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Abstract 

This thesis seeks to investigate possible relations between two status functions; citizenship and 

human rights-holder. The theoretical framework is built on two theories. Hannah Arendt’s theory 

is about statelessness as a way to un-willingly loose ones possibility to claim rights, since there is 

no apparent duty-holder. John Searle’s theory concerns human rights as an institutional fact, and 

which circumstances this fact is built upon. These theories assemble into something more 

substantial through the context; a study about stateless Roma with origin in former Yugoslavia. 

The thesis discusses relevant terms and national (Macedonian and Slovenian) and international 

law. This material is complemented with two case studies, to concretize the significance of being 

stateless. The discourse analysis, made on relevant international conventions, seeks to clarify what 

the material actually say and how that discourse affects the treatment of stateless people. 

Different actors define citizenship and the concept of being a right-holder in different ways. An 

interesting fact is that a Romani-based organization (ERTF), defines themselves as both Roma 

nationals (without any pursue for a territory) and citizens of European countries. This new 

contribution to the discourse could help put forward a discussion about the right to have rights.          
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1 Inledning 

Medborgarskap uppenbarar sig som en essentiell statusfunktion som skapar en politisk och 

territoriell tillhörighet. Som medborgare förses människan med en skyldighetsbärare som ska 

garantera hennes mänskliga rättigheter, och därmed tillskrivs medborgaren en rättighetsstatus. 

Därför kommer denna uppsats undersöka begreppen medborgarskap och mänskliga rättigheter 

med statslösa romer från forna Jugoslavien1 som utgångspunkt. Forna Jugoslaviens omvandling 

till flera mindre stater, resulterade i att många romer inte erkändes hemortsrätt i respektive stat. I 

de länder som kommer att undersökas grundligare, Slovenien och Makedonien, förekommer 

restriktioner gällande medborgarskap som gör att en stor andel romer utestängs och förnekas 

medborgarskap.  

 

Denna utgångspunkt är tänkt att konkretisera problematiken för att därmed ge en bild av hur 

sambandet mellan dessa begrepp ser ut samt utreda om medborgarskapet är en förutsättning för 

att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Detta kommer att göras med hjälp av granskningar 

av internationella överenskommelser om statslöshet generellt och statslösa romer med ursprung i 

forna Jugoslavien i synnerhet. Två specifika fall gällande behandling av denna grupp tas upp för 

att påvisa komplexiteten i att primärt erkännas som statslös enligt internationell rätt och 

sekundärt tilldelas ett medborgarskap. Dessa fall utspelar sig i Slovenien och Makedonien, vilka 

båda är stater som tidigare ingick i Jugoslavien. Överenskommelserna och de specifika fallen är 

tänkta som kvalitativt material för att vidare utreda olika teorier om i kraft av vad en person har 

rättigheter; är det genom medborgarskap eller genom enbart faktumet att vi är mänskliga 

varelser?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ska faktumet att någon är människa vara det 

enda kravet på att hon ska få sina rättigheter tillgodosedda. Trots detta faktum är det inte 

självklart att man som statslös har någon skyldighetsbärare, det vill säga någon som ska bemöta 

en statslös persons rättighetsanspråk. Det finns flera internationella överenskommelser angående 

 
1 Forna Jugoslavien, statsbildning på Balkanhalvön 1918-1991, bestod av: Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien och 
Hercegovina, Montenegro, Makedonien och Kosovo 
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mänskliga rättigheter som utgår från just medborgarskap som en förutsättning för att någon ska 

vara en rättighetsbärare. Å andra sidan nämns det bland annat i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, artikel 15:1, att människan har rätt till medborgarskap. Faller statslösa 

romer, genom dessa regelverk och överenskommelser, mellan stolarna gällande möjligheten till 

att uppnå mänskliga rättigheter? Om så är fallet, vad säger det om huruvida det räcker att vara 

människa för att räknas som rättighetsbärare? Behöver internationella dokument omformuleras, 

till en ytterligare dimension av rättigheter, det vill säga rätten till rättigheter?  

1.2 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer alltså inte att fokusera på romers situation i allmänhet, utan endast 

statslösa romer med ursprung i forna Jugoslavien ur ett europeiskt perspektiv. Detta för att kunna 

undersöka hur deras mänskliga rättighetssituation påverkas av att inte inneha medborgarskap. Två 

fall, som kan kommer att användas som illustrativa exempel kommer att förhållas till rapporter 

från NGO:s och vetenskapliga artiklar och böcker. Dessa fall ska inte ses som allmängiltiga, utan 

istället ge en bild av sakläget i Slovenien och Makedonien. Ytterligare en viktig avgränsning gäller 

vilka begrepp som blir föremål för en djupare analys, exempel på sådana är medborgarskap, 

statslöshet och flyktingstatus. Dessa begrepp är utvalda för att de har en nyckelfunktion för själva 

analysen. Begrepp som exempelvis demokrati, kommer inte att utredas närmre, dels för att 

uppsatsen i så fall skulle bli av en alltför spretig karaktär och dels för dess bristande relevans.  

Vidare tas inte EU:s agerande upp, i speciellt hög bemärkelse, detta beror på att Europarådet har 

antagit en viktig roll angående romer i Europa. EU:s agerande är viktigt, men Europarådet är 

intressantare i sammanhanget, då länderna som undersöks är anslutna till Europarådet. 

Europarådet har dessutom format ett antal konventioner som är av mycket hög relevans för 

utredningen.  

1.3 Teori 

I Hannah Arendts teoretiska redogörelse ”The Perplexities of the Right of Man” diskuteras en 

motsägelse i begreppet mänskliga rättigheter utifrån medborgarskap och andra politiska 

gemenskaper. Hon fastställer att i och med skapandet av FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna så är rättskällan människan och inte gud. Därmed ska rättigheter inte 

garanteras genom någon gud, utan genom det mänskliga samhället.  

 

Arendts text är skriven kort tid efter andra världskriget (1950) och lägger stort fokus på grupper 
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som har hamnat i en situation av statslöshet i och med kriget. Detta är av intresse för uppsatsen, 

då exempelvis grupper av romer, men även andra minoriteter, förlorade statlig tillhörighet efter 

en långvarig krigsperiod i forna Jugoslavien. Arendt upplever att det finns ett kontradiktoriskt 

samband mellan synen på rättigheter som mänskliga och medborgarskapet som statusfunktion. 

Då en människa är statslös och därmed endast har sin mänsklighet att åberopa som rättighetsskäl, 

finns det ingen uppenbar skyldighetsbärare och därmed tillgodoses statslösa personers rättigheter 

inte i realiteten. 2   

 

I och med en upplevd stagnerad rättighetsdebatt finns det, enligt Arendt, ett behov av att 

diskutera rätten till rättigheter. Detta i och med att tidigare ideal och syn på rättigheter som 

naturliga och med mänsklighet som enda kriterium för att ha rätt till rättigheter inte verkar 

fungera i en sekulariserad värld. Som rättighetslandskapet ser ut krävs territoriell tillhörighet eller 

möjligtvis annan form av politisk gemenskap för att ingå i gruppen rättighetsbärare. Därför finns 

ett behov av att urskilja vilka grupper som inte upplevs ingå i sådana sammanhang, vad det beror 

på och vad det innebär ur ett rättighetsperspektiv.3  

 

Mänskliga rättigheter är enligt John Searle statusfunktioner. Detta förklarar Searle genom 

formeln: X räknas som Y i kontexten C. Dessa variabler står för olika begrepp, som är viktiga för 

att förstå helheten. För att en statusfunktion ska existera behövs för det första en kollektiv 

intentionalitet. Med detta begrepp menas att det finns en tro på att mänskliga rättigheter finns. 

Vidare förklarar Searle att det institutionella fenomenet (mänskliga rättigheter) vilar på 

konstitutiva regler, vilka är regler som gör nya handlingar möjliga, genom att aktiviteten som 

reglerna angår inte kan existera utan reglerna. Slutligen förklaras statusfunktioner som funktioner 

människan tillskriver specifika föremål. Ett exempel på ett sådant föremål är pengar. Formeln kan 

då förklaras som följer: X redogör för vad som krävs för att uppnå statusfunktion Y i kontexten 

C.4 

 

Exempelvis: en varelse som fysiskt räknas som människa, tillskrivs statusfunktionen mänsklig 

rättighetsbärare i kontexten världen. Vidare innebär denna applicering av formeln att det finns ett 

 
2 Arendt, Hannah, The origins of totalitarianism, New ed. with added prefaces, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 
1973, sida 291-292 

3 Arendt, Hannah, The origins of totalitarianism, New ed. with added prefaces, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 
1973, sida 302 

4 Searle, John R., Making the social world: the structure of human civilization, Oxford University Press, Oxford, 2010, sida 
177-178 
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värde i att vara människa, vilket förklaras med att den kollektiva intentionaliteten är förenlig med 

tanken på att människan är värdefull. De dokument som fastställer de mänskliga rättigheterna kan 

ses som överenskommelser. En överenskommelse beror på att vi tror att det finns (kollektiv 

intentionalitet) och att aktiviteten inte skulle existera om inte en överenskommelse att de ska 

följas (konstitutiva regler) fanns. Ett exempel på hur en person tillskrivs rättigheter om vi 

förklarar det som ett institutionellt fenomen är just medborgarskap. Searle ger ett exempel, vari 

en person föds i USA och därmed kvalificeras som amerikansk medborgare, men nekas 

amerikanskt medborgarskap. Är personen då amerikansk medborgare? Antingen har personen 

förlorat sina medborgerliga rättigheter eller så har personen fortfarande medborgerliga rättigheter, 

men de är inte erkända.5 

 

Statusfunktioner genererar, enligt Searle, negativa och positiva deontiska makter. Deontisk makt 

förklaras som makter människan erhåller genom specifika statusfunktioner, vilka måste erkännas 

institutionellt. Det institutionella faktumet mänskliga rättigheter ger, i form av statusfunktion, 

positiva deontiska makter genom rättigheterna i sig och negativa deontiska makter genom de 

skyldigheter som följer. På så sätt påvisas återigen Searles tes om att mänskliga rättigheter är 

statusfunktioner.6 

 

Enligt Searles teori bör även medborgarskap kunna uppfattas som en statusfunktion. Om Arendt 

och Searles teorier sammanförs fungerar dem som en intressant plattform för att diskutera 

varandras ståndpunkter. Kan medborgarskap vara en statusfunktion som, genom kollektiv 

intentionalitet och konstitutiva regler, är en förutsättning för att uppnå den deontiska makt som 

rättigheter innebär? Ett ytterligare intressant resonemang är huruvida även statslöshet kan fungera 

som en statusfunktion. Finns det specifika institutioner och konstitutiva regler för just statslösa 

som garanterar dem rättigheter och skyldigheter som grupp? Fungerar dessa institutioner i så fall 

som ett substitut för den statliga och politiska gemenskapen som medborgarskap annars innebär?  

1.4 Metod och material 

Uppsatsens frågeställning besvaras med hjälp av studerandet av olika dokument utgivna av 

relevanta organisationer, detta kompletteras med en fallstudie. Fallstudien är tänkt att 

 
5 Searle, John R., Making the social world: the structure of human civilization, Oxford University Press, Oxford, 2010, sida 
180-182 

6 Searle, John R., Making the social world: the structure of human civilization, Oxford University Press, Oxford, 2010, sida 
176 
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konkretisera hur en person kan hamna i en situation av statslöshet och vad det i praktiken kan 

innebära. Materialet ifråga består främst av rapporter från NGO:s samt konventioner och 

riktlinjer från FN och Europarådet. Detta material undersöks och analyseras sedan med hjälp av 

de verktyg som metoden diskursanalys förmedlar.    

1.4.1 Diskursanalys 
 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips beskriver diskursanalysen som en social praktik 

som genererar den sociala världen, likväl som den genereras av andra sociala praktiker. Den 

sociala praktiken står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. I sammanhanget 

innebär det dialektiska förhållandet att diskurs inte bara bidrar till att omforma sociala processer 

utan speglar även de befintliga sociala strukturerna och processerna.  

 

Jag kommer att använda begrepp och verktyg som beskrivs angående nationell diskurs, men även 

applicera dem på en europeisk diskurs. Winther Jørgensen och Phillips beskriver att den 

nationella idén inbegriper en idé om hur världen är och bör vara. Trots att de flesta länder som 

undersöks i denna uppsats inte är EU-medlemmar, så är de likväl kandidatländer till EU. I och 

med en utveckling som mer och mer förenar de europeiska länderna bör det vara möjligt att 

undersöka dem som olika politiska enheter i likhet med hur nationalstaten kan undersökas. 

