggande för att uppnå 

social och politisk stabilitet. I relationerna med Kina är det en av EU:s 

huvudsakliga målsättningar att stötta Kinas övergång till ett öppet samhälle, 

grundat på respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Human Rights 

Dialogue påbörjades med Kina 1995, och är EU:s föredragna metod för att 

förbättra MR i Kina. Varje år anordnas två möten (med undantag för 2011), och 

ger möjlighet för EU att uttrycka orosmoment och för Kina att svara på dessa. 

Dialogen har lett till vissa resultat, men EU önskar se mer konkreta aktioner från 

Kinas sida. Europeiska kommissionen deltar och är drivande i projektet att sprida 

MR i Kina, bland annat genom olika seminarier och program. (Delegation of the 

European Union to China, 2012) 

Inte minst den ideella ickestatliga organisationen Human Rights Watch har 

utryckt mycket kritik för att den här dialogen EU arrangerar med Kina inte är 

tillräckligt hårdför, och att EU måste sända tydligare signaler om att det är 

oacceptabelt hur den kinesiska staten ignorerar mänskliga rättigheter. Sophie 

Richardson, Kina-direktör på HRW uttryckte det som att: ”EU behöver 

kommunicera fast och otvetydigt till den kinesiska regeringen att långvariga och 

hållbara band mellan EU och Kina riskeras om Kina inte tar konkreta steg för att 

vända om dess försämrade situation för mänskliga rättigheter”. (Human Rights 

Watch, 2012) 

Kina själva utrycker så vitt vi kan se däremot inte mycket egen kritik 

gentemot dialogerna, utan trycker på betydelsen av fredliga och breda 

multilaterala samarbeten som lösning på internationella dispyter och globala 

utmaningar. Kina kommenterar också MR-situationen i EU, vilket alltså gör att 
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dialogen inte nödvändigtvis behöver ses som särskilt ensidig. (China.com.cn, 

2010) 

 

1.5 Teoretiska perspektiv under granskning 

Vi har valt att använda oss av kulturrelativism och det kosmopolitiska 

perspektivet på grund av att vi, i den normativa analysen, vill visa på de 

värdekonflikter som finns mellan perspektiven och hur de påverkar uppfattningen 

om EU:s målsättning att sprida mänskliga rättigheter till Kina. Det 

kulturrelativistiska och kosmopolitiska perspektivet är tydliga motpoler och 

representerar olika ståndpunkter för vår frågeställning. Genom att använda oss av 

Samuel P. Huntington och Amartya Sen, vilka inte uttalat är för något av 

ovanstående perspektiv men vars texter starkt påminner om kulturrelativistiska 

och kosmopolitiska idéer, vill vi få ytterligare komplement och en bredare 

förståelse för perspektivens uppfattning och hur det är möjligt att resonera i denna 

fråga. Allt för att vi ska få en nyanserad och trovärdig grund för de värden vi 

använder och de olika svar vi får i den normativa analysen.  

Artikeln ”The Clash of Civilizations?” skriven av Samuel P. Huntington 

publicerades först i tidskriften Foreign Affairs 1993. Den har kritiserats och 

ifrågasatts på olika punkter, till exempel av Amartya Sen i artikeln ”Democracy as 

a universal value” och av Edward Said. I artikeln ”Clash of Ignorance” menar 

Said att Huntingtons definition av en civilisation är statisk och förenklad samt inte 

tar hänsyn till den interaktion som sker mellan kulturer eller de kulturella 

skillnader som finns inom civilisationer (2001, s.12). Trots detta har vi valt att 

använda oss av artikeln då dess idéer har påverkat och fortsätter att influera 

debatter om internationell politik. Efter elfte september har den ökat i relevans, 

vilket medfört diskussioner om kulturer och kulturella skillnader samt hur dessa 

kommer till uttryck och påverkar det internationella systemet (Cox, 2005, s. 136). 

Globaliseringen har idag medfört ett ökat inflytande för det kosmopolitiska 

perspektivet. Universella teorier där olika kulturella och religiösa identiteter och 

intressen kan integreras med varandra diskuteras tillsammans med frågor om 

global rättvisa och ansvar gentemot individer och grupper i olika delar av världen 

(Townley, 2011, s. 2). Internationella organisationer och institutioner som FN 

grundas på universella värden, som till exempel deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna. Att universella värden och normer existerar kan vara en del i att 

sådana institutioner fungerar och legitimeras. Kritik som vanligtvis förs fram mot 

kosmopolitiska idéer är att de bygger på västerländska idétraditioner där liberala 

tankar prioriteras. Samtidigt finns det olika grenar inom kosmopolitanismen och 

det är viktigt att skilja dessa åt och kritisera och analysera dem utifrån innebörden 

av varje perspektiv (Martell, 2011, ss. 619-620). Vi har valt att använda oss av 

detta perspektiv då även det idag starkt influerar internationell politik, till exempel 

genom arbetet i FN. Kosmopolitiska idéer kan motivera och ligga till grund för 

varför EU har som målsättning att sprida mänskliga rättigheter till Kina. 
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2 Normativ metod 

Normativ analys har länge ansetts vara ovetenskaplig eftersom den forskningen 

har haft något svårare att leva upp till de starka positivistiska kraven på 

intersubjektivitet. Under de senaste decennierna har intresset för normativa frågor 

dock ökat (Badersten, 2006, s. 8-9). Men utvecklingen av en vedertagen normativ 

metod och tillika diskussioner om metodfrågor har på grund av dess långvariga 

låga ställning inte genomgått samma utveckling som den empiriska forskningen.  

För att leva upp till de hårt ställda kraven på normativ metod kommer vi använda 

oss av den metod Badersten utarbetat vilken är byggd på systematik och 

intersubjektivitet och som inte står långt från den metodik som används inom 

empirisk forskning (Badersten, 2004, ss. 207-208).  

Grunden bakom normativ teori är att förklara vad det är som rättfärdigas, 

genom att använda ett tydligt definierat värde (Badersten, 2006, s. 22). Dessutom 

ska den normativa teorin kunna besvara hur värdet rättfärdigas genom att använda 

en eller flera normativa logiker i argumentationen (Badersten, 2006, s. 32- 33). 

