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Abstract 

 

With over 60 years passed since Hannah Arendt wrote her influential The Origins of 

Totalitarianism, scholars and commentators on statelessness still refer to its chapter The 

Perplexities of the Rights of Man as a cornerstone in the relation between statelessness and 

human rights. After assessing the primary views presented by Arendt and contemporary writers 

on statelessness, this study uses a method of placing the texts in their legal and political contexts 

to evaluate changes in the relation of human rights and statelessness between the two contexts. 

This perspective does not only present a better understanding of Arendt and the currency of her 

work, but also opens a new way to review the implications of a change, or a lack of change, in 

the relation between human rights and statelessness. While recognizing a series of flaws in the 

way that international law handles statelessness, the study concludes that the other side of the 

human rights Janus-faced relation to statelessness, shows that Arendts criticism of the human 

rights regimes potential is dated because of its evolution into a role as a progressive legal and 

political influence on European states. 
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Förkortningar 

 

CAT – Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning 

CHR – Kommittén för mänskliga rättigheter 

CRC – Konventionen om barnets rättigheter 

CRSR – Konventionen om flyktingars rättsliga ställning 

ExCom – UNHCR: s verkställande utskott 

EU – Europeiska unionen 

FN – Förenta nationerna 

ICCPR – Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter  

ICESCR – Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

NF– Nationernas förbund 

UNHCR – FN: s högkommissarie för flyktingar 
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1.  Inledning 

 

We became aware of the existence of a right to have rights […] only when millions of people 

emerged who had lost and could not regain these rights because of the new global political 

situation.
1
 

Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, 1951. 

 

Statslöshet är det tillstånd som personer befinner sig i när de i juridisk eller praktisk mening 

saknar ett medborgarskap i förhållande till någon stat. Trots de mänskliga rättigheternas 

universella aspiration, är ett medborgarskap centralt för möjligheterna till fullt deltagande i 

samhället, eftersom många stater begränsar åtnjutandet av fullständiga politiska, medborgerliga 

och socioekonomiska rättigheter till sina medborgare. Medborgarskapet förser dessutom 

individer med diplomatiskt skydd då de befinner sig utanför det land i vilka de är medborgare. 

Att de mänskliga rättigheterna har ett antal potentiella lösningar minskar inte betydelsen av den 

utmaning som statslösheten innebär. I dag beräknas omkring 12 miljoner statslösa personer leva 

runt om i världen, men siffran ökar snabbt i takt med att nya rapporter ges ut.
2
 

Hannah Arendt författade ett par år efter upprättandet av Universella deklarationen för mänskliga 

rättigheter en inflytelserik kritik av idén om de mänskliga rättigheterna, eftersom deras 

statscentrerade struktur gör att de exkluderar statslösa. Arvet från Arendt är mycket påtagligt och 

inte sällan ett centralt element i nutidens diskurser om lösningen av statslöshet och 

människorättens relation till statslöshet. I alla texter som studerats inför uppsatsen, förekom 

Hanna Arendts namn och det är aldrig vanskligt att positionera dem i förhållande den 

problematik som Arendt synliggjort. Samtidigt tycks dagens forskare vara betydligt mer positiva 

inför möjligheterna att lösa problemet med statslöshet och råda bot på rättigheternas 

exkluderande natur. Huvudfåran i dagens forskningsläge problematiserar inte Arendts kritik av 

relationen mellan statslöshet och mänskliga rättigheter, utan förutsätter att man med vissa 

                                                           
1
 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1976, s.296. 

2
 Se exempelvis Ekkart Zimmermann, International Encyclopedia of the Social Sciences Vol. 8. Red. William A. 

Darity, Jr. Detroit: Macmillan Reference USA, 2008, s. 112-114, i förhållande till dagens siffror på UNHCR:s 
webbplats, UNHCR, Stateless People, hämtad 29 maj 2012, < http://www.unhcr.org/pages/49c3646c155.html>. 
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förändringar kan lösa problemen på folkrättslig basis. Trots deras optimism kan man hävda att 

statslösheten i dag är en av de utmaningar som i störst utsträckning hotar de mänskliga 

rättigheternas aspiration på universalitet, genom att sätta relationen mellan utanförskap, 

rättigheter och statsuveränitet på sin spets. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Även om åtgärder mot statslöshet har utvecklats sedan upprättandet av Förenta nationerna, så 

präglas synen på de mänskliga rättigheternas relation till statslöshet fortfarande av Hannah 

Arendts kritik i The Origins of Totalitarianism, där människorätten på grund av sin exkluderande 

struktur hävdas utgöra ett hinder för att lyfta människor ur statslösheten. Relationen mellan de 

mänskliga rättigheterna och statslösheten är helt beroende av det internationella politiska och 

folkrättsliga läget i kommentatorers samtid och dessa faktorer har på många sätt förändrats sedan 

Arendt författade boken. Förekomsten av mänskliga rättigheter som ett verktyg är dessutom 

betydligt mer tongivande inom diskurser om förhindrande av statslöshet i dag. Det första syftet 

med uppsatsen är att undersöka hur de mänskliga rättigheterna som ett internationellt politiskt 

och folkrättsligt verktyg har förändrats i relation till fenomenet statslöshet. 

Problemformuleringen utgörs av frågan: 

Hur skiljer sig den internationellt politiska och folkrättsliga kontexten som Arendt verkade i från 

den kontext som dagens tänkare kring fenomenet statslöshet verkar i? 

Med hjälp av att besvara frågan hoppas jag kunna kasta nytt ljus på fenomenet statslöshet och 

dess relation till mänskliga rättigheter som ett folkrättsligt och internationellt politiskt verktyg, 

för att komma åt de djupare och viktigare frågorna:  

Hur har relationen mellan statslöshet och mänskliga rättigheter förändrats över de senaste sex 

decennierna? 

Har vi mot bakgrund av möjliga förändringar anledning att tro att regimen för mänskliga 

rättigheter hjälper till att upprätthålla eller motverka statslöshet? 
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1.2 Avgränsningar 

Studien genomförs genom ett historiskt nedslag i efterkrigstidens internationella politiska och 

folkrättsliga läge och en analys av dagens jämförliga läge. Nedslaget görs vid tiden för 

författandet av Arendts The Origins of Totalitarianism eftersom texten är en gemensam grund 

för en stor bredd av dagens aktörer i samtal om statslöshet. Att arbeta med nedslag av den här 

typen är alltid vanskligt, eftersom det man vill komma åt – förändring eller kontinuitet – är det 

som egentligen sker mellan nedslagen. Att arbeta med nedslag gör det dock möjligt att gå mer på 

djupet i de olika kontexterna än vad som hade varit fallet om uppsatsen varit kronologiskt 

strukturerad. 

Av samma anledning avgränsas uppsatsens rättsliga och politiska fokus till Europa, med särskild 

inriktning mot Europeiska unionen. EU är ofta ett centralt tema i diskussioner om statslöshet, 

inte bara för att många både de facto och de jure statslösa lever i och omkring unionen, utan 

också för att regionen har ett intresseväckande ramverk för mänskliga rättigheter, utöver det som 

sköts genom FN. Ramverkets något mer supranationella auktoritet gör det dessutom särskilt 

intressant för diskussioner om huruvida mänskliga rättigheter kan inskränka på staters 

suveränitet och motverka statslöshet. 

 

1.3 Teori 

Detta kapitel ger en generell bakgrund för begrepp inom diskursen om statslöshet. Det förklarar 

också dess mekanismer och andra faktorer som är viktiga för att förstå fenomenet. Därefter följer 

en redogörelse för forskningsläget angående människorättsliga perspektiv på statslöshet. 

 

1.3.1 Statslöshet och medborgarskap 

Statslöshet delas generellt upp i två kategorier, de facto och de jure. Det är viktigt att hålla 

kategorierna isär, eftersom de innebär skilda rättsliga omständigheter och behöver olika medel 

för att motverkas. De jure statslöshet innebär att en person inte anses vara medborgare inom 

någon stats rättsliga system. De facto statslöshet är en bred term som kan innefatta alla 
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människor som, trots sitt medborgarskap, inte åtnjuter sådana rättigheter som generellt sett anses 

tillfalla medborgare. Den vanligaste definitionen är dock de inte har tillgång till de rättigheter 

som andra icke-kriminella medborgare i landet åtnjuter.3 Till skillnad från personer som faller 

under kategorin de jure statslöshet, har de facto statslösa inget specifikt skydd i folkrätten.
4
 

Nationella lagstiftningar för att bevilja eller neka personer medborgarskap ser som oftast väldigt 

olika, ut både internationellt och inom tätare sammanslutna stater, så som bland EU:s 

medlemsstater. Man brukar klassificera lagstiftningar för medborgarskap utifrån fyra grunder, 

där principerna jus soli eller jus sanguinis reglerar medborgarskap vid födseln. Principerna 

förekommer som oftast i olika former av kombinationer med varandra även om de teoretiskt 

särskiljs från varandra. Jus sanguinis betyder blodets rätt och stadgar att medborgarskapet ska 

tilldelas genom familjearv. Det innebär i praktiken att medborgarskapet tilldelas barn vars 

förälder, som oftast fadern, är medborgare i landet. Jus soli innebär att urvalet av medborgare 

görs genom födelseplats och medborgarskap erbjuds således dem som föds inom en stats 

territoriella gränser. Den tredje grunden för medborgarskap regleras av hur lång tid en individ 

har levt i ett land och den fjärde baseras på individens vilja att bli en medborgare.   