Winther Jørgensen och Phillips diskuterar kring vad konsekvenserna egentligen kan vara av att 

personer identifierar sig genom nationalitet och medborgarskap. Eventuellt kan det innebära att 

personer som inte kan hänvisa till ett utpräglat hemland inte medges en plats i den internationella 

debatten.7  

 

Om nationalstaten undersöks som en social konstruktion, i motsats till en naturlig enhet, går det 

att undersöka dessa fenomens praktiska verkan. Winther Jørgensen och Phillips ser 

globaliseringen som en ny diskurs som konkurrerar med den nationella, i och med att den bidrar 

med en annan syn på politisk identitet. De båda författarna diskuterar också att den nationella 

identiteten ofta uppfattas som mer stabil, i förhållande till den globaliserade identiteten som 

verkar mer mångtydig. Författarna föreslår att den nationella och den globaliserade identiteten 

undersöks parallellt. Därmed kan man undersöka när identiteterna spelar in och påverkar olika 

 
7 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2000, sida 
75-76 
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handlingar och skeenden 8 Jag anser att den nationella och den globaliserade diskursen är intimt 

förenade i Europa, bland annat på grund av EU och Europarådet. Uppsatsen behandlar till stor 

del olika former av identiteter; statslöshetsstatus, flyktingstatus, nationell identitet, EU-

medborgare etcetera. Dessa identiteter och vem som anses ha rätt till dem, är rentav avgörande 

för vilka rättigheter och skyldigheter som personen ifråga tillgodoräknas.    

 

De verktyg som jag kommer att applicera på uppsatsens innehåll är bland annat relaterade till en 

exklusionsmekanism. Nationalitet och/eller medborgarskap definierar vem som tillhör en 

gemenskap, men också vem som exkluderas från samma gemenskap. För att förklara detta 

fenomen kan man använda sig av begreppet semantisk täthet. Inom nationalitetsdiskurser klarlägger 

Semantisk täthet hur vi förväntar oss att en viss nationalitet ska se ut (exempelvis hudfärg) och vad 

någon av en viss nationalitet heter. Personer som ligger utanför eller i utkanten av denna 

definitionsmodell, enligt dess diskursiva konstruktion, inräknas inte vid första anblick i 

nationalitetsbegreppet. När ett institutionellt fenomen bygger på en viss diskurs, utesluts en 

annan. Identitet och grupptillhörighet är dessutom något som människor inte själva bestämmer, 

utan något som tilldelas personen.    

 

Nationen, eller annan politisk tillhörighet, kan även ses som en handlingsreglerande mekanism. Vissa 

former av handlingar kan enligt den nationella diskursen räknas som passande eller opassande 

inom ett territorium. Detta exemplifieras, i boken, genom att en dansk debattör understryker att 

fenomenet annonsstopp inte hör hemma i Danmark, utan kopplas istället samman med länder 

som DDR och Sovjet. På så sätt blir nationen ett flytande signifikant, genom att vissa handlingar 

som annonsstopp, sammankopplas med vissa stater. Med signifikant menas något som organiserar 

identiteter. Begreppet flytande signifikant innebär således något som många människor verkar ha 

olika uppfattningar om, det vill säga att en enda diskurs inte definierar fenomenet. Ett annat 

exempel på ett flytande signifikant är begreppet demokrati.9 

 

En ytterligare teoretisk ståndpunkt som kommer att användas vid analys av materialet som 

presenteras är diskurs kring gruppbildningsprocesser. Enligt diskursteori förordnas grupper genom 

olika ekvivalenskedjor, vilket innebär förbindelser av olika knytpunkter, eller signifikanter, inom 

diskursen. Genom att kartlägga dessa kedjor går det att urskilja identitets och gruppdiskurser. Vid 

 
8 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2000 sida 
158-159 

9 Ibid. sida 141 och 172-173 
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analys av gruppbildningsprocesser bör därmed olika signifikanter undersökas, det vill säga vem 

uppfattas som vi och vem uppfattas som dem. Vidare kan text som talar om en viss problematik 

eller försöker utreda vissa fenomen, undersökas angående vilka huvudgrupper och undergrupper 

texten beskriver och på vilket sätt dem beskrivs.10  

 

Vad som möjligtvis kan upplevas som svårt med att använda diskursanalys i denna kontext är att 

det inte går att påvisa en bestämd diskurs, i och med att signifikanterna kring begrepp som 

medborgarskap är flytande. Därmed kan det vara svårt att dra direkta slutsatser kring vad 

diskursen kring relevanta begrepp leder till i praktiken. Dock menar jag att det går att urskilja 

sannolika konsekvenser av en nationell/globaliserad diskurs. Om olika styrande enheters 

teoretiska material och handlingar analyseras går det att undersöka vad denna diskurs kan leda till, 

när dessa diskurser översätts till lagar, regler och riktlinjer.  

 

1.4.2 Material 

 

Materialet som kommer att undersökas består av konventioner och riktlinjer utformade av stora 

internationella organisationer som FN och Europarådet och ERTF, rapporter från NGO:s som 

the Helsinki Committee, vetenskapliga artiklar och böcker som berör ämnet och slutligen ett 

domslut från Europarådet. Materialet som är utgivet NGO:s fungerar främst som 

bakgrundsmaterial för att få en mer djupgående förståelse för vari problematiken ligger. 

Materialet från FN, Europarådet och ERTF undersöks, via dess konventioner och riktlinjer, 

genom en diskursanalys.  Genom att undersöka hur dessa organisationer definierar de olika 

statusfunktionerna och identiteterna som undersöks i uppsatsen skapas en bild av diskursen. De 

vetenskapliga artiklarna och böckerna är kompletterande material, som förhoppningsvis ger en 

objektiv bild av diskursen kring medborgarskap, statslöshet och mänskliga rättigheter.  Materialet 

påvisar en situation där statslösa romer med ursprung i forna Jugoslavien har fallit mellan 

stolarna.  

 
10 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2000,  
sida 58 och 176 



  
 
 

11

                                                

2 Begreppsdiskussion  

2.1 Diskurs kring medborgarskap som statusfunktion 

Det är av värde att redogöra för diskursen kring medborgarskap för att kunna förstå och 

applicera statslösa romers situation i en större kontext. Medborgarskap i sig är ett komplext 

fenomen i och med att det kan ha olika stor betydelse för olika personer. Dock finns det strikta 

lagar och regler kring medborgarskap, vilket är intressant i förhållande till den personliga 

upplevelsen av detta fenomen. Medborgarskap fastställer vem som är innanför respektive utanför 

en politisk gemenskap. Hur detta fastställs är centralt för att förstå medborgarskapets motsats: 

statslöshet.        

 

Enligt sociologerna Peter Kivisto och Thomas Faist finns det två olika slags diskurser kring 

medborgarskap: den normativa (hur det bör vara) och den empiriska (hur det är). Medborgarskap 

innebär någon form av förhållande mellan medborgare och stat eller statliknande organ. 

Medborgarskap som social funktion är i en omdefinieringsprocess på grund av folks praktiska 

anspråk på det, vilka förpliktelser staten tillskriver sina medborgare och vilka rättigheter som 

medborgare ska tillgodoräknas, erkända av staten. De här specifika dragen för medborgarskapets 

förändring, i anknytning till synen på medborgarskapet som en status, definieras i en uppsättning 

rättigheter och skyldigheter som oftast återspeglas i lag.    

 

Vidare skapas gränsdragningarna för medborgarskap genom tre ytterliggare dimensionella 

faktorer. Dessa benämns som; demokratisk självbestämmanderätt (vilket även inkluderar tillgång 

till det politiska livet), den specifika sammansättningen av medborgarens rättigheter och 

skyldigheter och betydelsen av identitet beroende av ens känsla av att tillhöra en politisk 

gemenskap. Kivisto och Faist understryker att medborgarskap, i enlighet med hur författarna 

menar att det bör vara, endast kan förekomma inom demokratier. En person kan vara medlem i 

en ickedemokratisk stat och därmed ha skyldigheter till densamma. Dock är inte alla delar av 

medborgarskapscirkeln uppnådda om dessa statsmedlemmar förvägras vissa eller flera 

rättigheter.11 

 
11 Kivisto, Peter & Faist, Thomas, Citizenship: discourse, theory, and transnational prospects, Blackwell Pub., Malden, MA, 
2007, sida 13-14 
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Medborgarskap kan på sätt och vis ses som en förhandlingsprocess där medlemmar av en politisk 

gemenskap förväntar och ibland även kräver att specifika rättigheter bör tillfalla dem. På så sätt 

blir medborgarskap ett rättighetsanspråk i sig självt. Denna process bygger på en norm om 

ömsesidighet, vari en känslig balansgång gällande rättigheter och skyldigheter pågår. Olika 

politiska teorier ger olika svar på vad dessa skyldigheter och rättigheter borde innebära, vilket 

enligt Kivisto och Faist skapar en medborgarskapserosion. Vad de menar är intressant gällande 

dessa diskurser, är att de analyser som görs av ämnet oftast fokuserar på antingen rättigheter eller 

skyldigheter. 12  

 

Detta faktum kan tänkas skapa en ensidig debatt som inte diskuterar korrelationen mellan de 

båda begreppen, vilket förmodligen hade gett en mer nyanserad diskurs av vad dessa begrepp bör 

innebära i anslutning till medborgarskap. En annan viktig poäng är att vissa skyldigheter även 

tillskrivs icke-medborgare, exempelvis att följa den inhemska lagen i det land man befinner sig. 

Denna diskussion är intressant i samband med nästa del i uppsatsen, då två olika begrepp särskiljs 

för att fungera som ett analytiskt verktyg. 

2.2   Distinktionen mellan medborgarskap och nationalitet 

Vid studerande av olika juridiska dokument och internationella konventioner som berör 

medborgarskap och statslöshet används begreppen a Citizen (medborgare) och a National (nationell 

tillhörighet) frekvent. Dessa begrepp används i samma kontext men verkar ha olika betydelse. Hur 

de är sammanlänkade och hur de skiljer sig åt är viktigt att undersöka och skapa förståelse för, då 

detta har betydelse för hur en statslös person ska definieras enligt internationella 

överenskommelser. Jag kommer i uppsatsen skriva national inom parantes, efter den svenska 

översättningen medborgare, vid de tillfällen då materialet använder sig av ordet. 

 

Tidigare nämnda Kivisto och Faist definierar nationalitet som något som tilldelas en person då 

denna har en genuin länk till staten. Nationalitet används för att definiera vem som ska skyddas 

av staten och skapar därmed ett fulländat medlemskap i staten.13 Det verkar dock finnas olika 

 
12 Kivisto, Peter & Faist, Thomas, Citizenship: discourse, theory, and transnational prospects, Blackwell Pub., Malden, MA, 
2007, sida 50 

13 Kivisto, Peter & Faist, Thomas, Citizenship: discourse, theory, and transnational prospects, Blackwell Pub., Malden, MA, 
2007, sida 49 
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uppfattningar av vad nationalitet innebär. I Storbritannien exempelvis länkas nationell tillhörighet 

till plikter och skyldigheter till staten, men rättigheter förblir ospecificerade.  

 

Detta förhållningssätt gentemot de olika begreppen och vad de ska inbegripa verkar enligt 

Kivisto och Faist stämma relativt bra överens med den syn som västeuropeiska länder har.14  Vad 

denna analys säger om vilken distinktion som verkar finnas mellan de olika begreppen är 

diskutabelt. Dels påvisar de lagar som formats kring nationalitet att det verkar vara något som är i 

princip lika svårt som medborgarskap att erhålla men inte ger samma rättighetskarta. På svenska 

betyder begreppet national faktiskt medborgare. I Sverige verkar det inte finnas en hårddragen 

distinktion mellan de olika begreppen.  

2.3  Statslöshet och flyktingstatus – definitioner 

Genom att diskutera statslöshet och medborgarskap i sammanhanget mänskliga rättigheter dyker 

även andra statusfunktioner som exempelvis flyktingstatusen upp. Dessa olika definitioner i lag 

och dess betydelse i praktiken har stark anknytning till varandra. Begreppen innebär enskilda och 

i kombination olika former av deontisk makt, varför det är betydelsefullt att undersöka hur olika 

väsentliga organ och lagstiftningar benämner och förklarar dem.   