Utöver detta förklaras ibland även vem, alltså vilket subjekt, som utgör 

utgångspunkten för rättfärdigandet (Badersten, 2004, s. 210).  

Den praktiska politiken handlar ofta om att prioritera mellan olika värden, och 

dessa värdekonflikter och normativa dilemman utgör en central del i normativ 

analys. (Badersten, 2004, s. 209) Skilda värdeteoretiska positioner påverkar ofta 

dessa konflikter, och handlar om hur man semantiskt, epistemologiskt och 

ontologiskt kan se på värden - alltså vad värdeuttryck kan betyda, hur vi kan nå 

vetenskaplig kunskap i värdefrågor, och om värdeuttryck verkligen finns. 

(Badersten, 2004, s. 212) 

Björn Badersten menar att man vid granskning av normativa analyser kan göra 

en intern och en extern giltighetsprövning, där den förra handlar om att uppnå 

intersubjektivitet, och den senare handlar om att förklara hur något rättfärdigas. 

Man kan också göra en extern giltighets- och relevansprövning, för att se om de 

slutsatser som tas är realistiska att förverkliga (Badersten, 2004, ss. 214-217). 

Genom att definiera värden, normativa logiker och etiska subjekt, samt använda 

oss av normativ givet att-analys (se nedan) kommer vi uppnå den interna 

giltigheten. Genom användandet av rättfärdigandeprinciper uppnår vi extern 

giltighet. Och genom att i slutsatsen diskutera genomförbarheten uppnår vi till sist 

den externa relevansen.  
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2.1 Värde, normativ logik och etiskt subjekt 

2.1.1 Värde 

 

Ett värde utrycker vad som är rätt och orätt, samt vad som är önskvärt i ett 

samhälle. Värdet i den normativa analysen ligger till grund för rättfärdigandet av 

ett visst ställningstagande, handlande eller tillstånd och svarar således på frågan 

om hur något bör vara. Alla påståenden som hävdar att något är gott eller ont tar 

utgångspunkt i ett värde som till exempel, rätten till egendom eller solidaritet 

(Badersten, 2006, s. 21- 22).  

2.1.2 Normativ logik 

   

En normativ logik beskriver hur man rättfärdigar och resonerar kring ett visst 

ställningstagande. Olika normativa logiker kommer värdera ett ställningstagande 

utifrån skilda principer (Badersten, 2006, s. 108). Konsekvensialismen utgår från 

vilka följder ställningstagandet eller handlingen kan få, med andra ord ändamålen 

helgar medlen (Badersten, 2006, s. 114). Deontologin utgår istället ifrån 

förutbestämda regler och principer som är goda i sig själv och vilka ska värnas i 

alla lägen (Badersten, 2006, ss. 108, 111). Deontologin lämpar sig särskilt när 

man vill bedöma en handling knuten till mänskliga rättigheter, eftersom dessa 

anses vara just en sådan princip som är god i sig själv. (Badersten, 2006, s. 130). I 

vår analys kommer därför våra båda valda perspektiv utgå från den deontologiska 

logiken vid rättfärdigandet av dess respektive ståndpunkt.  

 

2.1.3 Etiskt subjekt  

Förutom att svara på bör- och hur- frågan innehåller den normativa analysen ofta 

även ett svar på vem som fungerar som utgångspunkt för rättfärdigandet, alltså 

vem som är det moraliska subjektet. Rättfärdigandet utgår oftast från ett 

gruppetiskt eller individualetiskt perspektiv (Badersten, 2006, s. 34).       

 

2.2 Normativ givet att-analys 

Då vi kommer att jämföra två perspektiv har vi valt att använda oss av den 

normativa givet att-analysen. Analysen har komparativa drag och syftet är inte att 
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ta värdemässig ställning utan istället visa att prioriteringen av olika värden 

framför andra kommer leda till olika slutsatser i samma fråga (Badersten, 2006, s. 

44). Det handlar om att belysa dessa värden, hur de står i konflikt med varandra 

och på vilket sätt de kan leda till olika åsikter kring hur man bör organisera 

samhället. (Badersten, 2004, s. 210) Alltså kommer vilka normer och värden man 

utgår ifrån påverka ställningstagandet i en viss fråga. Utifrån ett liberalistiskt 

perspektiv där värden som individuell frihet värderas högt, skulle ett exempel 

kunna vara: givet att alla har rätt till sin egendom är det fel att ta ut skatt.  

     Den normativa givet att-analysen är ofta knuten till faktiska sakfrågor och kan 

därför, enligt Badersten, kallas för tillämpad normativ analys, eftersom vi 

undersöker hur man utifrån vissa särskilda värden kan bedöma en konkret 

situation eller ett agerande (2006, s. 46). Utöver värden kan den normativa givet 

att-analysen även tillämpas på normativa logiker och etiska subjekt (Badersten, 

2006, s. 45). Vi anser att den starka kopplingen till sakfrågor tillsammans med 

flexibiliteten angående normativa logiker och subjekt gör metoden väldigt 

tillämpbar på vår frågeställning. Då det, som Badersten nämner, framför allt är 

konflikter mellan värden, normativa logiker och etiska subjekt som utgör skälet 

till varför människor kan ha så olika svar på normativa och politiska frågor (2006, 

s. 34) är det väsentligt för oss att använda alla dessa ovanstående metodologiska 

instrument för att ha störst möjlighet att ge ett heltäckande och trovärdigt svar på 

vår frågeställning.      

2.3 Rättfärdigande 

I vår undersökning kommer vi alltså söka efter det värde, och etiska subjekt 

vardera perspektiv lyfter fram. Det gör vi genom den normativa givet att-

analysen. Vi ska även belysa den normativa logik som används för att rättfärdiga 

perspektivens inställningar till spridandet av mänskliga rättigheter. Men för att 

verkligen uppnå god subjektivitet i den normativa analysen, och lyfta den från 

personligt tyckande till vetenskap, räcker det inte att sluta här. Björn Badersten 

beskriver det intersubjektiva rättfärdigandet av en normativ fråga i tre steg:  

1. Ett normativt ställningstagande relateras till en generell etisk princip.  

2. Den etiska principen förankras i ett djupare moraliskt antagande.  

3. Skäl anges för dessa moraliska antaganden och varför vissa värden 

prioriterats framför andra.  