Det är det nästan alltid dessa lagar och principer om medborgarskap som är orsaken till de jure 

statslöshet. Flera av dagens forskare menar att jus sanguinis inte bara orsakar utan också 

återskapar statslöshet från generation till generation. De argumenterar istället för att jus soli är 

den enda medborgarrättsliga principen som är förenlig med folkrätten. En mekanism som är 

besläktad med jus sanguinis och som riskerar att orsaka de jure statslöshet är ”dependent 

nationality”, allstå att kvinnors nationalitet beror på deras make. Även detta rättsliga 

förhållningssätt till medborgarskap är oförenligt med folkrätten. De sista mekanismerna som 

presenteras är förändringar av lagar, oftast vid territoriellt uppbrytande, eller att staten drar in 

medborgarskapet.
5
 Ett exempel för mekanismen är uppbrottet av Sovjetunionen, Tjeckoslovakien 

och Jugoslavien då miljontals människor behövde bekräfta sina nya medborgarskap. Att veta 

vilket medborgarskap man skulle bekräfta var i princip omöjligt, eftersom det fanns olika 

                                                           
3
 David Weissbrodt & Clay Collins, ‘Human Rights of Stateless Persons’, 28 Human Rights Quarterly, 2006, s. 245f.   

4
 Laura van Waas, Nationality matters: Stateless under international law, Intersentia, Antwerpen, 2008, s. 3f.   

5
 Weissbrodt & Collins, s. 257ff.   
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principer för dem som fötts i en del av de forna länderna, uppfostrats i en annan, vid uppbrottet 

var bosatta i en tredje del och var gifta med någon från ett fjärde område.
6
 

De facto statslöshet har allt som oftast sin orsak i statlig diskriminering av individer och grupper. 

En av dess uttrycksformer är administrativ etnisk rensning, eller radering, som bland annat 

illustrerades under förloppet då Slovenien flyttade sina filer för permanent residens i landet för 

många icke-slovenska romer, från det aktiva till det inaktiva eller ”döda” arkivet. Det innebar att 

dessa raderade personer, ofta kallade just ”de raderade”, framstod som avlidna eller emigrerade. 

Även slaveri och trafficking är vanliga orsaker till att personer hamnar i en situation av de facto 

statslöshet, eftersom personer ofta fråntas sina möjligheter att bevisa sina medborgarskap.
7
 

 

1.3.2 Det människorättsliga forskningsläget 

Detta avsnitt är en redogörelse för forskningsläget angående människorättsliga perspektiv på 

statslöshet och presenterar ett par av de författare som är mest tongivande i forskningen. Urvalet 

är dessutom de forskare som representerar samtida tänkare i uppsatsens analys. Det bedrivs 

väldigt lite forskning om statslöshet, till trots för att fenomenet på många sätt synliggör några av 

de största utmaningarna för de mänskliga rättigheternas ambition om universalitet. Vid en 

översikt över forskningsläget påträffas flera luckor inom användningen av Arendts tankar om 

relationen mellan statslöshet och mänskliga rättigheter. Många av dagens forskare tycks använda 

Arendts kritik närmast instinktivt som ingång till frågan om statslöshet. Samtidigt är så gott som 

samtliga inom diskursen om de mänskliga rättigheternas relation till statslöshet positiva till 

rättigheternas förändringspotential, till skillnad från Arendts teser. Det finns vissa skiljelinjer 

mellan författarnas tilltro till systemet, där vissa tycks mena att mycket skulle lösas genom en 

fullständig implementering av mänskliga rättigheter, så som Kate Darling, medan andra talar för 

förändringar inom institutioner eller upprättande av nya rättighetskataloger, så som Laura van 

Waas. 

                                                           
6
 Weissbrodt & Collins, s. 257ff. 

7
 Weissbrodt & Collins, s. 263.   
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Kate Darlings Protection of Stateless Persons in International Asylum and Refugee Law är en 

juridisk diskussion baserad på empiriska studier från domstolar i Storbritannien, USA, Kanada, 

Australien och Nya Zeeland.
8
  

Laura van Waas Nationality matters är en juridisk avhandling som har för avsikt att besvara 

frågan om det internationella samfundet har de verktyg som är nödvändiga för att svara på och 

hantera problemet med statslöshet. Primärmaterialet för undersökningen är de folkrättsliga 

dokument som är relevanta för statslösa och studien redogör genomgående för applicerbarheten 

och de olika problemen för det aktuella rättsläget gällande statslösa.
9
 

Caroline Sawyer och Brad Blitzs kompendium Statelessness in the European Union är en 

generell genomgång av fenomenet statslöshet, följt av en empirisk undersökning av statslösas 

situation i Estland, Frankrike, Slovenien och Storbritannien, baserad på resultat från diskussioner 

i fokusgrupper och intervjuer med statslösa från länderna. Studien syftar till att utreda de jure 

och de facto statslöshetens natur i EU. Det görs genom att mäta deltagarnas tillgång till 

rättigheter och basala behov. De statslösa personernas situation undersöks utifrån deras tillgång 

till tre samlingar av rättigheter: basala, sociala och i viss utsträckning politiska rättigheter.
10

 

Ett uttalat mål med Benhabibs The Rights of Others är att lösa det dialektiska förhållande som 

Arendt synliggör, mellan upprätthållandet av statssuveränitet och mänskliga rättigheter, särskilt 

gällande statslösa. I andra halvan av bokens fjärde kapitel övergår Benhabibs argumentation från 

ett normativt analytiskt perspektiv till en mer institutionellt och sociologiskt förhållningssätt.
11

 

David Weissbrodt och Clay Collins Human Rights of Stateless Persons är en bred redogörelse 

för olika disciplinära perspektiv på statslöshet, vars huvudsakliga bidrag är att ge en fördjupad 

förståelse till de mekanismer som orsakar statslöshet.
12

 

                                                           
8
 K Darling, ‘Protection of Stateless Persons in International Asylum and Refugee Law’, 21 International Journal of 

Refugee Law, 2006, s. 743f.   
9
 van Waas, s. 3f.   

10
 Caroline Sawyer & Brad K. Blitz, Statelessness in the European Union: Displaced, Undocumented, Unwanted, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2011, s. 306ff.   
11

 Seyla Benhabib, The Rights of Others, Aliens, Residents and Citizens, Cambridge University Press, Cambridge, 
2011, s.1, 144ff. 
12

 Weissbrodt & Collins, 2006, s. 245f.   
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1.4 Metod 

Uppsatsens metodologiska verktyg används i två steg. Det första är en argumentationsanalys som 

syftar till att utröna författarnas grundtankar om relationen mellan statslöshet och mänskliga 

rättigheter, följt av en kontextualisering av sådana tankar. Quentin Skinners idé om att man 

behöver förstå texter i ljuset av kontexten inom vilken de författades har inspirerat 

tillvägagångssättet i uppsatsen. Enligt Skinner är det viktigt att utröna författarens syfte samt att 

förstå henne eller honom som aktörer som agerar i en viss tid, snarare än deltagare i en tidlös 

debatt om statslöshet som ett oföränderligt fenomen.
 13

 För att verkligen förstå vad de vill lyfta 

fram, är det helt avgörande att förstå i vilket sammanhang de handlar och vad de vill 

åstadkomma. Eftersom författaren och läsaren inte är synkrona, måste läsaren rekonstruera 

kontexten som rådde vid författandet.
14

 

Till skillnad från den ursprungliga inriktningen för Skinners metod är det primärt de två 

nedslagens politiska och rättsliga kontexter som uppsatsen ämnar rekonstruera. Anledningen till 

att metoden inte används för att förstå författarnas lingvistiska kontext, är att det finns goda skäl 

att anta att den inte i samma utsträckning ger en klar bild av förändringarna i relationen mellan 

statslöshet och mänskliga rättigheter som ett internationellt politiskt och folkrättsligt fenomen.  

Den politiska delen av kontextualiseringen sker genom en vägning av texterna mot de delar av 

den större internationella politiska diskussionen om mänskliga rättigheter som är relevanta i 

förhållande till statslöshet. Den folkrättsliga kontexten vävs in i analysen genom granskning av 

hur väl den folkrättsliga utvecklingen av traktater, institutioner och praxis lyckas hantera de facto 

och de jure statslöshet. Granskningen gör det möjligt att utröna förändringar i relationen mellan 

mänskliga rättigheter och statslöshet, samtidigt som man kan väga förändringen mot perspektiv 

från av de olika författarna. 

 

                                                           
13

 Helge Jordheims Läsningens vetenskap, Anthropos, Gråbo, 2003, s. 216f. 
14

 Quentin Skinner, Visions of Politics, Cambridge University Press, New York s. 5, 27. 
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1.5 Material 

Studiens primärmaterial utgörs främst av vetenskaplig litteratur gällande de mänskliga 

rättigheternas relation till statslöshet. Hannah Arendts The Origins of Totalitarianism är 

utgångspunkten för många av dagens författare och representerar efterkrigstidens perspektiv. 

Dagens perspektiv på statslöshet representeras av Seyla Benhabibs The Rights of Others, Kate 

Darlings artikel Protection of Stateless Persons in International Asylum and Refugee Law, 

Caroline Sawyer och Brad K. Blitzs kompendium Statelessness in the European Union: 

Displaced, Undocumented, Unwanted, David Weissbrodt och Clay Collins artikel Human Rights 

of Stateless Persons och Laura van Waas avhandling Nationality matters: Stateless under 

international law. Urvalet av litteratur har vidare gjorts genom att undersöka vilka namn som 

förekommer i referenser inom fältet, samtidigt som olika vetenskapliga och teoretiska perspektiv 

ges utrymme. Litteraturen innefattar en bred samling discipliner, men utgörs främst av juridiska, 

sociologiska, statsvetenskapliga och filosofiska texter. En annan viktig del av urvalet av litteratur 

var att hitta texter som främst berörde Europa. 

Folkrättsliga dokument som är relevanta för frågan om statslöshet används för att förstå vilken 

politisk- och rättslig kontext som författarna verkar i och utgår från vid tiden för författandet av 

deras texter.  