 

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) fastställde senast i februari i år, det 

vill säga 2012, om specifika riktlinjer gällande statslösa. FN-organet refererar här till 1954 års 

Convention Relating to the Status of Stateless Persons, artikel 1:1, angående definitionen av 

statslöshet. Där förklaras termen som en person som inte anses vara medborgare (national) i 

någon stat i enlighet med dess lagstiftning. Denna definition har, av International Law 

Commission förklarats som en del av sedvanerätten. I ingressen av konventionen fastställs också 

att syftet med konventionen är att inkludera statslösa personer i ett sammanhang, eftersom 

organets huvudsakliga konvention endast syftar till att skydda statslösa personer som också är 

flyktingar.15 

 
14 Kivisto, Peter & Faist, Thomas, Citizenship: discourse, theory, and transnational prospects, Blackwell Pub., Malden, MA, 
2007, sida 119-120 

15  UNHCR, Guidelines on Statelessness NO.1 : The definition of “Stateless Person” in Article 1(1) on the 1954 Convention 
Relating to the Status of Stateless Persons,  UN Doc : HCR/GS/12/01, 20/2-2012, sida 1-2, http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&amp;docid=4f4371b82&amp;skip=0&amp;query=guidelines%20on
%20statelessness (Hämtad: 8/5 -2012) 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
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2.4 Flyktingstatus – i anslutning till och särskiljt från statslöshet 

I en rapport utgiven av Hungarian Helsinki Committee, diskuteras det eventuella skyddet för 

statslösa personer som inte har erhållit flyktingstatus i Centraleuropa. Organisationen utgår i sin 

analys från FN:s definition av en flykting som framgår i artikel 1 av Convention Relating to the Status 

of Refugees. Denna definition säger att en flykting är en person som till följd av välgrundad rädsla 

för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller 

politisk åskådning befinner sig utanför det land personen är medborgare i, och är oförmögen eller 

rädd för att åta sig skydd av sitt hemland eller eventuellt har förlorat sitt medborgarskap och 

därför inte kan återvända. Flyktingstatusen kan ensam, eller sammanlänkad med 

statslöshetsstatus, resultera i ett internationellt skydd. 

 

I rapporten beskrivs hur händelsen att bli fråntagen sitt medborgarskap och därmed den egentliga 

skyddslänken mellan stat och individ, kan räknas som förföljelse eller brist på statligt skydd. Då 

detta sker skapas ett direkt internationellt skydd i enlighet med Flyktingkonventionen. Dock 

understryks att många statslösa personer inte innefattas av flyktingdefinitionen, då de inte har en 

välgrundad rädsla för förföljelse. När detta sker ska 1954 års konvention om statslöshet kunna 

ersätta det skydd som en stat annars skulle ha försett personen med. Enligt rapporten ger denna 

konvention endast en bild av hur statslöshet ska undvikas och inte vilka procedurer som krävs för 

att skapa ett skydd för dem som redan är statslösa. Samma problematik anses uppkomma med 

Europarådets konvention om reducerande av statslöshet i anslutning till statssuccession.16 

 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ger en indirekt möjlighet till att kunna 

åberopa ett internationellt skydd. Artikel 15 säger att alla har rätt till ett medborgarskap 

(nationality) och att ingen godtyckligt ska berövas på sitt medborgarskap (nationality) eller förvägras 

att ändra medborgarskap (nationality). Därmed kan berövandet av en persons medborgarskap 

(nationality) ses som en kränkning av fundamentala mänskliga rättigheter. Rapporten påpekar att 

UNHCR och andra organisationer ofta presenterar ett antal varaktiga lösningar gällande 

flyktingfrågor. Gällande varaktiga lösningar och statslöshet har endast en presenterats: möjlighet 

att få ett nytt medborgarskap (nationality), förhoppningsvis i det mottagande landet. Statslösa 

personer kan på så sätt indirekt tvingas ansöka om flyktingstatusprocedurer för att uppnå skydd 

 
16 Gyulai, Gábor, Hungarian Helsinki Committee, Forgotten Without Reason – Protection of Non-Refugee Stateless Persons in 
Central Europe, 30/4-2007, sida 11, http://www.unhcr.org/refworld/docid/497475802.html (Hämtad: 10/5-2012) 
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och en möjlighet till tillgodosedda rättigheter, vilket lägger onödigt mycket tyngd på dem som 

ansöker och på asylsystemen.17      

2.5  De facto statslöshet – en problematik?  

De facto statslöshet diskuterades specifikt under expertmötet gällande statslöshet som UNHCR 

anordnade. I sammanfattningen av diskussionen märks det att begreppet inte har en självklar 

definition, genom att första stycket som berör de facto statslöshet, redogör för att den 

traditionella definitionen av begreppet inte verkar stämma överens med hur UNHCR väljer att 

definiera de facto statslöshet. Begreppets komplexa natur påvisas ytterliggare genom att en stor 

del av diskussionen ägnas åt att reda ut missförstånd kring de facto statslöshet. 

 

Den, enligt FN-organet, traditionella definitionen är att de facto statslöshet länkas samman med 

effektivt medborgarskap (nationality). Deltagare av diskussionen som delade denna syn på 

begreppet ansåg att en persons medborgarskap kan vara ineffektivt såväl inom som utanför den 

stat som personen har sitt ursprung i. Därmed kan en person vara de facto statslös oavsett om 

personen befinner sig inom eller utanför sitt ursprungsland. Under mötet upplevdes det dock 

finnas ett brett stöd för en annan syn på de facto statslöshet, vilket var den definition som 

UNHCR hade presenterat i det tidigare producerade diskussionsunderlaget. UNHCR valde att 

definiera en de facto statslös person genom att undersöka huruvida grundläggande 

medborgarfunktioner enligt internationell rätt, uppnåddes i enskilda fall.18  

 

Utifrån dessa utgångspunkter förklaras en de facto statslös person som någon som är oförmögen 

eller ovillig (på grund av giltiga skäl) att nyttja skydd från någon stat. Med skydd menas, i denna 

kontext, rätten till diplomatiskt skydd av personens ursprungsland då en internationellt sett 

felaktig handling har utförts mot personen. Dessutom inräknas skydd och bistånd i allmänhet, 

samt hjälp med att återvända till sitt hemland.  

 
Vidare tas en del vanliga missuppfattningar upp och försöks redas ut. Att det finns många de 

facto statslösa personer som inte är flyktingar är ett exempel. Flyktingar som endast formellt 

 
17 Gyulai, Gábor, Hungarian Helsinki Committee, Forgotten Without Reason – Protection of Non-Refugee Stateless Persons in 
Central Europe, 30/4-2007, sida 10-12, 29, 35, http://www.unhcr.org/refworld/docid/497475802.html (Hämtad: 
10/5-2012) 

18 UNHCR, Expert Meeting - The Concept of Stateless Persons under International Law (Summary Conclusions) , 27-28/5 2010, 
sida 6, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca1ae002.html (Hämtad: 9/5 -2012) 
 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca1ae002.html
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innehar medborgarskap (nationality), det vill säga att de inte upplevs som sådana i praktisk mening, 

är de facto statslösa. Dock skulle det kunna skapa förvirring att hänvisa till två olika 

statusfunktioner och därmed anses det inte användbart att beteckna dessa som de facto statslösa. 

Ett annat tydliggörande som understryks i sammanfattningen av diskussionen är att en person 

som är statslös i enlighet med artikel 1:1 i konventionen från 1954 inte samtidigt kan räknas som 

de facto statslös.19 

 

Distinktionen mellan de jure statslöshet och de facto statslöshet förklaras som betydelsefull. 

Definitionen i artikel 1:1 är tänkt att gälla de jure statslöshet även om det inte står uttryckligen i 

konventionen. Termen de facto statslöshet finns, enligt UNHCR, inte definierat i någon 

bindande internationell överenskommelse. UNHCR understryker därmed att denna distinktion är 

viktig, då de jure statslösheten ska ge en form av status som gör att personen skyddas av 

konvention från 1954. På grund av detta är det viktigt att kunna åberopa statslöshet enligt juridisk 

status. Med detta menas att konventionen inte beskyddar personer som upplever sin nationalitet 

som ineffektiv, det vill säga att personen i praktiken är medborgare av en stat men att denna inte 

upplever en medborgerlig/nationell tillhörighet i praktiken. Definitionen i artikel 1:1 syftar till att 

definiera huruvida personen alls har en statstillhörighet eller inte.20  

 

 

 

 

 
19 UNHCR, Expert Meeting - The Concept of Stateless Persons under International Law (Summary Conclusions) , 27-28/5 2010, 
sida 6-7, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca1ae002.html (Hämtad: 9/5 -2012) 
20 UNHCR, Guidelines on Statelessness NO.1 : The definition of “Stateless Person” in Article 1(1) on the 1954 Convention 
Relating to the Status of Stateless Persons,  UN Doc : HCR/GS/12/01, 20/2-2012, sida 3, http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&amp;docid=4f4371b82&amp;skip=0&amp;query=guidelines%20on
%20statelessness (Hämtad: 8/5 -2012) 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca1ae002.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
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3 Bakgrund 

Bakgrunden påbörjas med en kort historik om romers situation generellt påföljande av en 

redogörelse för romers situation i Jugoslavien. Vidare genomförs en redogörelse kring synen på 

romer idag och eventuella andledningar till migration. Slutligen beskrivs relevanta konventioner 

och tolkningar av dess artiklar. Denna bakgrundsbild är till för att kunna göra en intressant 

diskursanalys och för att skapa en förståelse för vad som har skett och vad som sker angående 

den aktuella problematiken. 

3.1 Statslöshet och romer – en tillbakablick 

Det brukar sägas att romer kom till Europa från Indien på 1300-talet. Dock finns det belägg 

(romer nämns i skrifter) för att romer befunnit sig i Europa sedan 1000-talet. Romer har funnits i 

Jugoslavien sedan 1300-talet. Jugoslavien har en lång bakgrund av etniska konflikter bakom sig, 

då romer har utnyttjats som militär styrka och tvingats kriga mot varandra. Detta beror på en 

utpräglad tvångsintegrering, vilken resulterat i att romer som grupp har splittrats, geografiskt, 

religiöst och i frågan om nationell tillhörighet. Många romer försökte hålla sig utanför krigen, av 

den anledningen att det fanns en samhörighet mellan dem, trots olika nationaliteter. Dessa försök 

hade dock inte mycket verkan.21  

 

Andra världskrigets Tyskland var ytterligare en fruktansvärd period för romer. En aktion som 

kallades zigenarröjningen, då hundratals romer misshandlades och fördes till läger, verkar ha haft 

samma syfte för den tyska ledningen som kristallnatten; att påvisa att zigenarna liksom judarna 

var en mindervärdig ras. Systematiska processer som liknar de processer som utfördes för att 

utrota judar, applicerades även på romer. Jugoslavien ockuperades av Tyskland 1941. Under 

nationalistledaren Ante Pavelić, skapades därmed Kroatien som en självständig stat. Samma år 

inrättades koncentrationslägret Jasenovac, även kallat Balkans Auschwitz, vars syfte var att utrota 

serber, judar och romer. Simon Wiesenthalcentret beräknar att cirka en halv miljon mördades, 

varav 50000 var romer.22 Zigenarröjningen och Jasenovac är en i raden av extrema kränkningar 

som romer har utsatts för i hela Europa, och är viktigt att veta om för att förstå hur 

förhållningssättet gentemot romer har utvecklats genom tiden.  

                                                 
21 Cederberg, Irka, Född fördömd: romerna - ett europeiskt dilemma, Leopard, Stockholm, 2010, sida 21 och 27  

22 Ibid. sida 82-83 och 101-102 
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I Titos 23  Jugoslavien tillämpades en strikt nationalitetspolitik. Utöver de statsbärande 

nationaliteterna, såsom personer med kroatiskt ursprung i Kroatien, betecknades även olika 

minoriteter vara en del av befolkningen. Till minoriteter räknades personer med ursprung i något 

av de länder som tillhörde det dåvarande Jugoslavien. För att tillgodoses med rätten till skola och 

rätten till att få information på sitt ursprungliga språk krävdes minoritetsstatus. Romer blev sent 

inräknade som en minoritet, men endast i Bosnien och Makedonien. I och med en påtaglig etnisk 

kvotering, då större etniciteter tilldelades exempelvis fler anställningsmöjligheter, registrerade 

albaner, serber och andra statsbärande grupper inom den offentliga förvaltningen, romer som 

tillhörande deras folkgrupp. Därmed kunde romer aldrig skapa någon egen politisk plattform.  