(Badersten, 2006, ss. 134-135) För att fördjupa vår analys kommer vi alltså utföra 

dessa tre steg på våra två teoretiska perspektiv kosmopolitanismen och 

kulturrelativismen. Vi anser att den normativa givet att-analysen framför allt 

uppfyller det första steget. Deontologin som normativ logik motsvarar steg två i 

analysen. Som tredje steg behöver vi förankra de två teoretiska perspektiven i en 

eller flera av de sex principer Badersten menar kan användas för att prioritera 

olika värden framför andra. Vi har valt att förankra våra valda perspektiv i vardera 

en av följande principer: 



9 

 
 

 

Den första är empirisk värderingsanalys och innebär att de värderingar 

människor har i praktiken ska ligga till grund för det normativa rättfärdigandet. 

Detta eftersom värden och normer har en tendens att variera över tid och rum, och 

därför inte kan anses vara universella. (Badersten, 2006, ss. 146-147) 

Den andra principen behandlar hypotetiska tankekonstruktioner, i likhet med 

John Rawls okunnighetens slöja. Okunnighetens slöja handlar om att man 

föreställer sig vilket samhälle som skulle vara önskvärt om man inte visste vilket 

kön, hudfärg, sexualitet eller liknande man själv skulle ha. Utifrån det tar man 

hänsyn till hela mänsklighetens intresse, eller allmänintresset. (Badersten, 2006, s. 

156 ff.) Den främsta betydelse den här tankekonstruktionen kan fylla är att 

renodla moraliska problem. (Badersten, 2006, s. 161) 
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3 Teori 

Nedan kommer vi presentera de båda teoretiska perspektiven som bildar 

utgångspunkt i vår analys, samt Amartya Sens och Samuel P. Huntingtons texter 

som delar kosmopolitanismens värderingar respektive kulturrelativismens. De två 

perspektiven ser båda mänskliga rättigheter som något gott, men ser på dem med 

olika innebörd. För perspektiven bör skilda värden och etiska subjekt ligga till 

grund för de mänskliga rättigheterna, och dessa värden och etiska subjekt ska vi 

därför definiera utifrån det som kulturrelativismen och kosmopolitanismen lyfter 

fram. På grund av de olika prioriterade värdena och etiska subjekten kommer de 

båda perspektiven se olika på huruvida det är rätt eller inte att EU har som 

målsättning att sprida mänskliga rättigheter till Kina, vilket vi återkommer till i 

analysen. 

3.1 Kulturrelativism 

En vanligt förekommande definition av kulturrelativism förklarar att alla 

sedvänjor ska värderas ”utifrån de lokala konventioner och etiska normer som 

existerar i varje samhälle” (Helander, 2012). Som motsats till de universella 

anspråken i principen om mänskliga rättigheter ifrågasätter kulturrelativister om 

en grupp rättigheter överhuvudtaget kan vara universella. Värden och rättigheter 

anses istället vara kulturellt bundna vilket medför att värden är olika överförbara 

till olika kulturer (Mingst & Arreguín-Toft, 2011, s. 352). Deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna bygger på en liberal västerländsk politik där individens 

rättigheter är i fokus. Inom kulturrelativismen anses det fokuset vara 

problematiskt då människors identitet formas i olika kulturella kontexter, vilka 

kan värdesätta olika värden olika högt. Principen om de mänskliga rättigheterna 

ska skydda individen, och individens rättigheter kan endast inskränkas om de 

skulle påverka och begränsa en annan individs frihet. Detta gör det svårt att tala 

om kollektiva rättigheter då det skulle kräva en annan politisk och filosofisk 

föreställning till grund för sådana rättigheter. Inom kulturrelativismen ifrågasätts 

det om det är möjligt och önskvärt att ge värden med en viss kulturell bakgrund 

universell giltighet (Johansson Dahre, 2005, ss. 167- 169). För att något, utifrån 

ett relativistiskt perspektiv, ska kunna uppfattas som universellt måste det 

inbegripa olika kulturer och visa på den kulturella mångfald som finns; det 

existerar inga gemensamma normer runt över världen (Johansson Dahre, 2005, s. 

171).  

     Då principen om de mänskliga rättigheterna endast bygger på västerländska 

idéer kan dessa liknas vid en form av kulturimperialism (Johansson Dahre, 2005, 
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s. 170). Det är en typ av imperialism som framförallt påverkar de kulturella 

aspekterna i ett samhälle. Det kan till exempel vara hur västerländsk populärkultur 

påverkar andra delar av världen eller visa på en brist på respekt för andra 

(inhemska) kulturer (Nationalencyklopedin, 2012c).     

 

3.1.1 Samuel P. Huntington- ”The Clash of Civilizations?” 

I ”The Clash of Civilizations?” menar Huntington att framtida konflikter i första 

hand kommer att ske mellan stater och grupper ifrån olika civilisationer (1993, s. 

22). Huntington definierar en civilisation som ”a cultural entity” och ser 

civilisationer som den högsta kulturella identitetsnivån där befolkningen har ett 

gemensamt språk och en gemensam historia. De civilisationer Huntington 

definierar är en västerländsk, konfuciansk, japansk, islamisk, hinduistisk, slavisk- 

ortodox, latinamerikansk och en möjlig afrikansk civilisation (1993, s. 24- 25). 

Kulturella skillnader leder till olika uppfattningar inom politikområden som 

mänskliga rättigheter, och kan även leda till en känsla av ”vi” och ”dem” (1993, s. 

29).  Just principen om att universella värden existerar och att detta är något 

eftersträvansvärt är skapat av västvärlden. Andra kulturer värdesätter och 

prioriterar däremot ofta helt andra värden (1993, s. 41). Försök att framföra 

liberalism och demokrati som universella värden kommer att ge upphov till 

motstånd från andra civilisationer, vilket till exempel skett i arabvärlden där 

denna företeelse har medfört ett stärkt motstånd mot västerländsk politik (1993, s. 