De två mest centrala begreppen i texterna är ”stateless” och ”human rights”. I Hanna Arendts 

text används ”Rights of Man”, vilket tyder på en mer historisk förankring för hennes tolkning av 

begreppet. Innebörden för Arendts samtid och dess relation till statslösheten gör dock att de kan 

användas synonymt.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsens analys spänner över två kapitel som i sin tur är uppdelade i två avsnitt vardera. Den 

första delen i kapitel två tar fram ledmotiven i Hannah Arendts kapitel The Perpexities of the 

Rights of Man ur The Origins of Totalitarianism som behandlar relationen mellan mänskliga 

rättigheter och statslöshet. Arendts text granskas sedan utifrån dess politiska och folkrättsliga 

kontext i efterföljande del, eftersom förståelsen av hennes teser är beroende av hur de mänskliga 
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rättigheterna såg ut i hennes tid. Kapitel tre inleds med en genomgång av hur tidens författare 

reflekterar kring statslöshet, för att sedan övergå till att se vilka politiska och folkrättsliga 

kontexter som avgör deras förhållande till fenomenet och hur relationen mellan mänskliga 

rättigheter och statslöshet har förändrats sedan Arendts tid. I kapitel fyra följer en diskussion av 

analysens resultat, för att sedan lyfta fram de mänskliga rättigheternas potentiella upprätthållande 

eller motverkande av statslöshet. 
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2. Arendt och Nationalstaten 

 

Under detta kapitel analyseras Hannah Arendts uppfattning av statslöshet i förhållande till 

rättighetsinnehav. Därefter följer en fördjupad diskussion av resultatet sett i relation till 

efterkrigstidens folkrättsliga och internationella politiska kontext. 

 

2.1 Origins of Totalitarianism  

I kapitlet The Perplexities of the Rights of Man ur The Origins of Totalitarianism driver Arendt 

tesen att de mänskliga rättigheterna har ett nedärvt problem i att de, i motsatts till sitt anspråk på 

universalitet, endast är till för och åtnjuts av medborgare. Hon inleder med att förklara hur de 

mänskliga rättigheterna var ett svar på övergången från Gud och historiska seder som rättskälla 

till ett perspektiv där människan stiftade lagarna. Ett nytt skydd behövdes eftersom de tidigare 

sociala och religiösa garanterna hade förlorat sin makt till de nya och eventuellt hotfulla suveräna 

nationerna. De mänskliga rättigheterna upprättades med andra ord inte som tidigare lagar vid 

Guds nåd, utan i mänsklighetens namn så att de oförytterliga rättigheterna naturligt framstod som 

garanterade och som en ogensäglig del av folkets rätt till suveränt självbestämmande.
15

 

Att frågorna om skydd ges genom folket är helt centralt, enligt Arendt. Hon menar att idén om 

mänskliga rättigheter blandades upp med frågan om folkets suveränitet och människan som 

individ förvandlades till en medlem av folket. Enligt Arendt blev det snart uppenbart att 

rättigheterna endast kunde garanteras av folken. Tesen förs genom flera exempel där 

rättigheterna, som var tänka att existera oberoende av stater och lagar, uteblev för de människor 

som inte tillhörde någon stats nationella majoritet eller som var utan medborgarskap.
16

 Hon 

menar vidare att inga av andra världskrigens offer åberopade sina mänskiga rättigheter varken 

före eller efter kriget.
17
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Arendt redogör för två huvudsakliga förluster som de statslösa led. De förlorade till en början 

sina hem, med hela den sociala struktur som de byggt upp och mot vilken de skapat sig en plats i 

världen. Vad Arendt menar skiljde de statslösa från offer vid tidigare påtvingade migrationer var 

att de statslösa inte kunde skapa ett nytt hem på grund av den rådande politiska organisationen. 

Inga stater ville ta emot statslösa individer eller grupper och inga tomma landområden som var 

öppna för att upprätta nya samhällen fanns att tillgå. Det andra som Arendt menar att de statslösa 

förlorade är det statliga skydd som erbjuds för medborgare såväl i den egna staten som i andra, 

genom folkrättsliga avtal. Två faktorer gör att de statslösas situation var mer utsatta än andra som 

tidigare förlorat statligt skydd. För det första växte gruppen snabbt och de statslösa personerna 

blev snart för många för att stater skulle kunna hantera dem i tidens inofficiella och begränsade 

asylsystem. Dessutom passade de statslösa inte in i asylprocessernas tidigare krav om religiös 

eller politisk förföljelse. De statslösa saknade nämligen statligt skydd, inte på grund av hur de 

agerade eller vilka åsikter de hade, utan på grund av att de föddes av fel föräldrar eller på fel 

plats. 

Utvecklingen resulterade i att stater generellt blev mindre benägna att bry sig om vad som 

gjordes mot statslösa personer och grupper och den skam som drabbade stater vid förföljelse av 

politiska flyktingar kom att utebli gällande förföljelse av statslösa.
18

  

Arendt hävdar att alla försök att upprätta nya rättighetslistor formulerades av ett fåtal 

professionella filantroper, idealister och folkrättsjurister utan politisk erfarenhet. Hon menar att 

alla statsmän och andra viktiga politiska aktörer under hennes tid såg på representaterna som 

sammanförde dokumenten och deklarationer som utfärdades som oseriösa. Enligt Arendt kunde 

ingen heller särskilja mänskliga rättigheter från medborgerliga rättigheter vid utarbetandet av en 

ny deklaration för mänskliga rättigheter, vilket ytterligare skulle stärka hennes tes.
19

 Inga 

organisationer såg heller någon anledning att inkorporera en ny deklaration om mänskliga 

rättigheter i sina program, hävdar Arendt. Hon förklarar detta med att alla människor var 

medborgare och att medborgarna genom demokratiska eller revolutionära handlingar kunde 

upphäva repressiva nationella lagar.
20
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Ett annat intressant argument för Arendts tes är att oskyldiga statslösa är betydligt svårare att 

hantera i juridisk mening än sådana som begått kriminella handlingar. Problemet är inte att de 

inte är olika inför lagen, utan att de inte existerar inför lagen över huvud taget. Det är först när de 

begått kriminella handlingar som deras uttryck och handlingar har en betydelse. Statslösas 

överlevnad skedde till följd av välgörenhet, inte rättigheter, deras rörelsefrihet gav ingen rätt att 

stadga sig någonstans och deras åsiktsfrihet spelade ingen roll eftersom de inte gavs möjligheter 

att utöva politiskt inflytande. Det rörde sig alltså inte om en form av negativa friheter från statligt 

förtryck, utan rättigheter som endast kunde åtnjutas genom att bli en del av någon form av 

samhälle. Människans aktörskap, alltså att en persons åsikter och handlingar uppmärksammas 

och att individen bedöms därefter är enligt Arendt det mest elementära för människan som 

samhällsmedlem och hon hävdar att berövandet av det aktörskapet utgör den enda situationen där 

en människa förlorar sina mänskliga rättigheter.
21

 

Som lösning för de statslösas rättighetslöshet presenterar Arendt en ny rättighet, en rätt att höra 

hemma i någon form av organiserat samhälle och vad hon kallar för ”the right to have rights”. 

Hon förklarar det som rätten att höra till mänskligheten genom att leva i ett ramverk där man 

bedöms genom ens handlingar och åsikter.
22

 Rätten kan mot denna bakgrund tolkas som en rätt 

till medborgarskap, en tolkning som inte är ovanlig bland andra läsare av Arendt.
23

 Vid 

förklaringen av rättigheten refererar Arendt till Aristoteles idé om människan som en politisk 

varelse där hon anser att betydelsen av en individs röst och möjligheten till mänskliga relationer 

tas från statslösa personer och att de således berövas några av de essentiella delarna av ett 

mänskligt liv. Arendt använder sig av Aristoteles tankar om slavar för att dra paraleller till 

statslösa. Enligt Aristoteles var situationer då människan fråntas hennes friheter inte är ovanliga, 

utan att det verkliga förtrycket mot dåtidens slavar grundades i tre andra förhållanden. Till en 

början fråntog man dem deras möjlighet att kämpa för att återfå friheten. För det andra blev 

slaveriet en institution där människor delades upp i kategorier där vissa föddes med friheten och 

andra inte. Slutligen glömde man att det var människan som konstruerat denna institution och 

berövat sina medmänniskor deras frihet, för att istället ålägga brottet på naturen. Enligt Arendt är 

rätten att ha rättigheter något som tidigare var givet i det mänskliga livet och innebar något som 
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ingen repressiv regent skulle kunna beröva sina medborgare. Även slavarna hade en plats och 

roll i samhället, där de behövdes och exploaterades, vilket enligt henne skänkte dem mer av ett 

mänskligt liv än vad en statslös person ges.
24

  

 

2.2 Efterkrigstidens politiska och rättsliga läge 

The Origins of Totalitarianism skrevs under en tid där stora förändringar skedde inom det 

internationella samfundet, en tid då Nationernas förbunds (NF) misslyckande var ett faktum och 

då en ny retorik präglade internationella samtal samt de traktater som uppfördes i nyupprättade 

FN. Det finns ett par aspekter av NF:s misslyckande och de efterföljande internationella politiska 

diskussionerna om FN som påverkade uppfattningen av de mänskliga rättigheterna under 

efterkrigstiden. Sådana aspekter utgör därmed en del av den kontext som Arendt verkade i. 