 

Under 1990-talets inbördeskrig i Jugoslavien, som resulterade i dess upplösning, flydde många 

romer till Västeuropa. Irka Cederberg, författare till boken Född fördömd: romerna - ett europeiskt 

dilemma, beskriver en situation där dessa flyktingar har ytterst lite att återvända till. De nya stater 

som uppstod efter upplösningen, styrs av nationalistiska ledare som med svårighet accepterar 

andra folkgrupper. Med detta sagt menar författaren att ”romer inte har någon hemortsrätt i det forna 

Jugoslavien.”24      

3.2 Statslöshet och romer idag 

Enligt Europarådet lever idag tiotusentals romer i statslöshet i Europa. Romer som har flytt från 

forna Jugoslavien, räknas som en av fyra av de största av romska grupper. Efter 1989, det vill 

säga den officiella upplösningen av Sovjetunionen, sattes många människor i rörelse. Statsgränser 

skapades och förflyttades, vilket skapade en ny diskussion om nationell tillhörighet och identitet. 

Detta resulterade i en förbättrad situation för vissa romer, då de inkluderades i den nationella 

tillhörigheten. Andra grupper hamnade utanför systemen i och med omställningarna.  En 

anledning till att romer marginaliserades ut från den nationella samhörigheten var att 

tillhörigheten ofta baserades på språk och/eller etnicitet. 

 

En ytterligare händelse som har påverkat den romska migrationen betydligt är EU:s utvidgning 

för över tio år sedan. En utökad rörelsefrihet skapade en situation där romer förflyttade sig på 

 
23 Tito (egentligen Josip Broz), kommunistisk diktator i Jugoslavien mellan 1945 fram tills sin död 1980. Information 
hämtad från nationalencyklopedin  

24 Cederberg, Irka, Född fördömd: romerna - ett europeiskt dilemma, Leopard, Stockholm, 2010, sida 156-159 
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grund av antiziganistiska trakasserier och fattigdom. Enligt Statens Offentliga Utredning: Romers 

Rätt – en strategi för romer i Sverige, är möjligheten att försörja sig den viktigaste bakomliggande 

orsaken till romsk migration.  I och med den ökade migrationen har, enligt utredningen, en 

negativ bild av romer återkommit bland annat i Västeuropa. 25 Vidare hänvisas, i utredningen, till 

en rapport från European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) att den negativa 

reaktionen på romsk migration skapat en restriktiv politik gentemot romer som i sin tur riskerar 

att begränsa romers rörelsefrihet, vilket strider mot EU-fördragets grundläggande principer.26 

 

Det finns en ytterliggare problematik gällande den negativa synen på romer i Europa och den 

restriktiva politiken som därmed genomförs. Denna negativa diskurs kring romer gör att det, 

enligt utredningen, blir ytterst svårt för dem att ta sig in på den formella arbetsmarknaden. Då 

svårigheter till att försörja sig i det landet man lämnat är den främsta anledningen till romsk 

migration skapas en svåröverstigen barriär gällande att ta sig in på arbetsmarknaden överlag. Om 

det inte går att försörja sig i det land man flyr till genom formellt arbete, är det invecklat att 

mantalsskriva sig och därmed stipuleras den statslöshet som personen förmodligen flytt ifrån. 27 

 
25 SOU 2010:55, Delegationen för romska frågor, Romers rätt: en strategi för romer i Sverige : ett lands behandling av dess 
romska befolkning är ett lackmustest för det civila samhället och dess demokrati : betänkande, Fritze, Stockholm, 2010, sida 127 

26 FRA, The situation of Roma EU citizens moving to and settling in other EU member states, November 2009, sida 9,  
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Roma_Movement_Comparative-final_en.pdf (Hämtad 22/5-2012) 

27 SOU 2010:55, Delegationen för romska frågor, Romers rätt: en strategi för romer i Sverige : ett lands behandling av dess 
romska befolkning är ett lackmustest för det civila samhället och dess demokrati : betänkande, Fritze, Stockholm, 2010, sida 127-
128  

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Roma_Movement_Comparative-final_en.pdf
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4  Relevanta konventioner och specifika artiklar 

Nedan följer tolkningar av relevanta konventioner, ERTF:s stadga: Charter on the Rights of the 

Roma, FN:s konvention: Convention Relating to the Status of Stateless Persons och 

Europarådets konvention: Convention on the Avoidance of Statelessness in Relation to State 

Succession. Genom att redogöra för dessa konventioner och även tillföra organisationernas egna 

tolkningar av dess artiklar skapas material för den kommande diskursanalysen.  

4.1 Förslag på Charter on the Rights of the Roma  

 

“The Roma are a European national minority and citizens of the countries they live in; their 
participation process needs to draw on common roots and common perspectives beyond citizenship, group 
affiliation, or country of residence.”28 

 

Citatet ovanför är taget från punkt 29 i de punkter som skrivits som en presentation av romers 

historia och situation idag, varefter själva artiklarna följer.  Citatet påvisar något som eventuellt 

har upplevts vara komplext och abstrakt, men som i denna formulering konkretiseras. 

 

Charter on the Rights of Roma är utformat av European Roma and Travellers Forum (ERTF) år 

2009, som ett förslag om en deklaration för att fastställa romers mänskliga rättigheter. Denna 

stadga fastställer bland annat att romer traditionellt sett betraktas som en social marginaliserad 

grupp, vilken ofta kuvas med statliga undertryckande metoder. 29  Deklarationen är viktig att 

undersöka i sammanhanget, då den ger en romsk organisation möjligheten att definiera sig själva 

och därmed också presentera möjliga lösningar angående den samhälleliga problematik som 

gruppen själva upplever angår dem. 

 

En artikel som är direkt avgörande för denna uppsats att undersöka är artikel två, som säger att 

romer har delat nationell identitet som romer, oavsett medborgarskap, stat och/eller grupp 

och/eller religiös anknytning.  Samtidigt deklarerar artikel fyra att romer bor i varje europeisk stat 

 
28 ERTF, Charter on the Rights of the Roma, 2009, punkt 29, sida 3, 
http://www.ertf.org/images/stories/documents/ERTF_Charter_EN.pdf (Hämtad: 4/5-2012) 

29 Cederberg, Irka, Född fördömd: romerna - ett europeiskt dilemma, Leopard, Stockholm, 2010 sida 204 

http://www.ertf.org/images/stories/documents/ERTF_Charter_EN.pdf
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och därmed är en nationell minoritet i Europa, utan någon egen stat eller anspråk på en egen stat. 

Dessa två artiklar tillsammans, definierar romer som grupp enligt ERTF. Romer är en grupp som 

delar en specifik nationell identitet, men gör därmed inte nödvändigtvis anspråk på en egen stat. I 

artikel 7 stipuleras denna syn genom att fastställa att romer har rätt till en nationalitet och ett 

medborgarskap.30 

 

Det har, enligt Dorothy Jean Walkers artikel, Statelessness: Violation or Conduit for Violation of Human 

Rights, diskuterats kring möjligheterna för ett FN-medborgarskap. På så sätt skulle FN, i 

överenskommelse med staten vari den statslösa befann sig, ordna ett permanent boende. Därmed 

skulle en statslös person kunna ha persondokument utgivna av FN, vilket gör att FN skulle stå till 

svars för denna persons skydd. På så sätt skulle FN, på ett direkt sätt, bli en statslös persons 

skyldighetsbärare, under internationell rätt. Walker anser att detta inte är något som kommer att 

kunna genomföras, åtminstone inte inom en snar framtid.31 Men att det finns en diskussion kring 

det, påvisar dels att det förmodligen finns ett behov för ytterligare internationellt skydd för 

statslösa och dels att ERTF:s diskussion inte är helt kontroversiell.   

 

De definitioner som presenteras i ERTF:s förslag på stadga är viktiga att behålla i tanken, då 

påföljande konventioner redogörs för. I och med dessa definitioner, ges en förståelse för den 

självbestämmanderätt angående att definiera sig själv, som individ eller inom en grupp, vilket 

ERTF förklarar är av vikt.   

4.2  Convention Relating to the Status of Stateless Persons32 

 
I ingressen till FN:s konvention: Convention Relating to the Status of Stateless Persons, fastställs 

syftet med konventionen: ”to ensure that stateless persons enjoy the widest possible exercise of their human 

rights”. Enligt riktlinjerna från 2012 var tanken med denna formulering att reglera kring en status 

som statslös för att förbättra situationen för denna grupp.33 Dock kan det ses som underligt att 

 
30 ERTF, Charter on the Rights of the Roma, 2009, 
http://www.ertf.org/images/stories/documents/ERTF_Charter_EN.pdf (Hämtad: 4/5-2012) 

31 Walker, Jean Dorothy, Statelessness: Violation or Conduit for Violation of Human Rights, Human Rights Quarterly, Vol. 
3, No. 1, Februari 1981, http://www.jstor.org/stable/762070 (Hämtad: 23/4-2012) 
32 FN, Convention Relating to the Status of Stateless Persons, 28/9-1954, 360 UNTS 117 

33 UNHCR, Guidelines on Statelessness NO.1 : The definition of “Stateless Person” in Article 1(1) on the 1954 Convention 
Relating to the Status of Stateless Persons,  UN Doc : HCR/GS/12/01, 20/2-2012, sida 3, http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&amp;docid=4f4371b82&amp;skip=0&amp;query=guidelines%20on
%20statelessness (Hämtad: 8/5 -2012) 

http://www.ertf.org/images/stories/documents/ERTF_Charter_EN.pdf
http://www.jstor.org/stable/762070
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
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mänskliga rättigheter ska ses som oumbärliga oavsett tid och plats, samtidigt som det uttryckligen 

står i en konvention utfärdad av FN att dessa rättigheter ska tillgodoses för en viss grupp i så stor 

mån som är möjligt. Plötsligt är inte mänskliga rättigheter absoluta längre, utan beror på 

kontexten och vilken statusfunktion personen innehar. 

 

Vidare understryks att de snarlika situationerna att tillräknas som medborgare och att inte bli 

behandlad som en och att inte bli erkänd som en medborgare (national) över huvud taget är två 

distinkt olika problem. Det första fallets problematik ligger i frågan om rättigheter bundna till 

nationalitet, medan det senare fallet gäller rätten till nationalitet i sig självt. En annan viktig poäng 

är att definitionen gäller oavsett om den statslösa personen befinner sig inom eller utanför det 

territorium som räknas som personens ursprungsplats. Dock skyddas en statslös flykting också av 

flyktingkonventionen, vilket ger dubbelt skydd. Denna diskussion gav sedan upphov och en 

materiell bakgrund till de riktlinjer som UNHCR publicerade 2012.34  

 

Artikel 1:1 i konventionen från 1954, kan analyseras genom att dela upp definitionen i två steg: att 

personen inte anses vara en medborgare (national) i enlighet med statens ifråga lagstiftning och av någon stat. 

När en person ska kunna identifieras enligt denna definition är det mest effektivt att se på delen 

av någon stat. I och med att undersöka vilka stater personen har anknytning till, men också för att 

exkludera andra former av enheter som inte räknas som stater enligt internationell rätt. Om 

personen ifråga endast har anknytning till en ickestat, kan detta faktum vara av bestämmande vikt 

för att avgöra dennes status. När denna undersökning genomförs ska någon form av länk till en 

eller flera stater eller annan form av enhet redogöras för. Exempel på sådana länkar är födelseort, 

härstamning, äktenskap eller långvarig vistelse.35 

 

Vad som räknas som en stat försvårar frågan om vem som är statslös. Enligt riktlinjerna är en stat 

en enhet med permanent befolkning, definierat territorium, giltig regering, och kapabel att ha 

relationer med andra stater. För att fungera i anknytning till UNHCR:s definition av statslöshet 

krävs dock inte att staten innehar universellt erkännande, eftersom en sådan fråga kan vara av 

 
 

34 UNHCR, Expert Meeting - The Concept of Stateless Persons under International Law (Summary Conclusions) , 27-28/5 2010, 
sida 2, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca1ae002.html (Hämtad: 9/5 -2012) 

35 UNHCR, Guidelines on Statelessness NO.1 : The definition of “Stateless Person” in Article 1(1) on the 1954 Convention 
Relating to the Status of Stateless Persons,  UN Doc : HCR/GS/12/01, 20/2-2012, sida 3-5, http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&amp;docid=4f4371b82&amp;skip=0&amp;query=guidelines%20on
%20statelessness (Hämtad: 8/5 -2012) 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca1ae002.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
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starkt politisk betydelse. Därför att är det givande att se till den eventuella statens status enligt 

internationell rätt. Om staten inte existerar enligt internationell lag, räknas personen som statslös 

ipso facto. Detta innebär att personen är statslös genom själva sakförhållandet. Det är också av 

vikt att påpeka att en stat som förlorat sin regering i och med interna konflikter ändå kan räknas 

som en stat för att uppnå syftet med artikel 1:1, det vill säga definiera en persons eventuella 

statslöshet. 36 

 

Med lagstiftning menas inte endast lagstiftande verksamhet, utan också myndigheter förordningar, 

regleringar, beordringar, tidigare rättsfall och, om det är kompatibelt med det enskilda fallet, kan 