29- 32). Idag främjar västvärlden sina intressen och påtvingar andra stater 

ekonomiska principer genom institutioner som IMF, för att på så sätt behålla sin 

hegemoniska position i det internationella systemet (1993, s. 39). Huntington 

menar att istället för en universell civilisation kommer det finnas flera olika 

civilisationer. Detta kommer kräva en ökad förståelse från västvärlden för 

kulturella skillnader, både religiösa och filosofiska och en ökad förståelse för 

vilka värden som prioriteras inom andra civilisationer (1993, s. 49).  

 

3.1.2 Gruppetiskt perspektiv med kulturyttring som värde  

Både det kulturrelativistiska perspektivet och Samuel P. Huntington ser den 

kulturella kontexten som avgörande i formandet av individuella identiteter. 

Perspektiven motsätter sig existensen av universella normer och ifrågasätter om 

det är önskvärt att ge normer med en viss kulturell bakgrund universell giltighet. 

Utifrån dessa argument har vi dragit slutsatsen att värdet som prioriteras i 

teorierna är rätten till kulturyttring, då den kulturella tillhörigheten och 

gemenskapen prioriteras högre än den enskilda individen och därmed även 

individuella rättigheter. Det moraliska subjektet är gruppen då rättfärdigandet av 

ställningstagandet görs utifrån ett gruppetiskt perspektiv istället för ett 

individualetiskt.    
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Både kommunitarismen och det postkoloniala perspektivet argumenterar, i 

likhet med kulturrelativismen, för betydelsen för individer av att vara delaktig i en 

gemenskap och hur identiteter utvecklas genom sociala processer och kontexter 

(Smith & Owens, 2005, s. 288; Nationalencyklopedin, 2012a). Dessa perspektiv 

menar att västerländsk politisk teori i för stor utsträckning fokuserar på individen 

och individuella rättigheter (Nationalencyklopedin, 2012a). Att använda 

individanpassade rättigheter istället för rättigheter baserade på kulturell grund kan 

leda till att ”universella värden” endast inkluderar de dominerande värdena i den 

dominerande kulturen och inte tar hänsyn till minoritetsgrupper (Mörkenstam, 

2009, s. 142-143). Kritiken mot individuella rättigheter ifrågasätter om det är 

möjligt att definiera ett allmänintresse och menar att stater inte är neutrala vad det 

gäller till exempel kultur och levnadssätt (Mörkenstam, 2009, s. 134-135). Med 

hänsyn till detta riskerar grupper vars kultur inte överensstämmer med 

majoritetens att inte få sin kultur eller identitet erkänd då den kan anses vara 

avvikande. Det kan leda till att grupper tvingas anpassa sig till dominerande 

normer (och kulturer) för att bli erkända. Lika rättigheter behöver alltså inte i 

praktiken innebära samma sak som likabehandling. Rättigheter bör istället 

utformas och definieras med hänsyn till kulturella skillnader (Mörkenstam, 2009, 

s. 142-143). Det postkoloniala perspektivet visar även på hur den västerländska 

kulturen genom socialt konstruerade identiteter kunnat inneha en dominerande 

ställning över andra kulturer (Smith & Owens, 2005, s. 289).  

Utifrån vår tidigare operationalisering av begreppet kultur och ovanstående 

perspektiv definieras rätten till kulturyttring här som att olika gemenskaper ska ha 

möjlighet att formulera egna identiteter och uttrycksätt vilka ska kunna erkännas 

och accepteras av andra grupper. 

Inom kommunitarismen är alltså individen och den kulturella kontexten tätt 

sammanlänkade vilket gör att respekt för individen hänger ihop med respekt för 

individens kultur, och därför borde olika kulturer och gemenskaper omfattas av 

samma respekt som individen (Mörkenstam, 2009, s. 143). Utifrån det 

kulturrelativistiska perspektivet är alltså det etiska subjektet gruppen eller 

kulturen. Då individen och den kulturella kontexten som nämnt ovan, är tätt 

sammanlänkade används det gruppetiska perspektivet för att rättfärdiga den 

kulturrelativistiska ståndpunkten i frågeställningen.  

  

3.2 Kosmopolitanism 

Kosmopolitanismen grundar sig i tanken att rättvisa kan formuleras utifrån 

principen om alla människors lika värde. (Erman, 2009, s. 230) Individen (och 

inte staten, familjen, religionen eller kulturen) är den fundamentala enheten av 

moralisk betydelse, och därför berättigad till samma respekt och hänsyn oavsett 

medborgarskap eller andra sociala band. (Brock, 2011, s. 582, s. 586) Stoikerna 

var de som under 300-talet f.Kr. lade fundamentet för kosmopolitanismen och 

världsmedborgarskapet: att de mest grundläggande rättigheterna måste ses som 
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allmängiltiga för alla människor. Därför måste rättvisa appliceras över 

nationalstatliga gränser då dessa är moraliskt godtyckliga. (Erman, 2009, s. 230-

231) Många av kosmopolitanismens förespråkare kritiserar alltså, likt Amartya 

Sen (se nedan), den allt för starkt etablerade respekten för statens autonomi, och 

menar att det är individens autonomi som istället måste stå i centrum; respekterar 

man en odemokratisk stat tillåter man dessa staters ledare att förbise dess 

medborgares autonomi. Det är trots allt en slump var i världen vi föds, och därför 

kan man inte sluta ta ansvar gentemot andras rättigheter och moraliska normer på 

grund av deras medborgarskap. (Erman, 2009, s. 232) 

Kosmopolitanismen är en bred tankeströmning med många olika förgreningar, 

varav så kallad extrem kosmopolitanism är en av dessa. I denna gren anser man 

att alla moraliska principer måste rättfärdigas med hänsyn till kosmopolititiska 

mål och värden. Den motsatta sidan, så kallad återhållsam kosmopolitanism 

menar däremot att det kan finnas flera värdekällor som inte alla är kosmopolitiska. 

Gillian Brock illustrerar skillnaden mellan de båda grenarna genom att ställa 

frågan om det finns några rättvisenormer som kan appliceras enbart på ett enskilt 

samhälle och inte på hela världen. Den återhållsamma kosmopolitanismen svarar 

att det är möjligt, medan den extrema kosmopolitanismen motsäger sig det. 