Efter de massmord och övergrepp som begåtts mot minoriteter inom multinationella stater runt 

om i världen under första världskriget, kom minoritetsskydd att bli en fråga mot vilken det 

riktades stor uppmärksamhet i det internationella samfundet. Beslutet att stadga skyldigheter om 

minoritetsskydd i de nyligen självförklarade staterna var nydanande på flera sätt. Tidigare hade 

en stats behandling av dess medborgare endast varit en angelägenhet för den egna staten. Nu 

lades istället grunden för en utveckling mot att omvärlden blev allt mer uppmärksam gällande 

välmåendet av andra staters invånare. Att ansvaret för övervakningen dessutom ålades åt en 

internationell organisation var ett tecken på att de segrande staternas maktanspråk och deras 

obevekliga ideal om statsuveränitet hade försvagats. Samtidigt gjordes det tydligt att skyddet och 

de nyupprättade övervakande organen i NF endast skulle gälla de självständigförklarade staterna 

i Europa så som Polen och Tjeckoslovakien.
25

 Polska minoritetsavtalet från 1919, eller Lilla 

avtalet från Versailles som det också kallas, är ett sådant avtal som kom att ligga till grund för en 

hel korpus av efterkommande minoritetsavtal som utarbetades inom ramen för NF. I dokumentet 

stipuleras att Polen ska förhålla sig till flera av avtalets bestämmelser som grundlagar och att 

staten inte får upprätta lagstiftning eller agera på något vis som kommer i konflikt med eller 

försöker ge företräde över artiklarna. Den förklarar också att ett majoritetsbeslut i NF behövs för 
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att staten ska tillåtas ändra lagstiftningen. Avtalet stadgade invånarnas rätt till liv och frihet utan 

diskriminering, upprättade religionsfrihet och ägnade flera artiklar åt att förklara att de nationella 

minoriteterna hade rätt till polskt medborgarskap. NF:s ansvarsområden och staternas 

skyldigheter var dock inte tillräckligt täckande för att vara effektiva mot förtryck mot etniska och 

religiösa minoriteter.
26

 Nya förslag om skydd från dessa former av förtryck blockerades av de 

stora staterna, mycket på grund av deras egen behandling av sina medborgare så som hanteringen 

av katolska befolkningen i Storbritannien eller rassegregationen i USA. 

NF:s smala territoriella och rättsliga ansvarsområden gjorde att organisationen inte hade några 

medel för att kritisera Tysklands behandling av judarna under 1930-talet. Det smala ansvaret 

satte dessutom de nya staterna i ett, i deras egen mening, förödmjukande läge. Staterna skylde 

situationen på sina minoriteter, eftersom de inte assimilerades utan istället offentliggjorde deras 

situation utomlands, med ökat förtryck som resultat. Situationen gjorde att till och med de 

minoriteter som faktiskt skulle erbjudas skydd tappade tron på folkrätten, NF och dess 

skyddsmekanismer. Parallellt med denna utveckling tog det politiska och rättsliga läget allt mer 

extrema former i det nazistiska Tyskland. Statens jurister menade att ”nationen kommer före 

mänskligheten” och menade att alla ”raser” hade egna rättsuppfattningar och egna uppsättning av 

lagar, vilket gjorde det internationella samfundets inflytande obetydligt och att folkrätten i 

praktiken saknade giltighet.
27

 Mot denna bakgrund är det föga förvånande att de offer som 

Arendt refererar till under andra världskriget gjorde anspråk på sina rättigheter som medborgare, 

snarare än som individer, tvärt om så fanns det inga varken konventioner eller rörelser för några 

sådana rättigheter som man kunde hänvisa till. 

Under andra världskriget rådde det inte längre någon tvekan om att NF hade misslyckats. 

Storbritannien och USA förberedde genom dokument som Atlantdeklarationen från 1941 och De 

förenade nationernas deklaration från 1942 för krigets ideala utkomst samt för hur efterkrigstiden 

och framtida konflikter skulle hanteras. Dokumenten kom snart även att följas av övriga allierade 

stater och visade tecken på att stormakterna fick en ökad vilja att foga sig efter moraliska 

resonemang om individers rättigheter under andra världskriget, en vilja som dock blev relativt 

kortlivad. Atlantdeklarationen förklarade bland annat att staterna skulle återge självstyre till dem 
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som berövats det, att inga territoriella förändringar skulle ske utan folkens viljor, att alla nationer 

ska upphöra att bruka våld, att angripande stater ska avväpnas och alla människor ska frigöras 

från behov och rädslor.
28

 Genom de förenade nationernas deklaration gav de allierade staterna ett 

löfte om att arbeta mot Atlantdeklarationens mål och att delta i ett korståg ”för att bevara 

mänskliga rättigheter och rättvisa i sina egna länder liksom i andra länder.” Vid den här tiden 

började till och med många av de mest övertygade isolationisterna i de stora makterna att 

erkänna behovet av någon form av internationell interventionistisk organisation. Från och med 

dessa dokument kom mänskliga rättigheter att få en allt större roll i såväl inofficiella som 

officiella samtal inom och mellan stater, en nyrenässans som placerade de mänskliga 

rättigheterna i centrum för de nya idéerna för global fred.
29

 

Mot slutet av kriget återgick stormakternas fokus allt mer mot att upprätthålla deras egen 

statssuveränitet och undvika att hållas ansvariga för behandlingen av deras medborgare. Viljan 

att dra ett streck över de deklarationer som uppförts under kriget bemöttes både inom länderna 

och av omvärlden med en stark kritik. Många kommentatorer och mindre stater ville ha system 

där individer effektivt kunde skyddas från statligt förtryck genom möjligheten att vända sig till 

en domstol, eller där nationell lagstiftning som var oförenlig med mänskliga rättigheter kunde 

upphävas av ett internationellt organ. På andra sidan fanns allt från de som menade att en sådan 

organisation aldrig skulle kunna få det universella inflytande som man eftersträvade om den 

försågs med en allt för stark sanktionskraft, till de mer imperialistiska aktörerna som hävdade att 

talet om rättigheter endast var en fråga för Europa som inte hörde hemma på global nivå bland 

staternas kolonier.
30

  

Mitt i det osäkra läget uppstod något som förefaller vara ett motsägelsefullt förhållningssätt 

bland de allierade. De hade tidigare gjort det klart att de tyska minoriteterna i Tjeckoslovakien 

och Polen skulle få deporteras till Tyskland. Genom att nationella minoriteter fråntogs sin status 

som en politisk och juridisk enhet och frågan om skydd förflyttades till individuella rättigheter, 

så ansågs deportationen av de miljontals tyskarna vara legitim. Helt motsägelsefullt är det dock 

inte, eftersom staterna inte längre ville ha minoriteter och eftersom inga rättigheter om frihet från 

deportation hade formulerats. Att massutvisningen accepterades försvagade likafullt den 
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kosmopolitiska rättighetsrörelsens kraft och minoritetsrättigheter kom inte upp på agendan förrän 

årtionden senare.
31

 

När FN-stadgan skulle formuleras blev det en kamp mellan de stater som menade att det globala 

samfundet måste kunna intervenera och de som hävdade att statsuveräniteten aldrig kunde få 

inskränkas. Den brittiska representanten menade rent av att upprättandet av en internationell 

organisation för mänskliga skyldigheter var en premiss för upprättandet av en organisation för 

mänskliga rättigheter. Man kan rimligtvis hävda att den tänkta mittpunkt som de grundande 

representanterna kom att enas om låg närmare det anti-interventionistiska lägret. Ett inflytelserikt 

formuleringsförslag kom från USA och utgick från en idé om att både skydda universella 

mänskliga rättigheter och nationella statliga rättigheter. Modellen för FN förlorade därmed sin 

interventionsrätt och ansvaret för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och att agera på ett 

sätt som inte hotar internationell fred och säkerhet hamnade istället uteslutande på staten. 

Rädslan för intervention ökade allt mer ju mer frågan om mänskliga rättigheter vann inflytande 

och många stater övertygades av skräckscenarion där organisationen skulle komma att påtvinga 

varje medlemsstat ovälkomna lagstiftningar i inhemska frågor. Likt den klausul om inhemsk 

jurisdiktion ur NF:s stadgan som skyddade medlemsstaternas självbestämmande, så kom Förenta 

nationernas stadga från 1945 att innehålla tydliga markörer för statsuveräniteten. Samtidigt 

gjorde detta avväpnande av FN:s jurisdiktion att skaparna nu slappnade av i förhållande till 

progressiva formuleringar om internationellt skydd av mänskliga rättigheter. Under tiden efter 

stadgans upprättande föreföll sådana formuleringar lika verkningslösa som om dokumentet inte 

hade nämnt några rättigheter alls, eftersom det saknade möjligheter att påverka implementering 

och verkställande genom någon form av domstol eller organ. 
32

 

Att FN-stadgan stipulerade stormakternas auktoritet över verkställande åtgärder genom 

Säkerhetsrådet är ännu en del ur traktatet som visar på dessa staters stundtals motsägelsefulla 

idéer om globala mänskliga rättigheter och om frågan suveränitet. Staterna i Säkerhetsrådet 

menade att FN saknade jurisdiktion och därmed begränsades till att verka för implementering av 

rättigheter och lagändringar, snarare än att påtvinga dem. Förhållningssättet behölls dock inte i 
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relation till efterkrigstidens människorättskränkningar i Östeuropa, där påvisande av bristande 

mänskliga rättigheter snarare kom att användas som ett vapen mellan staterna.
33

 

Vid diskussionerna kring upprättandet av FN:s kommission för mänskliga rättigheter 1946 

återuppstod rädslan för interventionistiska element kring frågan om mänskliga rättigheter. 