även sedvanerätten gälla. Huruvida någon inte anses vara en medborgare (national) i enlighet med statens 

ifråga lagstiftning fodrar en analys av hur staten praktiserar lagar gällande 

medborgarskap/nationalitet i individuella fall och möjliga överklagandebeslut som kan påverka 

fallet som utreds. Det är därmed också betydelsefullt att granska hur väl lagstiftningen 

implementeras, då definitionen av statslöshet kan bero på huruvida en stat är väl förenad med 

dess lagstiftning. 37 

4.3 Convention on the Avoidance of Statelessness in Relation to State 

Succession 

I Europarådets konvention: Convention on the Avoidance of Statelessness in Relation to State Succession 

fastställs statslösa personers rättigheter vid statsuccession. Med statssuccession menas i 

sammanhanget att en stat ersätts med en annan gällande territoriellt ansvar. Sönderfallandet av 

Jugoslavien, till flera mindre stater är ett exempel på statssuccession. Därav är denna konvention 

av stor relevans att undersöka. Specifikt ansvarfrågan utreds i denna konvention, vilket är av 

intresse för att undersöka huruvida det finns möjligheter för statslösa att få sina rättigheter 

tillgodosedda. I FN:s resolution 61/137 tilldelar generalförsamlingen UNHCR specifika 

ansvarsområden angående statslösas rättigheter. Dessa ansvarsområden inkluderar identifiering, 

förebyggande och reducerande arbete mot statslöshet och beskyddande av statslösa personer.38 

 
36  UNHCR, Expert Meeting - The Concept of Stateless Persons under International Law (Summary Conclusions) , 27-28/5 2010, 
sida 2, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca1ae002.html (Hämtad: 9/5 -2012) 

37 UNHCR, Guidelines on Statelessness NO.1 : The definition of “Stateless Person” in Article 1(1) on the 1954 Convention 
Relating to the Status of Stateless Persons,  UN Doc : HCR/GS/12/01, 20/2-2012, sida 3-5, http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&amp;docid=4f4371b82&amp;skip=0&amp;query=guidelines%20on
%20statelessness (Hämtad: 8/5 -2012) 

38 UNHCR, Guidelines on Statelessness NO.1 : The definition of “Stateless Person” in Article 1(1) on the 1954 Convention 
Relating to the Status of Stateless Persons,  UN Doc : HCR/GS/12/01, 20/2-2012, sida 1, http://www.unhcr.org/cgi-

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca1ae002.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
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Ansvarsområdena, fastställda av FN:s generalförsamling, är intressanta att diskutera i förhållande 

till den bild som Europarådets Convention on the Avoidance of Statelessness in Relation to State Succession 

ger. 

 

I artikel 5 och 6 i Europarådets konvention förklaras vilket ansvar som ligger på 

successionsstaten och på den föregående staten. Artikel 5 säger att successionsstaten ska 

garantera personer en nationalitet förutsatt att personen var av statens nationalitet, innan eller 

under tiden för statssuccessionen och om personen annars skulle bli statslös. För att tillräknas 

nationaliteten krävs att personen var bofast i territoriet som skulle komma att bli 

successionsstaten eller att personen inte var bofast i territoriet men hade en ändamålsenlig 

koppling till successionsstaten. En ändamålsenlig koppling inkluderar bland annat ett juridiskt 

band till en territoriell enhet av den föregående staten som sedan blivit territoriell del av 

successionsstaten eller att personen är född på ett sådant område som är beskrivet.  Artikel 6 

säger att den föregående staten inte ska dra tillbaka dess nationella tillhörighet från personer med 

rätt till en sådan innan dessa personer erhållit en nationalitet från successionsstaten, om detta 

skulle innebära att personerna skulle bli statslösa. 

 

I artikel 14 diskuteras ansvaret hos det internationella samfundet vilket konkretiseras som ansvar 

över internationellt samarbete. För det första krävs uppenbarligen ett samarbete mellan den 

föregående staten och successionsstaten. Detta ska framför allt ske genom att informera om 

inrikes lagstiftning gällande olika fall om statslöshet och nationell och/eller medborgerlig 

tillhörighet. Dessutom bör de involverade staterna samarbeta med säkerhetsrådet, Europarådet 

och UNHCR. Samarbete med andra stater och internationella organisationer uppmuntras om det 

är ändamålsenligt. 39 

 

Något som är viktigt att understryka i sammanhanget, är att varken Slovenien eller Makedonien 

har anslutit sig till konventionen. Montenegro är det enda landet av de länder, tidigare tillhörande 

Jugoslavien, som har ratificerat konventionen.40 Det är svårt att dra några egentliga slutsatser av 

 
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&amp;docid=4f4371b82&amp;skip=0&amp;query=guidelines%20on
%20statelessness (Hämtad: 8/5 -2012) 

39 Council of Europe, Council of Europe Convention on the avoidance of statelessness in relation to State succession, CETS 
No: 200, 19/5-2006, http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/200.htm, (Hämtad: 15/4-2012) 

40 Council of Europe, Chart of signatures and ratifications,  19/5 -2006, 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=200&CM=8&DF=&CL=ENG (Hämtad: 17/4-
2012) 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/200.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=200&CM=8&DF=&CL=ENG
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detta, i och med att det endast är sex stater som har ratificerat konventionen, vilket gör det svårt 

att påvisa en eventuell anledning till varför länderna inte har anslutit sig. Å ena sidan vore det 

extra relevant för länder tillhörande forna Jugoslavien att ansluta sig, i och med att landet verkar 

uppleva den problematik som konventionen är till för. Å andra sidan är detta kanske den 

egentliga anledningen till att länderna inte har anslutit sig, då det förmodligen hade lett till att 

problematiken skulle belysas och därmed även medföra en signifikant ökad arbetsbörda för 

staten. 
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5       Diskursanalys 

Denna diskursanalys kommer att bygga på tidigare presenterade verktyg som, diskursanalys 

generellt och nationell/globaliserad diskurs specifikt erbjuder. Materialet som presenteras i 

bakgrund, med hjälp av begreppsdiskussionen, kommer att fungera som underlag för att bistå vid 

analysen som ska besvara uppsatsens ursprungliga frågeställningar. Framför allt kommer fokus att 

läggas på konventioner och riktlinjer från Europarådet, UNHCR och ERTF, vilka presenterades i 

föregående avsnitt. 

 

Olika politiska identiteter, såsom medborgarskap och statslöshet kan ses som John Searles 

statusfunktioner. Genom dessa identiteter tilldelas vi olika deontiska makter. Den nationella (i detta 

fall vilket tidigare jugoslaviskt land en person har sitt ursprung i) i symbios med och avskiljt från 

den globaliserade (i detta fall den europeiska eller den globala) identiteten är intressanta att 

undersöka ur ett diskursivt perspektiv. De olika identiteterna innebär olika deontiska makter, 

exempelvis rätten till effektivt rättsmedel, som botgöring vid kränkning av mänskliga rättigheter. 

Hur diskursen i relevanta dokument ser ut är givande att utreda för att kunna svara på frågan: i 

kraft av vad har vi mänskliga rättigheter?    

5.1 Gruppbildningsprocess och Exklusionsmekanism 

Vad inbegriper den semantiska tätheten angående kraven för att ingå i gruppen medborgare, 

statslösa och mänskliga rättighetsbärare? Vad säger det om diskursen kring dessa begrepp? Och 

slutligen vad innebär diskursen kring begreppen i praktiken, för dem som exkluderas från dessa 

grupper, relaterat till statslösa romer med ursprung i forna Jugoslavien? Detta kommer att 

undersökas genom att kartlägga vilka signifikanter som begreppen berör i de olika texterna som 

redogjorts för i avsnittet som beskriver bakgrunden. Gällande denna diskurs är dels tidigare 

nämnda nationalitetslagar som rådde i forna Jugoslavien intressanta och dels de relevanta 

konventioner som beskrevs tidigare. 

 

Under tiden Tito regerade i Jugoslavien inrättades, som tidigare skrivet, nationalitetslagar och i 

samband med dem infördes kvoteringar, som definitivt kan uppfattas som signifikanter. 

Signifikanterna bidrar till att skapa ekvivalenskedjan, det vill säga diskursen. Därmed kan även den 
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semantiska tätheten, gällande vem som räknades som fullvärdig medborgare i forna Jugoslavien, 

påvisas. Lagen delar upp människor i statsbärande medborgare och minoriteter. För att ingå i 

dessa grupper finns vissa krav, men då dessa krav har uppnåtts, så har personen rätt till 

exempelvis skola för barnen och rätt till information på dennes ursprungliga språk. Dessa båda 

rättigheter inräknas i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Därmed bör dessa 

två begrepp, statsbärande medborgare och minoritet, kunna upplevas vara statusfunktioner. För 

att vara en statsbärande medborgare krävs att personen befinner sig i det område där personen 

har sitt ursprung i. Det vill säga att den dåvarande jugoslaviska regeringen verkade lägga ett 

positivt värde i att personer stannade på den plats där denne fötts i och hade rötter i.41 Den 

semantiska tätheten kan påvisas genom att undersöka de internationella överenskommelser som 

finns angående medborgarskap respektive statslöshet. Här är den nationella diskursen och den 

globaliserade diskursen intressanta att undersöka.  

 

Den globaliserade diskursen påvisas i de internationella dokument som bestämmer när en person 

räknas som statslös och vad som i så fall bör göras åt eventuell statslöshet. De granskade 

organisationerna är framför allt UNHCR och Europarådet. Båda organisationerna kategoriserar 

statslösa personer i de jure statslösa och de facto statslösa. Denna distinktion verkar påvisas 

framför allt i UNHCR:s  riktlinjer, som fastställer att FN-organets konvention angående 

problematiken, Convention on the Status of Stateless Persons, endast gäller de jure statslösa. 

Konventionen skyddar därmed inte de personer som upplever sitt medborgarskap som 

ineffektivt.  När en person är de facto statslös kan flyktingstatus vara en möjlig väg till skydd 

enligt internationell rätt. Dock är det en stor del statslösa personer som inte räknas som 

flyktingar, då statslöshet inte alltid resulterar i en välgrundad rädsla för förföljelse.42 Då en person 

befinner sig i en situation av statslöshet, bör den globaliserade diskursen kunna erbjuda ett skydd, 

för att dessa personer ska kunna tillgodoräknas som mänskliga rättighetsbärare. Huruvida detta är 

fallet undersöks i nästkommande avsnitt. 

5.2 Nationen eller andra politiska gemenskaper som handlingsmekanism 

 Nationen, eller annan politisk tillhörighet/gemenskap, såsom statlig anslutning till Europarådet 

kan ses som handlingsreglerande mekanismer. Utifrån detta perspektiv går det att undersöka dessa 

 
41 Cederberg, Irka, Född fördömd: romerna - ett europeiskt dilemma, Leopard, Stockholm, 2010, sida 156-159 

42 Gyulai, Gábor, Hungarian Helsinki Committee, Forgotten Without Reason – Protection of Non-Refugee Stateless Persons in 
Central Europe, 30/4-2007, sida 11, http://www.unhcr.org/refworld/docid/497475802.html (Hämtad: 10/5-2012) 
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gemenskapers lagstiftningar och officiella dokument genom diskursanalys.  Vilka bör kriterierna 

vara för att någon ska inräknas i en nationell eller globaliserad gemenskap och vilka är de 

egentliga kriterierna?  

 

Genom att undersöka sådana gemenskaper som flytande signifikanter går det eventuellt att urskilja 

vilka sorters handlingar vi kopplar till vilka gemenskaper. En annan viktig faktor som går att 

undersöka med dessa begrepp som grund är hur de olika aktörerna i sammanhanget verkar 

uppleva statslöshet, som problematik eller som något som en aktör bör skämmas över, om 

förekomsten av statslöshet är hög . Utifrån om aktören ifråga ser på statslöshet som något som 

bör undvikas, går det att urskilja huruvida aktören anser att statslöshet bör förebyggas, av den 

anledning att det är något som aktören inte anser vara förknippat med dess identitet. I och med 

att signifikanterna är just flytande, det vill säga att det finns delade meningar kring vad dessa 

begrepp bör inbegripa, så är det intressant att utforska dem utifrån olika politiska gemenskapers 

synvinklar. 