(Brock, 2011, s. 587) Vi väljer att i vår analys framför allt utgå från den extrema 

kosmopolitanismen för att tydligare belysa kontrasterna mellan det perspektivet 

och kulturrelativismen.  

3.2.1 Amartya Sen - ”Universal Truths”   

Den indiske ekonomen och tillika Nobelpristagare i ekonomi Amartya Sen 

behandlar mänskliga rättigheter i sin artikel ”Universal truths” från Harvard 

International Review 1998. Han ställer sig mycket kritisk till hela idén om att 

mänskliga rättigheter skulle vara ett västerländskt ideal, och menar att 

kontroversen och debatten som uppstått angående mänskliga rättigheter har haft 

utgångspunkt i Samuel Huntingtons teori om ”civilisationernas 

sammandrabbning” (se ovan för mer info). (Sen, 1998, s. 1) 

Västerländska länder påstås ofta, enligt Sen, ta större hänsyn till fler 

mänskliga rättigheter än andra länder. Många menar också att till exempel 

politiska friheter inte lockar särskilt i Asien på grund av deras kultur. Vatten på 

kvarnen för dessa tankegångar kan komma från termen ”Asian values” eller 

asiatiska värden, som lyftes fram av regeringstalesmän i flera asiatiska länder 

under Wien-konferensen kring mänskliga rättigheter 1993. Dessa skulle vara en 

motpol mot de västerländska värden som man ansåg representeras i de etablerade 

mänskliga rättigheterna. I till exempel Kina där konfucianismen är en stark 

idétradition finns det en betoning på ordning och disciplin istället för fri- och 

rättigheter, menade dessa förespråkare. Därför skulle censur, med grund i 

konfucianismen, kunna anses mer legitimt i dessa länder. (Sen, 1998, s. 2) 

Även i väst finns en utpräglad uppfattning om att det bara är i västvärlden som 

mänskliga rättigheter sedan urminnes tider värderats högt. På så vis kan kritiken 

mot mänskliga rättigheter förstärkas, eftersom man befäster teorin att värderingen 
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av tolerans, personlig frihet och medborgerliga rättigheter är ett västerländskt 

påfund. Men Amartya Sen menar att det trots allt inte finns mycket sanning i den 

här föreställningen. Bland annat påpekar han att individuella friheter i 

västerländsk idétradition tagit en begränsad och villkorlig form, och att 

universella mänskliga rättigheter är en ny idé även i väst sett ur ett historiskt 

perspektiv. Det finns inga uråldriga spår av sådana tankegångar varken under 

västvärldens historia eller i andra civilisationer. (Sen, 1998, s. 2-3) 

Konfucius själv, kan också nämnas, rekommenderade att man skulle berätta 

sanningen för en styrande ledare även om det kunde förorätta honom. Behovet av 

en rimlig opposition och att avstå från total blind lydnad gentemot staten är alltså 

något som finns även i den konfucianska idétraditionen. Dessutom finns det 

förstås fler asiatiska och kinesiska filosofer än Konfucius, där buddhismen tidigt 

tryckte på värdet av frihet och tolerans, något som implementerades av bland 

annat den indiske kejsaren Ashoka under 200-talet e.Kr. (Sen, 1998, s. 3) Det Sen 

menar är det viktigaste att komma ihåg är att både i Asien och i västvärlden har 

vissa filosofer betonat ordning och disciplin och andra frihet och tolerans. Det 

finns en tydlig variation inom dessa kulturer eller civilisationer som man inte kan 

bortse från. (Sen, 1998, s. 4) 

Att mänskliga rättigheter skulle vara ett västerländskt präglat påfund avfärdar 

alltså Amartya Sen, och varnar för de generaliseringar och förenklingar som 

präglar debatten. Det går inte att prata om den västerländska civilisationen, de 

asiatiska värdena och den afrikanska kulturen; nationer och kulturer är inte de 

lämpliga enheterna att analysera politiska skillnader på eftersom åsikter kan gå 

kors och tvärs genom dessa enheter. Dessutom anser han att den västerländska 

debatten kring andra kulturer respekterar auktoritet för mycket; att asiatiska 

värden är auktoritära till sin grund har alltid uttalats av talesmän och förespråkare 

för de som står i makten. Att dessa tar sig friheten att tolka sin kultur som 

auktoritär innebär inte att alla i deras samhällen kommer göra det, och avvikande 

röster måste höras. (Sen, 1998, s. 4-5) 

Västerländska värden, som till exempel frihet, tros ofta vara urgamla 

västerländska idéarv, men är varken särskilt gamla eller exklusivt västerländska. 

Att fortsätta se på historien ur detta felaktiga perspektiv skapar splittring och våld, 

och är ”intellektuellt ytligt” enligt Sen. (1998, s. 5)    

3.2.2 Individualetiskt perspektiv med likabehandling som värde 

Det kosmopolitiska perspektivet innehåller som tidigare nämnt en mängd olika 

inriktningar och varianter, och de vanligaste tillerkänner att varje individ har flera 

sociala kopplingar som kräver olika förpliktelser. De kan inte heller förneka att 

nationalitet spelar roll för våra moraliska uppfattningar, men menar att 

nationaliteten inte borde bestämma vårt värde. (Erman, 2009, s. 238) Vi väljer 

dock att hårdra perspektivet något för att skapa en tydligare polaritet och konflikt i 

vår normativa analys. Utifrån kosmopolitanismen och Amartya Sens 

argumentation drar vi slutsatsen att värdet likabehandling sätts främst. Dessutom 

är det etiska subjektet framför allt individen, med andra ord att 
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kosmopolitanismen rättfärdigar det som tar utgångspunkt i individen och dennes 

rättigheter.  

I kosmopolitanismen anser man nationalstatens gränser vara moraliskt 

godtyckliga. Därför kan inte staters gränser anses vara ett hinder för att sluta ta 

ansvar för individers rättigheter (Erman, 2009, s. 232). Dessutom går det inte 

enligt Sen att generalisera normer och värderingar över en kultur eller en stat. 

Därmed tolkar vi det som att likabehandling är det centrala värdet i perspektivet, 

vilket i vårt empiriska fall innebär samma och lika rättigheter för alla, och tar 

avstamp i tron att det finns ett generellt allmänintresse. (Mörkenstam, 2009, s. 