Förslag om att kommissionen skulle fungera som ett internationellt organ för implementering 

och att den skulle förses med praktiska åtgärdsmekanismer lades ner. Det gjordes därigenom 

mycket tydligt att kommissionen inte kunde vidta åtgärder vid påstådda 

människorättskränkningar. Frågan om rättigheter flyttades ytterligare ett steg från status som 

bindande genom att man samma år beslutade att behandla listor över mänskliga rättigheter i 

deklarationer utan bindande skyldigheter om efterlevnad eller implementering, snarare än i 

konventioner. Efter ytterligare en garanti om att statssuveräniteten var säkrad och mänskliga 

rättigheter endast fungerade som en exportvara, kunde stormakterna i Säkerhetsrådet obekymrat 

skriva under FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, eftersom den inte heller gav tecken 

på att binda dem till något. Att FN:s deklaration för mänskliga rättigheter inte var bindande 

innebar rimligtvis att rätten till en nationalitet som deklarationen fastslår på inget vis lyckades 

övertala Arendt till att deklarationen skulle ha någon betydelse för statslösa.
34

 

Vad staterna troligen inte räknade med var att deras användning av rättighetsbegreppen och 

upprättandet av ett ramverk för diskussioner om globala rättigheter hade satt en allt starkare 

rörelse i rullning. De svagt bindande, men starkt moraliskt genljudande formuleringarna, 

användes allt mer i generalförsamlingen och aspirationerna bakom dem kom snart att närma sig 

status som rättskälla, samtidigt som planer för bindande traktater grodde. Resonemangen om 

mänskliga rättigheter fick vidare en ökad politisk betydelse, även bland staterna i Säkerhetsrådet. 

Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord från 1948 och 1951 års 

konvention om flyktingars rättsliga ställning (CRSR) är två av de traktater som visar på 

utvecklingen mot bindande avtal i frågor om humanitära och människorättsliga övergrepp. Den 

senare konventionen var det första i ledet av traktater som kan sägas skydda, åtminstone vissa 

statslösa personer. Den enda rätten som stater åläggs att upprätthålla gentemot alla flyktingar är 

dock friheten från avvisning till det land från vilket de flydde. Konventionen berör inga frågor 
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om en rätt att stadga sig, söka asyl eller på annat vis försöka eftersträva vad Arendt ansåg som 

centrala delar av mänskligt liv.
35

 

1950 inträffade något som senare skulle kunna förbättra Arendts tro på kraften i mänskliga 

rättigheter, även om det ännu inte involverade statslösa. Det året markerade nämligen ett flertal 

västeuropeiska stater att frågan om mänskliga rättigheter gavs hög prioritet, även i förhållande 

till statsuveräniteten, genom upprättandet av Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
36

. Bakom konventionen växte ett 

betydligt mer supranationellt implementeringssystem fram genom en domstol och rätten till 

individuell klagorätt gentemot de kontrakterande staterna.   

Diskussionerna om rättigheterna flyttade långsamt men stadigt fram människorätten på 

bekostnad av staternas suveränitetsanspråk. Det förklarar varför samtida tänkare så många 

gånger ger en helt annan beskrivning av de mänskliga rättigheterna i dag än den Arendt gav 

1951. Under Arendts tid var statssuveräniteten fortfarande ohotad och några rörelser inom 

civilsamhället för mänskliga rättigheter förekom ännu inte, vilket gör hennes förhållningssätt 

förståeligt. Man måste dessutom minnas att besvikelserna kring minoritetslagstiftningens 

misslyckande, som till och med försatte Arendt själv i statslöshet, fick stora implikationer för 

tilltron till förändringsmöjligheterna i ännu en organisation utan någon jurisdiktion och 

sanktionskraft. Dessa faktorer gör det inte särskilt förvånande att Arendt betvivlade att FN skulle 

kunna ge ett bättre verktyg mot statslöshet än NF tidigare hade gjort. Med NF:s dramatiska 

sammanbrott bara ett par år tidigare hade hon ingen anledning att tro att den framväxande 

regimen för mänskliga rättigheter skulle kunna lösa några problem. Snarare bekräftades hennes 

tes av det faktum att den universella deklarationen inte var bindande. Resonemangen kring att de 

mänskliga rättigheterna endast gällde individer som var delar av folk, i praktiken medborgare i 

stater, gick inte heller att invända mot i ljuset av deklarationen. 

Arendt var inte heller ensam om att ha en sval inställning till de mänskliga rättigheterna. Det var 

tvärt om väldigt få av tidens kommentatorer och folkrörelser som lade något större värde i vare 
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sig universella deklarationen eller FN-stadgan, enligt Samuel Moyn.
37

 De enda som faktiskt såg 

ett verkligt värde i de nya FN-dokumenten var rörelsen för avkolonisering som såg dem som ett 

verktyg för självbestämmande, något som fördjupas under avsnitt 4.2. Mot denna bakgrund ges 

nya belägg för förstå Arendts syn på FN som ytterligare ett sätt att stärka nationalismens roll 

snarare än att bryta ner den till individers universella rätt till rättigheter. 
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3. Statslöshet och mänskliga rättigheter i dag 

 

Vare sig det rör sig om föreläsningar, avhandlingar, vetenskapliga tidsskrifter eller andra forum 

för forskningsprojekt om relationen mellan mänskliga rättigheter och statslöshet, kan man på 

goda grunder anta att Hannah Arendts The Perplexities of the Rights of Man kommer att 

förekomma som en bakgrund för problemet eller en teori att förhålla sig till. I detta kapitel vägs 

ett flertal samtida forskare om statslöshetens relation till mänskliga rättigheter med uttalade 

influenser av Arendt, varpå resultatet diskuteras i förhållande till dagens internationella politiska 

och folkrättsliga läge.  

 

3.1 Samtida forskare 

Att den kontext som Arendt verkade i på vissa sätt har förändrats kan man ana genom att 

författare i dag generellt sett förhåller sig till relationen mellan statslöshet och mänskliga 

rättigheter på ett annorlunda och som oftast mer positivt sätt.  Några sådana författare är Caroline 

Sawyer, Brad Blitz och ett par andra forskare som deltagit i en studie om statslöshet inom EU. 

Arendt är en tydligt uttalad teoretisk utgångspunkt för deras bok Statelessness in the European 

Union: Displaced, Undocumented, Unwanted och är genomgående i såväl de teoretiska kapitlen 

som i undersökningarna. Till skillnad från Arendts uppfattning menar författarna dock att 

skyddet som de mänskliga rättigheterna erbjuder statslösa personer är skört, snarare än ihålig. 

Enligt Sawyer och Blitz garanteras rättigheterna i viss utsträckning och statslösa har möjlighet att 

göra anspråk på medborgarskap.
38

 

Enligt Sawyer och Blitz är det fyra faktorer som avgör en stats förhållande till dess statslösa 

befolkning. Till en början är geografi och känsliga politiska gränser av stor vikt. Storleken på 

migrantbefolkningen utgör en andra påverkande faktor. De nationella relationerna mellan 
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migrant- och ursprungsbefolkningen fungerar som den tredje, medan politiska omstruktureringar 

som resultat av avkolonisering, statssuccession eller återupprättande av en stat utgör den fjärde.
39 

Idén i Sawyer och Blitzs studie om det centrala i att ha en plats där man kan uttrycka oro eller 

protestera i moderna demokratiska europeiska stater utgår även de från Arendt. I studien 

påträffades politiska rättigheter, men inga konsekventa regler kunde urskiljas för EU som helhet. 

Gemensamt var dock att många av deltagarna i studien själva var ointresserade av politiska 

rättigheter, nationalitet eller medborgarskap när de kämpade för sociala och basala rättigheter.
40

 

Ett centralt problem som lyfts fram för de statslösa är EU:s idealiserade form av medborgarskap 

och dess exkluderande tester av kunskap- och lojalitetsnivå inför möjliga medborgarskap. Sådana 

tester är särskilt oroande då de är enda den vägen till rättigheter. Sawyer och Blitz menar att den 

idealiserade bilden av medborgarskap hotar universella rättigheter för alla oavsett nationalitet 

och immigrantstatus. Vid upprätthållande av förhållningssättet riskerar man enligt dem att hålla 

dessa grupper i rättighetslöshet. Vidare skapar lojalitetsfrågan en problematisk kamp mellan 

bakgrund och rättigheter för individer, familjer och grupper.
41

 

Kate Darling argumenterar likt Sawyer och Blitz för att det har det vuxit fram ett förhållningssätt 

gentemot statslösa där de ses som falska asylsökande som inte ryms inom CRSR:s definition i 

Protection of Stateless Persons in International Asylum and Refugee Law. Enligt Darling har 

särskilda historiskt politiska kontexter och en bred rättslig argumentation fått stater att få ett 

slappare förhållningssätt till medborgarskap för statslösa. Hon argumenterar i likhet med många 

andra författare för att inga stater har skyldigheter att erbjuda statslösa medborgarskap. I de 

undersökta staterna berörs frågan snarare i termer av vad som ”vore trevligt”.
42

 

I frågan om statslösas folkrättsliga skydd menar Darling att avsaknaden av skydd har vuxit fram 

genom utvecklingen av en ohållbar och skadlig praxis i otaliga staters migrationsprocesser.
43

 För 

det första har en oförsvarligt smal tolkning av ”flykting” vunnit internationell legitimitet, och för 

det andra stipulerar konventioner så som CRSR rättigheter som inte upprätthålls för statslösa, 

vilket gör att de konstanta överträdelserna av statslösas mänskliga rättigheter fortsätter att 
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ignoreras. Eftersom dessa personer sällan har rätt att återvända till sina tidigare hemländer, 

tvingas de inte sällan leva som andra klassens medborgare och anklagas för att ha försökt att 

suga åt sig av det skydd som så generöst erbjuds av staten.
44

 Vidare delar hon uppfattning med 

flera andra författare om att rädslan för att deporteras gör att statslösa inte gör anspråk som 

rättighetsinnehavare.
45

  

Genom att ratificera statslöshetskonventionerna har de kontrakterade staterna bundit sig till att 

eliminera situationer där nationalitet eller brist av sådan fråntar personer dessa rättigheter. När 

sådana situationer uppstår menar Darling att staterna söker bevis för att vara utan ansvar.
46

 Att 

statslösa som oftast riskerar att bli av med sina rättigheter och i förlängningen asyl till följd av 

bristen på medborgarskap är svårt att argumentera mot, eftersom de sällan har en plats i tidigare 

hemländer där deras basala mänskliga rättigheter aktivt skyddas. Darling anser därmed att det 

inte finns någon folkrättslig basis för att behålla förhållningssättet till beslutsfattande i asylfrågor 

där skyldigheter gentemot individers mänskliga rättigheter kan förbises. Hon skiljer sig alltså 

från majoriteten av uppsatsens författare, inklusive Arendt, genom att inte se bristen av skydd för 

statslösa som ett inneboende problem i statssuveräniteten och de mänskliga rättigheterna. Darling 

tycks nämligen inte utgå från att statslösa står utanför människorätten, utan menar att större 

hänsyn till människorättsliga dokument är lösningen för statslösas situation i de undersökta 

staternas asylprocesser. Hon förklarar trots det att Arendts The Perplexities of the Rights of Man 

är en orsak till artikelns existens och att rätten till asyl är en del av Arendts rätt till rättigheter. 