 

Gällande diskursen som berör medborgarskap verkar idéer om hur det är och hur det bör vara, 

diskuteras relativt skiljda från varandra, utifrån Kivisto och Faists tidigare introducerade 

resonemang. Sociologerna fastställer att medborgarskap, enligt hur det bör vara, endast kan 

förekomma i demokratier, i sin fullkomliga form. I ett rättighetssammanhang är detta diskursiva 

inlägg intressant, i och med att en person kan räknas som medlem i en diktatur, och ha 

skyldigheter till staten. Om dessa medlemmar förvägras vissa eller flera rättigheter, är personerna 

inte medborgare, i ordets fullständiga mening.43  

 

På liknande sätt diskuterar Hannah Arendt statslöshet i förhållande till mänskliga rättigheter. 

Avgörande av huruvida en människa ingår i en politisk gemenskap, tillräknas samma människa 

vissa rättigheter och skyldigheter, enligt Arendt.44 Detta faktum kopplat till diskussionen angående 

att vara de jure eller de facto statslös ger en komplex bild av att vår mänsklighet, som egentligen 

ska vara enda kravet på att vara rättighetsbärare, bygger på olika abstrakta men juridiska 

identiteter. Om en person är medborgare, men inte upplever sitt medborgarskap som effektivt, 

urvattnas medborgarskapet som statusfunktion. Men, då den globaliserade diskursen (FN), inte 

 
43 Kivisto, Peter & Faist, Thomas, Citizenship: discourse, theory, and transnational prospects, Blackwell Pub., Malden, MA, 
2007, sida 13-14 

44 Arendt, Hannah, The origins of totalitarianism, New ed. with added prefaces, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 
1973, sida 291-292 
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erbjuder en fastställd definition av de facto statslöshet, förnekas den problematik begreppet 

medför. Dock har generalförsamlingen tagit fram ansvarsområden gällande statslöshet, vilket 

pekar på att FN blir en handlingsreglerande mekanism i den globaliserade diskursen.45 

 

Den europeiska diskursen verkar, med Europarådet som analyserad aktör, ge en tydlig bild av 

vilka aktörer som bär ett ansvar, genom utformandet av Convention on the Avoidance of Statelessness in 

Relation to State Succession. I enlighet med den situation som analyseras i denna uppsats, det vill säga 

statslösa romer med ursprung i forna Jugoslavien, är denna konvention ytterst relevant. Ur ett 

diskursivt perspektiv är detta dokument en indikation på att Europarådet (med vissa restriktioner) 

i första hand tillskriver den tidigare staten ansvaret för att tillhandahålla medborgarskap, i andra 

hand successionsstaten och i tredje hand världssamfundet. Dessa olika aktörer ska samarbeta för 

att kunna erbjuda människor som, enligt internationell rätt, har behörighet till respektive 

medborgarskap.46 Europarådets inställning gentemot statslöshet som ett gemensamt europeiskt, 

om inte globalt problem, gör att organisationen fungerar som en handlingsreglerad mekanism, 

angående diskursen kring problematiken.    

5.3 Den romska identiteten  
 
Något som är viktigt och intressant att undersöka i sammanhanget är den romska identiteten. 

Statligt och internationellt identifieras människor via nationella territorier, språk och kultur och 

eventuellt också via internationella samarbeten. I ERTF:s Charter on the Rights of the Roma, 

fastställer organisationen att identifikation inte nödvändigtvis behöver ske på detta traditionella 

sätt. Organisationen menar att romer kan identifiera sig med varandra, språkligt, historiskt och 

kulturellt, men inte nödvändigtvis territoriellt. Stadgan beskriver hur romer bör inräknas som 

nationella minoriteter och därmed ingå i den politiska gemenskapen medborgare.47 

 

Dessa tankar bör egentligen gå i linje med en tanke på en globaliserad diskurs. Resterande 

reglerande dokument som undersökts ger en diskursiv bild av vad den europeiska och/eller den 

 
45 UNHCR, Guidelines on Statelessness NO.1 : The definition of “Stateless Person” in Article 1(1) on the 1954 Convention 
Relating to the Status of Stateless Persons,  UN Doc : HCR/GS/12/01, 20/2-2012, sida 1, http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&amp;docid=4f4371b82&amp;skip=0&amp;query=guidelines%20on
%20statelessness (Hämtad: 8/5 -2012) 

46 Council of Europe, Council of Europe Convention on the avoidance of statelessness in relation to State succession, CETS 
No: 200, 19/5-2006, http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/200.htm, (Hämtad: 15/4-2012) 

47 ERTF, Charter on the Rights of the Roma, 2009, 
http://www.ertf.org/images/stories/documents/ERTF_Charter_EN.pdf (Hämtad: 4/5-2012) 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4f4371b82&skip=0&query=guidelines%20on%20statelessness
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/200.htm
http://www.ertf.org/images/stories/documents/ERTF_Charter_EN.pdf
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globala diskursen uttrycker. Denna stadga definierar romer, inkluderat statslösa romer, på ett mer 

globaliserat och eventuellt också nyanserat sätt än tidigare nämnda konventioner. I tidigare avsnitt 

förklaras hur minoriteter angav romska nyfödda barn som sin egen minoritet, för att utöka dess 

kvot inom offentliga ämbeten, vilket resulterade i en ickeexisterande politisk plattform för romer 

i forna Jugoslavien.48 Om romer, innehavande medborgarskap, utgjorde en politisk plattform, där 

personer inte definierades utifrån territoriell tillhörighet, hade denna organisation kunnat vara ett 

möjligt rättighetsskydd för de jure och de facto statslösa romer. Angående diskursen kring 

begreppen skapar organisationen en kombination av den nationella och den globaliserade 

diskusen, men tillför nya utgångspunkter, såsom att inte utgå territoriell tillhörighet för att påvisa 

nationell samhörighet.  

 

Denna diskurs ifrågasätter den semantiska tätheten, i tidigare nämnda diskurser, genom att tillföra 

en ytterligare dimensionerad diskurs. Genom detta faktum påvisas ytterligare att signifikanterna 

gällande begrepp som medborgarskap och nationell tillhörighet är just flytande. Detta faktum 

skulle kunna leda till att de attribut som begreppen tillför, såsom att tillhöra samma nationella 

tillhörighet ofta innebär territoriell samhörighet, kan omvärderas. Därmed påverkas även synen 

på i kraft av vad vi har mänskliga rättigheter. ERTF:s ståndpunkt i frågan om begreppen föreslår 

en definition av människan som verkar baseras mer på just mänskligheten. Utifrån denna 

diskussion verkar mänskligheten vara det kriterium som bör göra människan till rättighetsbärare. 

 

 

 
 

 
48 Cederberg, Irka, Född fördömd: romerna - ett europeiskt dilemma, Leopard, Stockholm, 2010, sida 158 
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6  Fallstudie 

Fallstudierna som följer bygger på rapporter och artiklar från exempelvis European Roma Rights 

Centre (ERRC) och Hungarian Helsinki Committe (HHC), vilka kompletteras med ett domslut 

från Europadomstolen och nationella medborgarskapslagar. Länderna i fokus är Slovenien och 

Makedonien. De båda fallen påvisar, på ett konkret sätt, vilka omständigheter som leder till 

statslöshet och vad det innebär att vara statslös. Dessa exempel ska fungera illustrativt för att öka 

förståelsen för vilka mekanismer och processer som kan ligga bakom en sådan situation. 

6.1 Exemplet The Erasure 

 
Exemplet som följer nedan, påvisar hur personer administrativt kan utraderas som bofasta och 

därmed förlora sin roll som rättighetsbärare. Exemplet påvisar även hur komplext det är att 

avgöra huruvida någon är statslös. 

 

European Roma Rights Center (ERRC) synliggör i en artikel från 2003 hur många romer i 

Slovenien hamnade i en situation av statslöshet genom att inrikesdepartementet i landet raderade 

flera ickeslovenska romer från listan över bofasta personer.49 Denna händelse återges också i en 

artikel från tidskriften Human Rights Quarterly av David Weissbrodt och Clay Collins från 2008. 

Utraderandet skedde mellan 1992 och 1993 och gjorde att denna grupp människor flyttades från 

det aktiva till det inaktiva registret. I praktiken innebär detta att de utraderade personerna räknas 

som före detta boende i Slovenien som raderats på grund av dödsfall eller permanent migration.  

 

Under denna tidpunkt var Slovenien en ny stat, vilket kan ha förenklat processen mot att utesluta 

ursprungligen ickeslovenska romer från att räknas till den officiella medborgarskapsgruppen. 

Enligt den slovenska regeringen utraderades 29064 personer, men enligt Helsinki Monitor of 

Slovenia (HMS) utraderades cirka 80000 personer. 2003 levde, enligt det slovenska 

 
49 Dedić, Jasminka, European Roma Rights Centre, The Erasure: Administrative Ethnic Cleansing in Slovenia, 29/10-
2003, http://www.errc.org/article/the-erasure-administrative-ethnic-cleansing-in-slovenia/1109 (Hämtad: 23/4-
2012) 

http://www.errc.org/article/the-erasure-administrative-ethnic-cleansing-in-slovenia/1109
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inrikesdepartementet, 4000-5000 personer med oreglerad status. 50 Siffrorna från den slovenska 

regeringen kan verka osannolika. Frågan om vad som hände med de resterande cirka 24000 

personerna, som 2003 inte inräknas som personer med oreglerad status, väcker funderingar kring 

hur korrekta dessa siffror faktiskt är. 

 

Utraderandet ledde till att Slovenien åtalades i Europadomstolen. Ett exempel på vilka konkreta 

missgynnanden som utraderandet har lett till, beskrivna i domslutet, följer här. En man av romskt 

ursprung, född i Kosovo (enligt slovenska regeringen serbisk medborgare), var registrerad som 

permanent bosatt i Slovenien sedan 1987 och fram till 1992, då utraderandet ägde rum. Mannen 

befann sig i Kosovo för att ta hand om sin sjuka mor vid tiden då det fanns möjlighet att ansöka 

om slovenskt medborgarskap. I Europadomstolens dom fastställs att de som var medborgare i 

andra jugoslaviska stater och registrerade som bofasta i Slovenien, tilläts ansöka om slovenskt 

medborgarskap inom sex månader efter beslut om slovensk medborgarskapslag hade antagits (23 

december 1990). Innan medborgarskap hade fastställts skulle samma rättigheter och skyldigheter 

som slovenska medborgare hade, tillfalla de ansökande.51  

 

Under 1993 hamnade mannen i en form av ingenmansland, då han efter utlandsresa återkom till 

Slovenien, blev fråntagen sitt pass och tvingades stanna på ett övergångscenter i 10 dagar. 

Mannen deporterades därefter till Albanien, varpå han skickades tillbaka till övergångscentret i 

Slovenien då han inte hade något pass. Han lyckades fly från centret och tog sig till Tyskland, där 

han fick tillfälligt uppehållstillstånd i och med det rådande läget i Kosovo. I Tyskland skapade 

mannen familj och levde där fram tills 2005 då hans ansökan om fortsatt uppehållstillstånd 

avfärdades, i och med att situationen i Kosovo hade förbättrats. Familjen flyttade då tillbaka till 

Slovenien och ansökte om asyl och yrkade på flyktingstatus. 

 

Vidare påbörjades en lång process där asylansökan nekades och familjen skulle skickas tillbaka till 

Tyskland. Datumet för själva utförandet av avvisningen till Tyskland flyttades fram flera gånger. 

Familjen överklagade till högre instans, men fick samma svar. Slutligen meddelade tyska 

myndigheter, att enligt Dublinförordningen 52  ansågs Tyskland ha egentlig jurisdiktion över 

 
50  Collins, Clay, Weissbrodt, David, The Human Rights of Stateless Persons, Human Rights Quarterly, Vol. 28, No. 1 
Februari 2006, sida 264, http://www.jstor.org/stable/20072730 , (Hämtad: 29/4 -2012) 

51 Council of Europe: European Court of Human Rights, Kuric and Others v. Slovenia, Application no 26828/06, sida 
7, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3f01312.html (Hämtad: 5/5-2012) 

52 Dublinförordningen reglerar vilken medlemsstat i EU som har ansvar för att pröva en asylansökan. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3f01312.html
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beslutet om familjens eventuella rätt till asyl, varpå familjen slutligen skickades tillbaka till 

Tyskland 2007.53  

 

I en rapport utgiven av the Hungarian Helsinki Committee uttrycks en oro för att Slovenien, trots att 

de är anslutna till FN:s Convention Relating to the Status of Stateless Persons54, inte har några 

speciella föreskrifter som fastställer statslöshet som status. Organisationen nämner även att det 

inte finns något boende specifikt menat för statslösa personer som inte erhåller flyktingstatus, 

vilket är något som Ungern, Slovakien och Polen erbjuder. Denna rapport är intressant som 

bakgrundsinformation för att skapa ytterliggare förståelse för exemplet som följer.55 

 

I artikeln utgiven av ERRC förklaras den slovenska lagstiftningen angående medborgarskap och 

minoriteter närmre. Det finns två kategorier av minoriteter, ursprungsbefolkning och minoriteter 

som inte ansågs vara ursprungliga. Dessa grupper består främst av romer och grupper av 

ungerskt eller italienskt ursprung. Denna distinktion finns inskriven i lag, trots detta finns ingen 

juridisk definition i slovensk lag av vad en ursprungsbefolkning är. Distinktionen i sig självt, 

resulterar i ett missgynnande av de romer som inte anses vara ursprungliga och i och med att 

begreppet är så pass obestämt så faller många romer inom denna kategori av minoritet. 