134) Allmänintresset eller allmänviljan innebär enligt Rousseau majoritetsbeslut, 

där särskilda gruppintressen inte hör hemma. (Lundström, 2009, s. 28) Exakt hur 

Rousseau såg på allmänviljan är sedan omdebatterat, men ett sätt att tolka det är 

att se allmänviljan som ”en kollektiv plikt att genomföra vissa politiska beslut av 

moraliska skäl”. (Lundström, 2009, s. 29) Det går väl ihop med 

kosmopolitanismens resonemang kring att det finns en moralisk plikt att ta hänsyn 

till alla individers rättigheter, oavsett medborgarskap eller dylikt. (Brock, 2011, s. 

582, s. 586, Erman, 2009, s. 232)  

Det etiska subjektet inom kosmopolitanismen är ganska uttryckligen 

individen, eftersom man utgår från just individen som den grundläggande 

moraliska enheten. (Brock, 2011, s. 582, s. 586) Att utgå från ett individualetiskt 

perspektiv när man rättfärdigar mänskliga rättigheter är egentligen det som präglat 

debatten kring MR sedan andra världskrigets slut, till stor del i form av egalitär 

liberalism som beskriven av bland annat John Rawls och Brian Barry. 

(Mörkenstam, 2009, s. 137-138) De förordar individuella fri- och rättigheter så att 

varje individ är fri att leva det liv han eller hon önskar, och menar att lika 

rättigheter för alla ger lika möjligheter. Genom ett universellt medborgarskap, likt 

det kosmopolitanismen talar om, samt socio-ekonomisk omfördelning kan man ge 

individer utrymme att förverkliga sina drömmar. (Mörkenstam, 2009, s. 138) 

Sedan kan de val varje individ gör i sitt liv mycket väl påverkas av sådant som 

kultur, men ur rättvisesynpunkt är detta irrelevant. Att ha specifika rättigheter för 

en viss grupp eller kultur blir alltså inte nödvändigt, utan kan bara diskuteras då 

de generella rättigheterna är felaktiga på något vis. Som Ulf Mörkenstam skriver: 

”Antingen är en lag i grunden riktig och bör gälla lika för alla, eller så är den 

felaktig och då bör den i sin helhet förändras.” (2009, s. 139)  

 

3.3 Sammanfattning 

Inom kulturrelativismen anser man alltså att identiteter formas i den kulturella 

kontexten, att värden och rättigheter är kulturellt bundna. Rätten till kulturyttring 

prioriteras, vilket innebär att alla gemenskaper ska ha möjlighet att formulera 

egna identiteter och uttrycksätt vilka ska kunna erkännas och accepteras av andra 

grupper. Inom kosmopolitanismen prioriterar man värdet likabehandling, eller 

lika rättigheter för alla, eftersom statens gränser moraliskt godtyckliga och normer 
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och värderingar kan gå på kors och tvärs över stater och kulturer. Individen ses 

som den främsta enheten av moralisk betydelse. 
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4 Analys 

Vi ska nu genomföra vår analys där vi först genomför den normativa givet att-

analysen, och där vi antar de båda perspektivens roll och argumenterar för deras 

respektive förhållningssätt, utifrån de tre stegen för rättfärdigande av ett 

ställningstagande vi presenterat i metodkapitlet. Sedan kommer vi förtydliga 

dessa argumentationer och diskutera de konsekvenser förhållningssätten får, och 

vad det innebär i praktiken för vårt empiriska fall.  

4.1 Kulturrelativism 

 

Givet att rätten till kulturyttring och att det gruppetiska perspektivet sätts främst, 

eftersom det inte går att särskilja individen från dess kulturella kontext, är det fel 

att EU har som målsättning att sprida mänskliga rättigheter till Kina.  

   Det är mycket viktigt att ta hänsyn till alla kulturers rätt till kulturyttring, eller 

med andra ord, rätten till att själva få formulera identiteter och uttrycksätt 

kopplade till den egna kulturen. Detta är en princip som inte får kränkas, hur 

positiva de mänskliga rättigheterna än upplevs och hur altruistiskt EU:s spridande 

av dem än är. Istället bör EU ta hänsyn till de värderingar som faktiskt finns i 

Kina och Asien. Om inte befolkningen i dessa områden värderar de mänskliga 

rättigheterna på ett liknande sätt som man gör i Europa finns det heller ingen 

grund för att sprida de mänskliga rättigheterna till dessa områden eller hävda att 

principerna skulle vara universella. Vad som ses som önskvärt varierar inte bara 

mellan olika kulturer utan även inom kulturer vilket ytterligare visar att det inte 

finns några universella värden. Även synen på vad som är rätt och hur ett 

samhälle bör organiseras kan variera över tid. Att det inte ansågs lämpligt att 

kvinnor i Sverige röstade förrän 1921, visar på att värderingar som ansågs 

självklara under en tidsperiod kan anses vara oacceptabla under en annan 

tidsperiod. Det går således inte att hävda att vissa principer skulle kunna vara 

allmängiltiga över tid och rum.  
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4.2 Kosmopolitanism 

Givet att likabehandling och individen sätts främst, eftersom det finns en moralisk 

plikt att ta hänsyn till alla individer och dennes rättigheter, så är det rätt att EU har 

som målsättning att sprida mänskliga rättigheter till Kina.  

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till individens autonomi och rättigheter, 

som genom likabehandling på en global nivå blir en princip som inte får 

inskränkas under några omständigheter. Den här principen representerar ett 

allmänintresse som skulle kunna uttryckas via politiska val om Kina hade varit en 

demokrati. En kulturell sedvänja som kränker en individs rättigheter kan inte 

försvaras genom att hänvisa till kulturella traditioner. Enskilda kulturer kan därför 

inte få särskilda rättigheter eller särbehandlas på något sätt. Dessutom är 

förespråkarna för de icke-universella värdena i ”Asian values” tjänstemän i 

odemokratiska stater likt Kina, och det är tveksamt om dessa tjänstemän faktiskt 

representerar de värden som befolkningen har (Sen, 1998, s. 2). Idag står 

västvärlden i framkant för mänskliga rättigheter, men under medeltiden var det 

den arabiska delen av världen som förknippades med tolerans för individens fri- 

och rättigheter (Sen, 1998, s. 4). Det faktum att filosofer och styrande över hela 

världen genom historien har lyft fram värden som likabehandling och individens 

rättigheter, påvisar att mänskliga rättigheter som de ser ut idag mycket väl kan 

anses vara universella över både tid och rum.  