Statslösa flyktingar är en fråga som även David Weissbrodt och Clay Collins berör i sin artikel 

Human Rights of Stateless Persons. En av de centrala delarna ur texten lyfter fram tillståndet för 

personer som nekats asyl och samtidigt saknar rätten att återvända till sina tidigare länder. 

Författarna beskriver att många statslösa personer frihetsberövas när de får avslag på sina 

asylsökningar. Problemet med sådana långvariga och omotiverade frihetsberövanden förvärras 

ofta när stater, efter att ha misslyckats med att lösa frågan om var att skicka en statslös person, 

ändå försöker göra sig av med den statslösa personen genom att deportera honom eller henne till 
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en annan stat som också är ovillig att ta emot personen. I sådana fall kan statslösa personer 

tillbringa år i förvar och föras från stat till stat utan att hanteras på nytt.
47

 

En av artikelns slutsatser om statslösas utmaningar är deras avsaknad av identitetshandlingar, ett 

problem som ofta har stor inverkan på deras möjligheter att få asyl. Många gånger gör 

avsaknaden av identitetshandlingar dessutom att statslösa inte får tillgång till vare sig 

medborgerliga och politiska eller socioekonomiska rättigheter, en tes som överensstämmer väl 

med Blitz och Sawyers text. Statslöshetskonventionen från 1954 ska enligt författarna åtgärda 

problemet genom att stipulera att det land en individ är bosatt i är skyldigt att förse individen 

med identitetshandlingar, men är otillräcklig på grund av de statslösas rädsla för att bli 

deporterade och bristande mekanismer för verkställande.
48

 

I The Rights of Others lyfter även Seyla Benhabib fram de europeiska staternas exkluderande 

nationella samt regionala politik och rättsliga praxis. Hon menar att statslösa inom EU har rätt till 

vissa former av rättigheter, men saknar andra. Som arbetskraftinvandrad erhåller man 

socioekonomiska rättigheter men inga politiska sådana. Benhabib menar att detta är ett tillstånd 

av ”permanent utanförskap” där man skapar en grupp som deltar i civilsamhället och som har 

äganderätt, men som saknar politiska rättigheter.
49

 Hon kritiserar i likhet med Darling att 

statslösa ges en kvasikriminell status och menar att dekriminaliseringen av asylsökande och 

statslösa är en av de viktigaste rättvisefrågorna i vår värld.
50

 Som en del i en lösning erbjuder 

Benhabib ett nytt förhållningssätt till mänskliga rättigheter, migrationsströmmar och 

statssuveränitet baserad på Habermas diskursteori. Förhållningssättet utgår från en universalistisk 

idé om att normer och institutionella arrangemang endast är giltiga om de som påverkas av dem 

är överens om dem. Aktörer måste med andra ord rättfärdiga sitt handlande gentemot dem som 

de påverkar, något som skulle begränsa vad som är tillåtet av inkludering och exkludering i 

frågor om politiskt medlemskap. Benhabib menar att formen för universella mänskliga 

rättigheter och politiskt medborgarskap kan förbättras genom ett diskursteoretiskt 
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förhållningssätt och aktiviteten ”democratic iterations”, alltså utvecklingen och återskapandet av 

normer genom politiska diskussioner, rättsprocesser och diskussioner i det offentliga.
51

 

Benhabib menar att dagens uppluckrande av statssuveränitet och medborgarskap sker till fördel 

för under- och överstatliga utrymmen för demokratiska attachments som bör utvecklas i enlighet 

med, snarare än i kontrast till rådande människorättstraktater. Exempel på tendenser mot 

minskad statsuveränitet och supranationella rättighetsgaranter är humanitära interventioner och 

Europeiska Unionens utveckling mot ett gemensamt asylsystem och allt fler rättigheter för dess 

invånare utan medborgarskap. Arendts idé om rätt till rättigheter ger också en infallsvinkel för att 

bredda nutida kantianska tänkares teorier om rättvis fördelning till att även innefatta rättvist 

medlemskap och att göra rätten till inkludering i politiska sammanhang till en del av 

människorätten.
52

 

Många av dagens författare menar alltså att staterna inom EU drar fötterna efter sig i frågan of 

statslöshet bland annat eftersom det inte går att göra verkställningsbara anspråk på många 

rättigheter oavsett staternas ratificeringsstatus. De förhåller sig skeptiska till att EU marknadsför 

sig som en progressiv, mångfaldig och tolerant aktör, eftersom det är en bild som utmanas av det 

faktum att unionen främst försöker harmonisera effekterna av att exkludera potentiellt belastande 

personer, se till att endast de absolut mest desperata kan dra nytta av EU:s säkerhet och 

exkludera övriga.
53

 

Författarna ger vidare uttryck för en kritisk uppfattning av de människorättsliga institutioner som 

har i uppgift att hantera statslösheten på ett mer organisatoriskt plan. Kate Darling argumenterar 

exempelvis för att det finns individer inom staternas territorium som staterna inte kan hantera i 

förhållande till sina folkrättsliga rättskataloger, eftersom diskussioner om statliga skyldigheter i 

förhållande till ICCPR, ICESCR, ICERD och CRC har utelämnats vid analyser av statslösa, i 

FN: s högkommissarie för flyktingars (UNHCR) handbok och i organets exekutiva kommittés 

(ExCom) sammanfattningar. Dessutom har UNHCR gått allt längre från rollen som 

beslutsfattande och rör sig snarare mot mindre laddade frågor så som katastrofhjälp.
54

 FN och 

särskilt UNHCR har under lång tid lagt mycket tid och stora resurser på Östeuropa men har 
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sällan lyckats komma med några konkreta resultat. Organets aktiviteter dessutom anses ofta vara 

allt från oorganiserade till missriktade.
55

 Enligt Weissbrodt och Collins drivs det väldigt lite 

övervakning av staters agerande i frågor om statslösa. Inga av de sex FN-organ som överser 

traktater har ansvar för översikt av statslöshetskonventionerna från 1954 och 1961. Dessutom 

bortser man från frågan om statslöshet vid granskning av stater i förhållande till upprättande av 

de rättigheter som stipulerats i andra traktater.
56

 

Enligt Laura van Waas har frågan om skydd med åren rört sig allt mer bort från sitt beroende av 

medborgarskap och är på vissa sätt relativt avnaturaliserat. Samtidigt pekar existensen av rätten 

till medborgarskap mot att regimen för mänskliga rättigheters ambition om universalitet endast 

kan uppfyllas om alla har ett medborgarskap. I hennes avhandling Nationality Matters: Stateless 

under international law anser hon för att behovet av en specifik traktat angående skydd för 

statslösa har minskat, men att det ännu inte är överflödigt. Ett av de problem som står i vägen för 

fler åtgärder är att det är väldigt få stater som har ratificerat de dokument som stadgar 

åtgärdsansvar.
 
De folkrättsliga åtgärderna mot statslöshet delas upp i tre kategorier i litteraturen: 

förebyggande åtgärder stoppar fortsättning, minimerande åtgärder förbättrar situationen för 

statslösa och naturalisation ger medborgarskap.
57

 Naturalisationen finns inte stadgad som en 

skyldighet i något FN dokument, men förekommer ändå runt om i världen genom en form av 

massnaturaliseringar som enligt Weissbrodt och Collins har försett hundratusentals tidigare de 

jure statslösa personer med medborgarskap.
58

 

 

3.2 Dagens politiska och rättsliga läge 

Det internationella politiska och folkrättsliga läget gällande statslöshet har kommit att förändras 

genom flera händelser och nya traktater sedan Arendts Origins of Totalitarianism publicerades 
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1951. Vissa avseenden av det folkrättsliga rättsläget skulle kunna hävdas försvara de mänskliga 

rättigheterna mot delar av den kritik som Arendt lyfter fram, åtminstone på ett teoretiskt plan. 

Innan analysen kan närma sig den juridiska aspekten av statslösheten behövs en politisk 

genomgång av förändringarna och betydelsen av regimen för mänskliga rättigheter sedan 

Arendts kontext. 

I The Last Utopia motsätter sig Samuel Moyn en teleologisk och triumferande syn på framväxten 

av mänskliga rättigheter, där rörelsen praktiskt taget ses som den samma under hela sin 

utveckling och som så fort den framkommer i ett historiskt sammanhang beskrivs som den enda 

vägen mot ett bättre samhälle. Tvärt om hävdar Moyn att mänskliga rättigheter blev en bred och 

progressiv rörelse för jurister och allmänheten först under 1970-talet. Före denna tid fyllde de 

mänskliga rättigheterna inte de funktioner som rättighetsbegreppen gör i dag och inspirerade inga 

rörelser. Den positiva orsaken som Moyn framför är att människorättsrörelsen under 1970-talet 

vann kraft genom att en bred skara ideologier som även de utlovade en väg till ett bättre 

samhälle, så som kommunismen, framstod allt mer som misslyckanden. Detsamma gällde flera 

regionala och globala rörelser, som exempelvis panafrikanismen. Moyn menar att det fanns en 

rörelse för rättigheter som existerade före 70-talets omvandling, men att den snarare handlade om 

liberal nationalism och att stärka statssuveräniteten snarare än att motverka den. Det rörde sig, 

precis som det portreteras i Arendts kritik, om rättigheter bundna till medborgare som enheter i 

ett folk. 
59

 

Den negativa orsaken som Moyn argumenterar för grundas i att mänskliga rättigheter under 

efterkrigstidens avkolonialisering togs över av aspirerande stater på grund av människorättens 

referenser till folkens självbestämmande och att folkrättsjurister därmed tog ett allt större avstånd 

från dem. När avkolonialiseringsrörelsen under 1970-talet gick mot sitt slut och släppte greppet 

om människorätten som verktyg för upprättandet av egna nationalstater, skapades det utrymme 

för att rättighetsbegreppen skulle betyda något nytt. Moyn menar att folkrättsjurister snart 

började argumentera för att man skulle släppa idén om statligt självbestämmande för att istället 

komma åt de mer centrala frågorna om individuellt självbestämmande, varpå de mänskliga 

rättigheterna frigjordes från de revolutionära nationalistiska associationerna som tidigare präglat 

dem. Genom en undersökning av förekomsten av begreppet i dagstidningar, visar Moyn att 

                                                           
59

 Moyn, s.6f, 42f. 