Ursprungsbefolkningar beskyddas av sin minoritetsstatus enligt nationella och internationella 

standard, medan ickeursprungliga minoriteter utestängs från detta skydd. De program framtagna 

av den slovenska regeringen som finns för att förbättra romers socioekonomiska situation riktas 

endast till ursprungsbefolkningar, vilket i praktiken innebär att romer som inte innehar slovenskt 

medborgarskap eller identifikationsdokument utestängs.56  

 

Ett ytterliggare exempel på hur utraderandet påverkade ickeursprungliga romer var att, i och med 

att en klar definition av begreppet en ursprunglig medborgare inte fanns, blev det svårt att avgöra 

huruvida personen hade rätt till att kandidera till kommunrådet. För att tillåtas kandidera krävs att 

 
53 Council of Europe: European Court of Human Rights, Kuric and Others v. Slovenia, Application no 26828/06, sida 
20-22, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3f01312.html (Hämtad: 5/5-2012) 

54 FN, Chart of signatures and ratifications, 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=V~3&chapter=5&Temp=mtdsg2&la
ng=en#2 (Hämtad: 9/5-2012) 

55 Gyulai, Gábor, Hungarian Helsinki Committee, Forgotten Without Reason – Protection of Non-Refugee Stateless Persons in 
Central Europe, 30/4-2007, sida 21, http://www.unhcr.org/refworld/docid/497475802.html (Hämtad: 10/5-2012) 

56 Dedić, Jasminka, European Roma Rights Centre, The Erasure: Administrative Ethnic Cleansing in Slovenia, 29/10-
2003, http://www.errc.org/article/the-erasure-administrative-ethnic-cleansing-in-slovenia/1109 (Hämtad: 23/4-
2012) 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3f01312.html
http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=V~3&chapter=5&Temp=mtdsg2<=en#2
http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=V~3&chapter=5&Temp=mtdsg2<=en#2
http://www.errc.org/article/the-erasure-administrative-ethnic-cleansing-in-slovenia/1109
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personen tillhör ursprungsbefolkning. Vare sig den exempelvis romska personen tillräknas 

statusen ursprunglig eller inte, så försvårar denna lagstiftnings abstrakta natur den romska 

minoritetens rätt till politiskt deltagande och faktisk representation av sin minoritet. 57 

 

De allra flesta av dem som utraderades var tidigare federala medborgare av Jugoslavien och 

medborgare av en annan stat inom federationen än Slovenien. Dock hade merparten de facto 

bott lång tid i Slovenien. Därmed var en del av de utraderade ovetande om att de inte var 

slovenska medborgare och följaktligen inte ansökte om det.  I en del fall av dem som faktiskt 

ansökte, nekades medborgarskap på grund av att personerna ifråga sades utgöra ett hot mot den 

nationella säkerheten. På vilket sätt som personerna ifråga skulle utgöra ett sådant hot 

motiverades inte. Andra hade redan slovenskt medborgarskap som drogs tillbaka.  

5.2.  Europadomstolens beskrivning och bedömning av fallet The Erasure 

Genom att undersöka denna dom som fastställdes i Europadomstolen angående ett antal fall som 

utsatts för The Erasure skapas en förståelse för vilka sorters mänskliga rättighetskränkningar 

statslöshet kan resultera i, juridiskt sett. Det ger också en bild av vad det internationella 

samfundet anser vara kränkande i en situation av statslöshet, vilket speciellt är intressant i den 

diskursanalys som framförs i senare avsnitt.  

 

År 2010 anklagades Slovenien inför Europadomstolen med hjälp av artikel 34 i 

Europakonventionen. Artikel 34 säger att enskilda personer har möjlighet att framföra klagomål 

om att någon av de rättigheter som konventionen stipulerar har blivit kränkta av någon av de 

höga fördragsslutande parterna. De målsägande bestod av elva personer som antingen 

beräknades vara statslösa eller av någon av de nationaliteter som räknas till forna Jugoslavien. 

Enligt Europadomstolen utgjorde handlingen att stryka dessa personer ur registret av permanent 

boende, i åtta av elva fall, en kränkning av artikel 8 i Europakonventionen. Artikel 8 ger var och 

en rätt till privatliv och familjeliv. Vidare fastställde Europadomstolen att även artikel 13 hade 

överträtts. Artikel 13 förklarar att var och en, vars rättigheter eller friheter har kränkts, har rätt till 

effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet för att uppnå botgöring gentemot de utsatta. 58 

 
57 Dedić, Jasminka, European Roma Rights Centre, The Erasure: Administrative Ethnic Cleansing in Slovenia, 29/10-
2003, http://www.errc.org/article/the-erasure-administrative-ethnic-cleansing-in-slovenia/1109 (Hämtad: 23/4-
2012) 

58 Dzankic, Jelena (jur. Dr.), ECtHR holds Slovenia responsible for the ‘Erasure’, 21/7-2010,  

http://www.law.ed.ac.uk/citsee/blog/blogentry.aspx?blogentryref=8332, (Hämtad: 2012-05-09) 

http://www.errc.org/article/the-erasure-administrative-ethnic-cleansing-in-slovenia/1109
http://www.law.ed.ac.uk/citsee/blog/blogentry.aspx?blogentryref=8332
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5.3.   Statslösa romer i Makedonien 

I en artikel från Forced Migration Review angående statslösa romers situation i Makedonien, berörs 

en liknande problematik. I och med Jugoslaviens sönderfallande tvingades den makedonska 

ledningen att besluta om vem som skulle tillräknas medborgarstatus. Officiellt bor 53879 romer i 

Makedonien. Dock beräknas mellan 180 000 och 200 000 bo inofficiellt i Makedonien. Artikeln 

nämner fyra specifika problem gällande statslösa romers situation i Makedonien. Deras 

berättigande till medborgarskap enligt lag, problematik gällande den makedonska staten, tillgång 

till personliga dokument och arbetssätt gällande biståndsprojekt som syftar till att minska 

statslöshet.59 Detta exempel påvisar bland annat något som tas upp i utredningen Romers Rätt, det 

faktum att självförsörjning, eller en bevisad självförsörjning är en stor del av den problematik 

som föreligger statslösa romer.60 

 

För att vara berättigad till medborgarskap sattes det upp olika former av kriterier. Bland annat 

krävdes det att personer som ansökte kunde påvisa bostad och permanent källa till ekonomiska 

medel. Dessutom krävdes det att denne hade bott oavbrutet i Makedonien i minst 15 år, vilket 

generellt sett kan uppfattas som ett hårt krav. Vilken nationalitet som personen tidigare hade 

tillhört inom Jugoslavien var oviktigt. Denna ansökan skulle genomföras och godkännas inom ett 

år. Om så inte skedde ansågs personen vara en utlänning som på så sätt skulle behöva gå igenom 

långa processer för att kunna få medborgarskap i landet. Dessa krav påvisades svåra för många 

romer att uppfylla, dels för att de inte kunde bevisa självförsörjning och dels för att de hade svårt 

att bevisa det långvariga oavbrutna boendet. Boendefrågan blev komplex antingen för att 

personen inte hade bott oavbrutet i Makedonien under 15 år eller för att de juridiska dokument 

som krävdes för att påvisa detta saknades.  

 

Det juridiska läget gällande problematiken sedan 1991-1992, vilket var året då möjligheten att 

ansöka om medborgarskap utan att gå igenom mer besvärliga procedurer, är delvis förändrat. 

Efter förhandlingar och krav från EU-kommissionen i och med Makedoniens godkända ansökan 

om kandidatland till EU, tvingades Makedonien se över problematiken med statslösa. 61 År 2004 

genomfördes en lagändring om medborgarskap i Makedonien som bland annat förändrade 

 
59 van Selm, Joanne, Stateless Roma in Macedonia,  Forced Migration Review, No 32 (2009), sida 46, 
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/46-47.pdf (Hämtad: 8/5-2012) 

60 SOU 2010:55, Delegationen för romska frågor, Romers rätt: en strategi för romer i Sverige : ett lands behandling av dess 
romska befolkning är ett lackmustest för det civila samhället och dess demokrati : betänkande, Fritze, Stockholm, 2010, sida 127 

61 van Selm, Joanne, Stateless Roma in Macedonia,  Forced Migration Review, No 32 (2009), sida 46, 
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/46-47.pdf (Hämtad: 8/5-2012) 

http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/46-47.pdf
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/46-47.pdf


  
 
 

36

                                                

antalet år boende från 15 till åtta år, för statslösa och flyktingar sänktes antalet år till sex. De som 

tillräknas denna kategori av personer ansökande om medborgarskap kallas för medborgarskap 

genom naturalisering. Kraven på självförsörjning finns dock kvar. Dessa bestämmelser gäller för 

vuxna över 18 år, hur barn blir medborgare är en annan process.62  

 

Problematiken gällande svårigheterna att bevisa hur länge man har bott i landet kvarstår, trots 

lagändringen. Många romer har inga personliga dokument, såsom födelsebevis eller 

giftermålscertifikat. Detta beror antingen på att några sådana dokument aldrig har tillhandahållits 

personerna i fråga eller att dokumenten har försvunnit. I en artikel utgiven i Forced Migration Review 

understryks att ytterliggare en viktig andledning till denna ickeregistrering kan vara att det inte 

informeras tillräckligt om av vilken vikt sådana dokument är. NGO:s och andra organisationer 

som arbetar med problematiken uppger att de allra flesta vill registrera sig när de har blivit 

informerade om fördelarna med proceduren.  

 

Det verkar också finnas en ovilja bland en del personer av romskt ursprung gällande att 

interagera med myndighetspersoner, då myndigheter tidigare uppträtt diskriminerande mot denna 

grupp. Det är dessutom en ekonomisk fråga, ett uppehållstillstånd kostar 20 Euro, vilket kan vara 

en stor summa som arbetslös. I tidigare nämnda artikel beräknas andelen arbetslösa romer vara 

cirka 75 %. 63  Denna ovilja angående registrering, skulle kunna bero på romernas förflutna 

gällande sådana procedurer. Under andra världskriget, innebar registrering ett sätt för 

myndigheter att veta vilken etnicitet personer hade, vilket ofta var farligt för romer. Som 

beskrivet i bakgrunden, så utsattes romer för förföljelse och förintelse på liknande vis som judar. 

Detta är dock endast en spekulation.   

 

I artikeln benämns ett antal välgörenhetsorganisationer, såsom UNHCR, Swedish Helsinki 

Committee och USAID, vilka verkar i området för att motverka den befintliga statslösheten och 

förebygga kommande fall av statslöshet. Organisationerna har genomfört ett flertal projekt, 

däribland har de fått till stånd att det skapades en öppning i lagen om medborgarskap, det vill 

säga artikel 14 i lagförändringen. 64  Denna artikel gav personer som inte hade ansökt om 

 
62 Immigration and Refugee Board of Canada,  Acquisition of Macedonian Citizenship by Naturalization, Februari 2006, 
http://www.unhcr.org/refworld/publisher,IRBC,,MKD,45f1477d2f,0.html (Hämtad: 3/5-2012) 

63 van Selm, Joanne, Stateless Roma in Macedonia,  Forced Migration Review, No 32 (2009), sida 47, 
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/46-47.pdf (Hämtad: 8/5-2012) 

64 van Selm, Joanne, Stateless Roma in Macedonia,  Forced Migration Review, No 32 (2009), sida 47, 
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/46-47.pdf (Hämtad: 8/5-2012) 

http://www.unhcr.org/refworld/publisher,IRBC,,MKD,45f1477d2f,0.html
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/46-47.pdf
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/46-47.pdf


  
 
 

37

                                                

medborgarskap en ny chans på två år i och med det att den nya lagen trätt i kraft (2004). På så 

sätt kunde ett stort antal personer som 1991 var registrerade som bofasta i Makedonien åter 

ansöka och eventuellt räknas som naturaliserade medborgare. Uppenbarligen gäller kravet om 

självförsörjning fortfarande.65 

 

Internationella organisationer har även arbetat aktivt med att ta direktkontakt med myndigheter 

för att kunna framföra specifikt statslösa romers ansökningar om medborgarskap. Dock krävs det 

att de nationella organisationerna som arbetar med medborgarskap och statslöshet förstärks, för 

at kunna ha effektiva kontakter NGO:s och myndigheter emellan. Organisationerna är mycket 

små och har ytterst lite resurser att arbeta med. Därför krävs, enligt Hungarian Helsinki 

Committee, hög internationell närvaro och internationellt bistånd för att kunna genomföra 

långtgående och omfattande projekt. I artikeln, utgiven av Hungarian Helsinki Committe 

förmedlas en uppfattning om att civilsamhället (stat och näringsliv) möjliggör mindre praktiska 

projekt men inte uppmuntrar eller medverkar i större förändringar angående regeringspolicy och 

lagar. 66  

6.2 Fallanalys 

De båda fallstudierna har dels juridiska inslag (lagar angående hur och varför någon tillräknas 

som medborgare i de nya staterna) och dels rent processuella eller administrativa inslag. Den 

juridiska aspekten påvisas genom lagar som är utformade av den slovenska respektive den 

makedonska regeringen. Enligt respektive nationalstats nationella juridiska diskurs handlar det 

om att dela upp befolkningen i grupper, såsom var fallet i forna Jugoslaviens lagstiftning. För att 

räknas som medborgare ges två specifika krav, att personen är självförsörjande och att personen 

har befunnit sig länge inom landets gränser utan avbrott.  