4.3 Konsekvenser 

 

Kulturrelativismen trycker alltså främst på värdet rätten till kulturyttring utifrån 

ett gruppetiskt perspektiv i frågan om MR-spridande. Utifrån den valda normativa 

logiken deontologi blir rätten till kulturyttring och det gruppetiska perspektivet en 

allmängiltig princip som inte får kränkas eller ignoreras, oavsett konsekvenser. 

Skälet till att man inom kulturrelativismen prioriterar rätten till kulturyttring och 

det gruppetiska perspektivet, kan bero på att man lutar sig mot den empiriska 

värdeanalysen och de värderingar människor från en viss kultur faktiskt tros ha. 

Eftersom värden är kopplade till kultur finns det alltså inga bestämda värden som 

skulle kunna göras universella. 

I kosmopolitanismen blir värdet likabehandling och det individualetiska 

perspektivet tillsammans en okränkbar princip som måste värnas globalt, oavsett 

konsekvenser i enlighet med deontologin. Varför kan man då i 

kosmopolitanismen prioritera likabehandling och individen framför rätten till 

kulturyttring och gruppen? Utifrån den hypotetiska tankekonstruktionen om en, 

bakom okunnighetens slöja, opartisk rationell observatör, skulle man förbise 

särskilda gruppintressen och verka för ett allmänintresse bestående av lika 

rättigheter för alla individer. Då vi i vårt empiriska fall tolkar mänskliga 
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rättigheter som ett normativt värde, skulle kosmopolitanismens förespråkare alltså 

mena att existensen av universella rättigheter innebär existensen av universella 

värden. 

Det ter sig alltså ganska svårt att förena dessa två perspektiv, och konflikten 

mellan dem är tydlig. I grund och botten handlar den om två olika värdeteoretiska 

utgångspunkter. Vi tolkar det som att det kosmopolitiska perspektivet resonerar 

utifrån en värdeobjektivistisk position, som menar att värden finns oberoende av 

människors tankar och känslor, är objektivt goda eller onda och att det därför 

finns värden som alltid bör eftersträvas. (Badersten, 2004, s. 212) 

Kulturrelativismen däremot, antar en påtaglig värderelativistisk position, i och 

med att de menar att värden finns och är verkliga, men att dessa i regel har en 

begränsad giltighet över tid och rum. Kontexten är a och o i vad man anser kunna 

normativt rättfärdiga och inte. (Badersten, 2004, s. 213) Båda positionerna anser 

att värden finns och därför kan undersökas vetenskapligt (Badersten, 2004, s. 212-

213). 

Kulturrelativismen motsätter sig inte att de mänskliga rättigheterna finns utan 

ifrågasätter deras universella anspråk. De mänskliga rättigheterna har en 

begränsad giltighet som är kopplad till en viss kulturell kontext då rättigheterna 

bygger på en västerländsk idétradition. Att EU har som målsättning att sprida 

rättigheter med bakgrund i den egna kulturen till Kina kan liknas vid 

kulturimperialism.  

Kosmopolitanismen skulle (i sin extremare variant) argumentera för att en 

kulturell eller samhällelig kontext är irrelevant; det finns lagar eller rättigheter 

som kan appliceras överallt, det handlar bara om att formulera dem rätt. Dessa 

grundläggande rättigheter är giltiga för alla människor och grunden i ett 

världsmedborgarskap. I grund och botten är vi alla likadana, och kan resonera på 

samma vis, vilket de historiska bevisen av filosofin kring mänskliga rättigheter 

visar på.  

 

4.4 Vilket perspektiv ligger EU-Kina samarbetet 

närmast?  

Det går enligt kosmopolitanismen att hitta gemensamma rättigheter som lämpar 

sig för alla människor, oavsett kulturell bakgrund. Eftersom EU menar att 

mänskliga rättigheter är grundläggande för att uppnå social och politisk stabilitet i 

varje land, så tolkar vi det som att EU ligger närmast det kosmopolitiska 

förhållningssättet i sin MR-dialog med Kina. Respekt för mänskliga rättigheter 

och fokus på rättssäkerhet är två huvudpunkter EU trycker på i dialogerna, båda 

två starkt präglade av individualetiska resonemang och likabehandling för alla. 

Det gör att man undviker att ta för stor hänsyn till det odemokratiska kinesiska 

styret, och istället lägger störst fokus på individens autonomi och värde som 
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moraliskt subjekt. Genom att prioritera likabehandling för alla individer blir det 

EU:s skyldighet att sprida principen om de mänskliga rättigheterna till Kina.  

Men även om detta samarbete ligger kosmopolitanismen närmast i 

värderingar, är det en bit kvar tills samarbetet kan ses som renodlat 

kosmopolitanistiskt. Precis som Human Rights Watch anser, så skulle 

kosmopolitanisten argumentera för att det är oacceptabelt av EU att inte ta ansvar 

för den försämrade MR-situationen i Kina, och därmed kräva starkare aktioner 

från EU:s sida. Nationalstatens gränser är som tidigare nämnt moraliskt 

godtyckliga enligt det kosmopolitiska perspektivet, och därför ska den kinesiska 

regeringens möjliga invändningar mot ett ökat engagemang från EU inte ses som 

ett hinder för arbetet med den okränkbara principen kring mänskliga rättigheter.  
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5 Slutsats 

 

Här kommer vi till slut svara på vår frågeställning, samt i strävan efter 

samhällsrelevans och rimlighet, argumentera för vilket ställningstagande som kan 

anses vara lämpligast att förhålla sig till i praktiken.  

5.1 Är det rätt?  