31 
 

rättighetsbegreppen förekom i en mindre skala under 1940-talet och att det först var under 1970-

talet som de mänskliga rättigheterna börjande närma sig den idé och rörelse som de innebär.
60

  

Det är av stor vikt att inse hur det normativa arbete som växte fram så väl i civilsamhället och på 

politiska arenor som i akademiska sammanhang förstärkte tyngden och värdet av de mänskliga 

rättigheterna sedan efterkrigstiden. Då görs det möjligt att förstå hur vitt skilda internationella 

politiska och folkrättsliga kontexter som Arendt och de nutida författarna är verksamma i. 

Arendts kritik mot folkrättens skapare och människorättens bredd var möjligtvis diskutabel 1951, 

men är efter denna omvandling oaktuell. Få statsmän skulle i dag kunna tas på allvar utan att 

referera till mänskliga rättigheter, tvärt emot Arendts argumentation. Utvecklingen gör även 

hennes argumentation kring att inga organisationer skulle ta rättigheterna på allvar eller 

inkorporera dem i sina program är daterad. Det är rimligtvis även genom förändringen från 

rättigheternas folkliga till individuella självbestämmande som de statslösa kunde inkluderas i 

människorätten. De folkrättsliga aktörerna var med andra ord beroende av den sociala rörelse 

som uppkom först under 70-talet för att ge de mänskliga rättigheterna den betydelse och bredd 

som rättigheterna i dag innehar.  Det förklarar i stor utsträckning varför dagens författare ser 

betydligt ljusare på de mänskliga rättigheterna som ett internationellt politiskt och folkrättsligt 

verktyg för att ta de statslösa ur rättighetslösheten. 

Även de traktater som är relevanta för statslösheten är centrala för förståelsen av vilken kontext 

som dagens författare verkar i, samt vilka möjligheter som människorätten har för att skydda 

statslösa och motverka statslöshet. Den första av dessa traktater är Konventionen om statslösa 

personers rättsliga ställning från 1954. Konventionen var det första avtalet som utformats 

speciellt för statslösa personer och har hämtat flera delar av CRSR:s bestämmelser, men statslösa 

personer saknar flera av de redan svaga delarna som individer med flyktingstatus erhåller genom 

CRSR.
61

 Två viktiga uppmaningar som konventionen ändå lyfter fram är att dess kontrakterande 

stater, så långt som möjligt, ska underlätta för naturalisering och assimilering av statslösa 

personer och sådana personer ska förses med identitetshandlingar. FN:s  konvention om 

begränsning av statslöshet följde 1961 och hade en betydligt mer progressiv ansats. I dokumentet 

stipuleras att barn födda eller funna inom en stats territoriella område har rätt till medborgarskap, 
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vilket i praktiken förbjuder jus sanguinis och innebär att de kontrakterande staterna ska 

implementera jus soli. Konventionen är också ett verktyg mot ”dependent nationality”, alltså de 

situationer då kvinnor genom giftermål, skilsmässor, adoptioner eller andra förändringar av 

status skulle förlora sitt medborgarskap, genom att fastslå att kvinnor endast avsägs sina 

medborgarskap på frivilligt basis vid situationer då ett annat medborgarskap erbjuds. 

Kontrakterande stater förbjuds från att beröva individer deras medborgarskap i fall det skulle 

lämna dem statslösa eller på grund av deras ras, etnicitet, religion, eller politiska ståndpunkt. 

Dessutom upprättar konventionen bestämmelser som förhindrar att personer blir statslösa efter 

att ett territorium byter stat, så som vid uppbrottet av Jugoslavien och Sovjetunionen. Slutligen 

innehåller konventionen en svag bestämmelse om att de kontrakterande staterna ska verka för att 

ett internationellt organ upprättas med syfte att stadga individuell klagorätt angående 

konventionens artiklar. Den rollen föll på UNHCR, men inga mekanismer för individers 

möjlighet att begära ett giltigt medborgarskap har upprättats.
62

 Att konventionerna endast gäller 

de jure statslösa är ett resultat av att konventionernas grundare inte ville överlappa CRSR och 

baserades på en felaktig uppfattning om att de facto statslösa alltid är flyktingar. Konventionens 

tyngd är bristfällig på grund av ett allt för svagt stöd, med så få som 44 kontrakterande parter.
63

 

Konventionen från 1961 har till trots för dess svaga stöd influerat ett antal stater att upprätta 

bestämmelser för de jure statslösa. Tyvärr är det trots bestämmelserna mycket svårt för personer 

att bevisa en sådan status.
64

 

Eftersom en person som är oförmögen att bevisa sin status som de jure statslös, alternativt de 

individer som är de facto statslösa, inte får någon hjälp genom statslöshetkonventionerna blir de 

tvungna att söka grunder för rättighetsanspråk genom andra rättighetskataloger så som FN:s 

konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966 (ICCPR). Konventionen 

erbjuder inte medborgarskap eller rätten att rösta, men stipulerar ett antal andra politiska 

rättigheter. Konventionen anses vara ett mer lättapplicerat komplement till SCRS och upprättar 

rätten till frihet från godtyckliga förbud för en individ att träda in i sitt land, skydd från 
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avvisningar av utländska individer utan uttalad orsak och varje barns rätt att förvärva ett 

medborgarskap, vilka alla är applicerbara för de facto statslösa. Konventionen stipulerar dock 

inte från vilken stat barnens medborgarskap ska erhållas och är därmed ett betydligt svagare 

verktyg för att förhindra spridning av statslösheten än ovanstående statslöshetskonventioner.
65

 

Genom en kommentar har Kommittén för mänskliga rättigheter (CHR) förklarat att rätten till liv 

och förbudet mot tortyr i artikel även ska tolkas som ett förbud mot utvisningar till länder där en 

person riskerar att förlora livet, alternativt utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling.
66

 Genom konventionens första tilläggsprotokoll upprättas dessutom 

individuell klagorätt, vilket visserligen ökar den politiska kraften i konventionen, men som ändå 

inte inskränker på staternas självbestämmande.
67

 Konventionen mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning från 1984 (CAT) utgör ännu ett bidrag 

vid sidan om de specifika traktaten för statslösa och flyktingar. Dess relevans för statslösa liknar 

CHR:s tolkning av ICCPR och förbjuder de kontrakterande staterna från att skicka tillbaka en 

person till ett land där det finns substantiella grunder för att tro att hon eller han riskerar att 

utsättas för tortyr. Konventionens applicerbarhet är dock inte lika utbredd eftersom ”grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling” inte inkluderas. Samtidigt har kommittén mot tortyr en 

betydande tyngd i det internationella samfundet, vilket rimligtvis har ett inflytande på staters 

inställning till att deportera personer som faller inom bestämmelserna.
68

 

De socioekonomiska rättigheterna som erbjuds statslösa genom FN:s konvention om 

ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter från 1966 (ICESCR) är, precis som i fallet för 

medborgare, begränsade till att gälla en utlovad utveckling mot rättigheternas uppfyllelse. 

Rättigheterna i konventioner ska erbjudas alla utan diskriminering, men eftersom de bara behövs 

upprätthållas i den mån det är möjligt, så saknas både garantier för att statslösa personer ska 

kunna leva ett drägligt liv och sanktionskraft i fall av uteblivande rättigheter.
69
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Det finns även delar ur konventionerna för specifika grupper som är av relevans för statslösa 

personer. Genom 1979 års konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor 

(CDAW) ska de kontrakterande parterna erbjuda kvinnor en jämlik rätt med män att förvärva, 

ändra eller kvarhålla medborgarskap och artikeln är ett av de mest användbara folkrättsliga 

verktygen för kvinnor att hävda rätten till medborgarskap och motverka ”dependent nationality”, 

eftersom konventionen har en större internationell tyngd än 1961 års statslöshetskonvention. 

CEDAW har i likhet med ICCPR och CAT ett tilläggsprotokoll som upprättar individuell 

klagorätt gentemot de kontrakterande parterna.
70

 FN:s konvention om barnets rättigheter från 

1989 (CRC) är av betydelse för förhindrandet av spridningen av statslöshet. Konventionen 

upprättar i likhet med ICCPR:s svaga bestämmelse var barns rätt att registreras vid födseln samt 

förvärva ett medborgarskap. Artikelns andra paragraf fortsätter med att fastslå att 

konventionsstaterna ska säkerställa genomförandet av rättigheterna i enlighet med sin nationella 

lagstiftning och sina åtaganden enligt tillämpliga internationella instrument på området, särskilt i 

de fall då barnet annars skulle vara statslöst.
71

 Det innebär att konventionen kan användas som 

ett effektivt medel att referera till andra relevanta dokument så som statslöshetskonventionen 

från 1961. 