 

Enligt tidigare presenterad information är den vanligaste anledningen till att romer migrerar just 

en försörjningsfråga. Ur en historisk synvinkel verkar det som en arbetsmarknadsmässig 

diskriminering har stipulerat romers utanförskap. Försörjningsfrågan är tätt kopplad till frågan 

om bofasthet, vilket påvisas av tidigare nämnda rapport från FRA. Parallellt med varandra verkar 

 
65 Official Gazette of the Republic of Macedonia, Declaring the law for changing and amending the law on citizenship of the 
Republic of Macedonia, 23/2-2004, http://eudocitizenship.eu/NationalDB/docs/MAC%20Amendment_2004_eng.pdf  
(Hämtad 3/5-2012) 

66 van Selm, Joanne, Stateless Roma in Macedonia,  Forced Migration Review, No 32 (2009), sida 47, 
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/46-47.pdf (Hämtad: 8/5-2012) 

http://eudocitizenship.eu/NationalDB/docs/MAC%20Amendment_2004_eng.pdf
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/46-47.pdf
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ett utanförskap, som återspeglas i bland annat att medborgarskapslagar, skapas. Det verkar 

därmed som att en medborgare bör vara bofast och självförsörjande i enlighet med 

slovensk/makedonsk lag. Dessa faktorer är sannolikt problematiska faktorer för romers möjlighet 

till nationalitet, framför allt i och med en historiskt sett arbetsmarknadsmässigt diskriminerande 

situation. Därmed skapas eventuellt en cirkulärt missgynnande situation för de jure eller de facto 

statslösa romer med ursprung i forna Jugoslavien.  

 

De respektive staterna (Makedonien och Slovenien) är aktiva aktörer i frågan. Dels då de 

tillämpar, relativt sett, strikta medborgarskapkriterier. Dels skedde utraderandet i Slovenien i 

offentlig verksamhet. Dessutom har den makedonska staten, enligt inhemska och internationella 

NGO:s, inte verkat praktiskt för att motverka statslöshet. För att komma till rätta med problemet 

verkar alltså statens medverkan i en djupgående förändring vara nödvändig. Angående de centrala 

begreppen, det vill säga medborgarskap och statslöshet, verkar de båda aktörerna agera med 

antingen likgiltighet eller direkt motarbetande angående bemötandet av problematiken. Därmed 

skapar dessa aktörer en bild av vad medborgarskap bör innebära och vilka hur en person bör vara 

för att inräknas i den politiska gemenskapen. Genom att utestänga en del grupper, såsom romer, 

från den politiska gemenskapen, och därefter inte erkänna eller motverka den problematik som 

därmed uppstår (statslöshet), framstår statslösheten som ett ickeproblem.     
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7 Slutdiskussion 

 
Hannah Arendt och John Searles teorier kring mänskliga rättigheter frambringar tillsammans 

en introduktion angående två intressanta utgångspunkter för diskussion. Dels en eventuell 

korrelation mellan innehavandet av medborgarskap och möjligheten till att räknas som 

rättighetsbärare. Dels en formel för vad som krävs för att detta, enligt Searle, institutionella 

fenomen, ska upprätthållas och vad det innebär att kvalificera till statusfunktionen, mänsklig 

rättighetsbärare. Medborgarskap verkar, efter att jag har studerat relevant material och analyserat 

detta, vara en väg till att räknas som rättighetsbärare. Dock, verkar medborgarskapet inte vara den 

enda vägen. 

 

Då jag började fundera kring dessa begrepp så insåg jag att statslöshet som status, eventuellt 

också kan fungera som en sådan funktion. I och med att det har frambringats internationella 

konventioner gällande statslöshet, verkar det finnas en kollektiv intentionalitet gällande 

begreppet, vi tror på att det finns. Men, fenomenet statslöshet skulle ha funnits utan de 

konstitutiva regler som finns angående begreppet. Dock skulle inte de jure statslöshet som en 

förutsättning för att få sina rättigheter tillgodosedda inte funnits, om inte konventioner som 

fastställde detta faktum fanns. Därmed tillräknas de jure statslöshet som en statusfunktion.  

 

Teorierna är viktiga för att få en utgångspunkt då annat material undersöks. Men teorierna är 

relativt abstrakta och just teoretiska. I teorin verkar det som att medborgarskap är tätt kopplat till 

mänskliga rättigheter och att åtminstone de jure statslöshet som status, kan fungera som 

statusfunktion för att räknas som rättighetsbärare, när medborgarskap saknas. I praktiken verkar 

det samhälleliga förhållningssättet påverkan på vem som får ingå i politiska gemenskaper och vem 

som exkluderas vara avgörande. Därför är en diskursanalys angående vad olika organisationer, 

genom offentliga dokument, egentligen säger viktig. Kompletterat med de illustrativa fallen 

konkretiserades både teorierna och de relevanta dokumenten. 

 

Gällande frågan om huruvida statslösa romer har fallit mellan stolarna ger diskursanalysen 

en bild av vad de offentliga dokumenten säger, vad det beror på och vad det leder till. Då jag 

studerade dokumenten djupare, med de verktyg som diskursanalys erbjuder, gick det att urskilja 



  
 
 

40

att det mest verkar vara en fråga om identiteter som leder till statusfunktioner. Hur andra 

nationella och internationella aktörer definierar de facto och de jure statslösa romer och hur dessa 

personer definierar sig själva. Den verkliga referens jag har på självdefinition är ERTF förslag till 

deklaration, vilket inte ska uppfattas som en generell bild av hur romer definierar sig själva. 

ERTF:s deklaration påvisar dock ett möjligt sätt att omdefiniera medborgarskap och romsk 

nationalitet, som skiljer sig från den nationella och globaliserade diskursen.  

 

Den nationella diskursen (i detta fall den makedonska och den slovenska) ger en bild av ett hårt 

draget medborgarskap, som i teorin är strikt, men baserat på territorium. I praktiken verkar 

medborgarskapet dock ha andra kriterier inblandade, såsom etnisk och kulturell tillhörighet. 

Detta i och med den tillämpning av medborgarskapslagar som har skett i de båda 

exempelländerna. Exempelvis har folk kategoriserats i minoriteter och ickeursprungliga 

minoriteter, där minoriteter tillgodoses med en tillsynes bättre livssituation, genom statlig aktion 

Förhållningssättet till vem som bör vara inom och utanför den politiska gemenskapen, påvisas 

också genom att det var möjligt att utradera människor från registret över bofasta, trots dess 

konsekvenser. Gottgörelse gentemot de utsatta, eller en bekräftelse på att denna handling var 

felaktig, juridiskt och moraliskt, skedde inte förrän internationella aktörer blandades in. 

 

Den globaliserade diskursen ger, genom konventioner och riktlinjer, en bild av att medborgarskap 

i första hand ska skydda individens rättighetsstatus, i andra hand ska det finnas konventioner som 

ger individen ett globalt rättighetsskydd. Det globala rättighetsskyddet kan skapas genom att 

individen tilldelas ett annat medborgarskap, vilket bland annat kan uppstå genom att individen 

tilldelas flyktingstatus. Dock verkar det bara finnas egentligt skydd för de jure statslösa. Därmed 

försätts de facto statslösa, exempelvis romer, i en situation där rättigheter inte uppnås i alla 

kontexter, medborgarskapet är således ineffektivt. Enligt UNHCR:s  riktlinjer ska statslösa 

personer ska få utöva sina mänskliga rättigheter i så pass stor mån som är möjligt. Denna formulering 

signalerar att aktörer som berör denna problematik ska göra så gott de kan, men att ett 

fullständigt rättighetsskydd inte är att kräva.  

 

Efter att ha försökt utreda statslöshet och mänskliga rättigheter, teoretiskt och praktiskt, 

genom kontexten statslösa romer med ursprung i forna Jugoslavien, kvarstår frågan om 

mänsklighet är enda kravet för att vara rättighetsbärare. Arendt bygger sina studier på en situation 

som liknar den som statslösa romer från forna Jugoslavien försattes i, det vill säga att förlora sitt 
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medborgarskap i anslutning till krig. Enligt Arendts teori gällande de olika begreppen så ligger 

problematiken till stor del i att då en person har förlorat sitt medborgarskap, finns ingen 

uppenbar skyldighetsbärare gentemot individen. I FN:s deklarationer fastställs att mänskliga 

rättigheter är universella. FN är förmodligen den mest välkända organisationen som finns för att 

fastställa och omsätta människors universella rättigheter i praktiken. Samtidigt verkar det finnas 

en lucka i det globala rättighetsskyddet gällande statslösa personers rättigheter. Framför allt då 

varken de jure statslöshet eller flyktingstatus kan åberopas.   

 

Denna lucka konkretiseras i fallbeskrivningen från Europadomstolens bedömning av The Erasure. 

I domen beskrivs bland annat hur en man, bofast i Slovenien sen fem år tillbaka, hamnar i denna 

lucka, där inga av de internationellt rättsliga identiteterna går att applicera på hans fall. Efter långa 

processer fram och tillbaka, är inte behovet av ett åberopande om mannens mänsklighet långt 

borta. De politiska gemenskaperna, som bygger på olika inkluderande och exkluderande krav, 

känns viktiga för att på något sätt kategorisera omvärlden, men de känns också abstrakta när de 

konkretiseras på det här sättet. Att vara de facto statslös, det vill säga att ens medborgarskap är 

ineffektivt, verkar i praktiken innebära att personen exkluderas från en politisk gemenskap, som 

resulterar i ett ignorerande av att tillgodose dessa personers rättigheter. Arendts yttrande; då en 

människa är statslös, har denne endast sin mänsklighet att åberopa som rättighetsskäl, förklarar detta 

hålrums förmodade hopplöshet för den som befinner sig där.  

 

Detta hålrum påvisas ytterligare, genom att det faktiskt finns en diskussion om ett FN-

medborgarskap. Det är möjligt att en sådan omställning gällande vem som är skyldighetsbärare, 

endast skulle fungera som ett sätt för stater att överlåta sitt ansvar på FN. Men då stater inte tar 

ansvar för statslösa personer, så kan situationen verka ohjälplig, eftersom ett internationellt skydd 

inte alltid erbjuds. Dock är ERTF:s omdefiniering av begrepp som medborgarskap och 

nationalitet förmodligen mer behjälplig för att inbegripa romer i den politiska gemenskapen, som 

medborgarskap innebär.  

 

Angående frågan om det krävs en omformulering av internationella överenskommelser, för 

att skapa ytterligare en dimension, det vill säga rätten till rättigheter, är ERTF:s tolkning av den 

romska identiteten intressant. Enligt ERTF, bör det gå att fastställa romers minoritetsstatus, 

vilket skulle leda till att romer skulle tillåtas praktisera sin kultur och få information på sitt 

ursprungliga språk. Denna status är, enligt organisationen, förenlig med en romsk nationalitet 
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utan territoriella begränsningar i kombination med ett fullvärdigt medborgarskap i en stat. I och 

med stadgans tveeggade identifikationsmodell (att tillhöra den romska minoriteten och samtidigt 

vara fullvärdig medborgare av en territoriell stat) kan diskussionen uppnå nya dimensioner och 

frågan om rätten till rättigheter, hade återigen kunnat omvärderas utifrån nya premisser.          
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