Är det då rätt att EU har som målsättning att sprida mänskliga rättigheter till 

Kina? Som nämnt i inledningen så är det en fråga som vi tolkar handlar om det 

finns universella värden eller inte, i detta fall om mänskliga rättigheter kan anses 

vara ett universellt värde eller ej. Kulturrelativismen skulle, som vi sett tidigare, 

anse att det inte finns universella värden, och därför mena att det inte är rätt att 

EU sprider mänskliga rättigheter. Kosmopolitanismen anser däremot det motsatta: 

det finns universella värden i form av dagens mänskliga rättigheter, och dessa bör 

EU sprida till Kina.  

Vi väljer att, likt kosmopolitanismen, utgå från okunnighetens slöja när vi når 

vår slutsats kring frågan. När den neutrala observatören riskerar att diskrimineras 

eller på annat sätt negativt särbehandlas menar vi att man med största sannolikhet 

skulle välja att garantera den enskilda individens rättigheter utifrån värdet 

likabehandling. Oavsett om du är europé eller kines så tror vi att du bakom 

okunnighetens slöja skulle prioritera detta, i form av lika och samma rättigheter 

för alla, istället för särbehandling och kollektiva rättigheter. Därför skulle 

likabehandling kunna anses vara ett universellt värde. Kollektiva rättigheter kan 

trots allt ofta missbrukas för att gynna en elitgrupp; i Kinas fall har eliten i form 

av tjänstemän förespråkat censur som en del av deras kultur. De miljontals 

bloggare som finns över hela Kina skulle dock med största sannolikhet inte hålla 

med om det påståendet.   

 

 

5.2 Genomförbarhet 

Det är alltså rätt att EU har som målsättning att sprida mänskliga rättigheter till 

Kina. Likabehandling är något vi anser vara eftersträvansvärt och gott i sig. Om 

det är möjligt att utifrån tankarna om okunnighetens slöja ge individer lika 
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rättigheter genom de mänskliga rättigheterna menar vi att detta är något man bör 

göra. Samtidigt återfinns det praktiska begränsningar för förverkligandet av detta, 

däribland i den ekonomiska betydelse EU och Kina har för varandra, och i att 

EU:s medlemsstater ofta själva brister i uppfyllandet av delar av de mänskliga 

rättigheterna, vilket gör det svårare att i dialoger uppmana andra stater att göra 

detsamma. Båda våra teoretiska perspektiv skulle också, i den extrema form vi har 

använt för att belysa värdekonflikten i frågan, vara svåra att förverkliga. 

De kosmopolitiska tankarna om likabehandling och lika rättigheter för alla 

oberoende av var någonstans i världen man lever känns i dagens politiska system 

svåra att förverkliga, eftersom synen på nationsgränser som moraliskt godtyckliga 

står i stor kontrast mot suveränitetsprincipen. Ett tummande på den skulle med 

största säkerhet leda till ett ramaskri från berörda stater. Kulturrelativismen skulle 

efterfråga en ny innebörd av de mänskliga rättigheterna med fokus på rätten till 

kulturyttring och kollektiva rättigheter istället. Detta skulle med största 

sannolikhet medföra protester från både mellanstatliga organisationer som FN och 

NGO:s som Amnesty och Human Rights Watch, som alla är starkt präglade av 

kosmopolitiska idéer. Ytterligare en konsekvens skulle kunna bli att stater kan 

försvara förtryck av sin befolkning med hänvisning till rätten till kulturyttring.  

Av de här anledningarna är det alltså svårt att förverkliga perspektiven, och en 

mellanväg är som så ofta nödvändig att hitta. Kulturrelativismen skulle kräva 

större omvälvningar i det internationella systemet för att förverkligas ens i en 

mildare form. Kosmopolitanismen är däremot, när hänsyn tas till 

suveränitetsprincipen, väl applicerbar genom bland annat EU. Därför är 

kosmopolitanismen det perspektiv vi anser vara mest lämpligt att applicera på   

EU och Kinas MR-samarbete. Okunnighetens slöja är den metod vi använder för 

att rättfärdiga vår slutsats med det prioriterade värdet likabehandling. Det är dock 

en metod som kritiserats för att vara endast en tankekonstruktion som inte går att 

applicera på verkligheten. Frågan är också om man verkligen kan frånse sin egen 

identitet och sätta sig i den positionen där man ser till ett allmänintresse. 

(Reinikainen, 2009, ss. 56-57) Vi tror också att kosmopolitanismen i praktiken 

ofta hänfaller åt att rättfärdiga sin ståndpunkt genom att hänvisa till det 

”självklara” och ”uppenbara” goda i likabehandling. (Badersten, 2004, s. 216) Det 

har inte varit vårt syfte att undersöka vad för värden man faktiskt prioriterar i 

Kina, men man kan förstås ställa sig frågande till om likabehandling anses vara 

uppenbart gott i alla sammanhang. Att ha en sådan utgångspunkt som 

kosmopolitanismen har skulle kunna liknas vid kulturimperialism. Det gör det 

mycket nödvändigt att, som kulturrelativismen förespråkar, alltid i MR-arbete 

vara öppen för utveckling och förändring av vad de mänskliga rättigheterna 

innebär.  

Vårt syfte har dock ingen konstruktiv ambition, och vi kommer därför inte 

fördjupa oss i hur man skulle kunna utforma samarbetet mellan EU och Kina 

utefter en kombination av kosmopolitanismens och kulturrelativismens idéer. Det 

skulle dock kunna utgöra en potentiell grund för vidare forskning.  

 



23 

 
 

 

5.3 Slutsatser 

 

Vad är det för värdekonflikt i frågan kring spridandet av mänskliga rättigheter?  

De kontrasterande ståndpunkterna i kosmopolitanismen och kulturrelativismen 

för fram konflikten mellan värdena likabehandling, i form av lika rättigheter för 

alla, och rätten till kulturyttring. Dessutom står individuella rättigheter som 

kontrast till grupprättigheter.  

Är det rätt att EU har som målsättning att sprida mänskliga rättigheter till Kina? 

Utifrån okunnighetens slöja kommer vi till slutsatsen att värdet likabehandling 

kan anses vara universellt. Med hänsyn till det så menar vi att det är rätt att EU 

försöker sprida mänskliga rättigheter, grundade i likabehandling och individuella 

rättigheter, till Kina. Den främsta problematiken härnäst ligger snarare i hur man 

ska utforma spridandet och MR-samarbetet mellan EU och Kina.  
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