Tillgången till dessa traktater i kombination med den, i allmän mening, ökade användningen och 

tilltron till människorätten är fundamentala skillnader mellan de kontexter som Arendt och 

dagens författare är verksamma i. I dag står de statslösa inte längre utanför de mänskliga 

rättigheterna på det vis som Arendt hävdar i Origins of Totalitarianism, även om problem 

kvarstår. Det gör att kritiken i dag har antagit en mer institutionell form inom ramarna för de 

mänskliga rättigheterna, istället för att kritisera rättigheterna i deras helhet. Det är viktigt att 

minnas att utformningen av FN och dess människorättsliga system, innebär att alla ovanstående 

dokument saknar någon form av sanktionskraft utöver internationellt misstycke. I grunden är 

suveränitetsfrågan fortfarande avgörande för bristen av skydd för alla utan bevis för sin status 

som de jure statslösa. Det förklarar varför det enligt författarnas studier finns ganska få 

möjligheter för verkställande av basala rättigheter, till trots för att stater har ratificerat relevanta 

konventioner. Det förklarar i sin tur också den rädsla för deportation som författarna belyser, 

eftersom de statslösa inte har några överstatliga instanser att vända sig till i fall någon stat bryter 
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mot deras rätt till skydd från deportation. Man kan dessutom ana en obenägenhet till att hantera 

de rättigheter som de centrala CAT, CEDAW, CRC, ICCPR och ICESCR i förhållande till 

statslösa i de övervakande organen. Samtidigt som stater har naturaliserat stora mängder statslösa 

personer efter påtryckningar samt ändrat sina lagstiftningar och migrationspolicys i anknytning 

till uppkomsten av traktaterna, tycks det dessutom finnas en generell politisk ovilja att bemöta 

frågan om statslöshet. 

Den ovan nämnda avsaknaden av verkställande mekanismer är inte ett fullt lika påtagligt 

problem om man utforskar regional europeisk lagstiftning. I Europa finns det fyra relevanta 

rättighetskataloger upprättade av Europarådet. Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950, Europeiska konventionen om 

migrerande arbetstagares rättsliga ställning från 1977, Europeiska konventionen om 

medborgarskap från 1997 och Europaråds konvention om undvikande av statslöshet i samband 

med statssuccession från 2006.  

Rättigheterna som listas i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna skall upprätthållas för alla människor inom de kontrakterande 

parternas jurisdiktion. Dessutom stipulerar konventionen att alla har rätt få de listade rättigheter 

verkställda på nationell nivå eller genom Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i 

Strasbourg. Europadomstolen har rätten att ålägga stater att betala skadestånd för överträdelser 

av konventionens bestämmelser. Dessa bestämmelser är dock begränsade i förhållande till FN:s 

konventioner gällande statslösa. Likabehandlingsbestämmelser, skyldigheter att se givna 

individer som lagligt bosatta eller medborgare och förbud mot godtycklig deportation lyser alla 

med sin frånvaro i dokumentet.
72

 Vidare utvecklas domstolens praxis mot att exkludera frågor 

gällande statslösa personer. Den enda skyddet gällande deportationer i traktatet är skyddet från 

utvisningar till länder där den deporterade riskerar att bli torterad, en förordning som inte 

upprättats explicit i traktatet, men som växt fram genom praxis i fall så som Cruz-Varaz v. 

Sverige, D v. Storbritannien och Soering v. Storbritannien. Det finns även möjligheter att 

åberopa rätten till privat- och familjeliv, genom att hävda att en deportation skulle bryta upp 

familjen, en möjlighet som påverkat eller avgjort flera fall, så som Mendizabal v. Frankrike, 
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Sisojeva et al. v. Lettland samt Shevanova och Kaftaliova v. Lettland.
73

 Förbud mot utvisande av 

medborgare och gruppdeportationer av utländska personer är fakultativa och ingår i 

tilläggsprotokoll fyra.
74

  

Konventionen om migrerande arbetstagares rättsliga ställning begränsas likt CRSR genom att 

endast gälla lagliga migranter, men inkluderar bestämmelser om familjeföreningar. Europaråds 

konvention om undvikande av statslöshet i samband med statssuccession har endast 6 

kontrakterande parter och utgör därmed det traktat som har svagast stöd i undersökningen. 

Konventionen innehåller i likhet med Statslöshetskonventionen från 1961 regler för att undvika 

att individer och grupper blir statslösa vid statssuccession genom att ge dem rätt till 

medborgarskap i den efterföljande staten.
75

  

Det mest progressiva av de europeiska traktaterna är konventionen om medborgarskap, men likt 

statslöshetskonventionerna från 1961 och 2006 har få stater ratificerat den.
76

 Traktatet har till 

ytterligare likhet med statslöshetskonventionerna påverkat europeiska stater som inte ratificerat 

traktatet på ett politiskt plan till att omvandla sina lagstiftningar i enlighet med dokumentet efter 

att det trädde i kraft.
77

 Genom konventionen åläggs de kontrakterande parterna i praktiken att 

efterfölja principen jus soli genom att ge medborgarskap till barn som föds av lagligt bosatta 

personer och till personer som levt under längre tid inom de kontrakterande parternas territorier. 

Dokumentet är således ytterligare ett implicit förbud mot strikt jus sanguinis. 

Europeiska Unionens lagstiftning gällande fri rörlighet och förbud mot diskriminering på grund 

av nationalitet gäller endast EU-medborgare, men smala möjligheter finns för att applicera EU-

rätt även i frågor om statslösa, bland annat genom familjeband till EU-medborgare eller genom 

rättigheter stadgade av bi- eller unilaterala traktater mellan unionen och externa stater. EU:s 

migrationspolitik rör sig samtidigt i motsatt riktning med ökad implementering och 
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harmonisering av regler för identifiering och deportation av oönskade migranter. Ett fall som 

beskriver vikten av EU-medborgarskap och unionens ovilja att hantera frågan om statslöshet är 

fallet Janko Rottmann v. Freistaat Bayern i EG-domstolen. Rottman sökte medborgarskap i 

Tyskland varpå han sade upp sitt medborgarskap i Österrike. Det tyska medborgarskapet drogs 

dock tillbaka efter det kom fram att Rottman hade gjort sig skyldig till bedrägeri. Processen 

pekade mot att rättigheterna som EU-medborgarskap innebär inte kan begränsas på ett 

orättfärdigt sätt, till trots för att EU-medborgarskapet kräver ett medborgarskap i något av 

unionens medlemsländer. Samtidigt gjordes det tydligt att EU-medborgarskap inte skulle kunna 

göras som ett verktyg genom vilket EG-domstolen ges jurisdiktion över vilka personer som har, 

eller inte har rätt till ett medborgarskap i ett medlemsland. Domen förklarade att 

tillbakadragandet av medborgarskapet var förenligt med EU-rätt och förklarade att Österrike 

ännu inte avgjort om de skulle återställa Rottmans medborgarskap för att undvika frågor om 

statslöshet och medlemsstaters skyldigheter att erbjuda medborgarskap.
78

 

För att en stat ska få erhålla medlemskap i EU krävs det visserligen att den respekterar 

minoritetsrättigheter, men kravet är inte mer hjälpsamt än de folkrättsliga dokumenten. Stater 

behöver bara erbjuda vissa rättigheter och de är sällan intresserade av att ändra sina nationella 

policys.
79

 Mer effektivt är det krav som konstaterar att alla EU:s medlemsstater måste erkänna 

Europadomstolen och de rättigheter som den råder över.
80

 Sammanfattningsvis kan man med 

andra ord hävda att Europarådets människorättstraktater visar på ökade möjligheter för statslösa 

att få sina rättigheter verkställda och en positiv förändring i relationen mellan mänskliga 

rättigheter och statslöshet. Europadomstolens ökade effektivitet i förhållande till FN:s betydligt 

svagare verktyg i kombination med de politiska fordringar om att underställa sig domstolen som 

EU stadgar gör traktaterna mer pålitliga för statslösa. Samtidigt spelar betydelsen av staternas 

politiska vilja fortfarande en avgörande roll eftersom domstolen inskränker på deras suveränitet 

först när de väljer att bli kontrakterande parter. Staterna kan därmed enkelt neka domstolen 

auktoritet över frågor om statslösa genom att inte ratificera de relevanta konventionerna och 

tilläggsprotokollen. Tolkningen stärks av Benhabib, Sawyer och Blitz som framhävdar 
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omöjligheten i att rubba staters suveränitetsanspråk till trots för en framväxande 

statslöshetsregim i civilsamhället och en ökad goodwill bland stater.
81

 

Att jus sanguinis hårdnar i östra Europa, medan allt fler regeringar i västra Europa stryker 

principen jus soli ur sina lagstiftningar pekar onekligen mot en ovilja bland europeiska staterna 

att hantera statslösheten i enlighet med flera av ovan nämnda dokument.
82

 Resonemangen bakom 

utvecklingen pekar enligt Caroline Sawyer mot en vilja att bibehålla den etniska och kulturella 

situationen. Att förändra en stats migrationspolitik gällande statslösa i större utsträckning ses 

enligt Sawyer som att bjuda in alla statslösa till det individuella landet, en inbjudan som få stater 

är intresserade av, menar författaren.
83

 

Den isolationistiska politiska trenden i Europa sammanfaller med EU-lagstiftningen och 

Europadomstolens allt mer exkluderade praxis. Genom att neka migranter de rättigheter som ges 

åt medborgare skapas en situation där migranternas levnadsstandard försämras så att de 

självmant ska överväga att lämna landet. De statslösas situation gör dock att de inte har någon 

plats att återvända till. För dem för de tillbakadragna rättigheterna dem bara än längre bort från 

samhället och medborgarskap.
84

 Situationen liknar det tillstånd av ”permanent utanförskap” som 

Benhabib beskriver där man skapar en grupp som deltar i civilsamhället och som har äganderätt, 

men som saknar politiska rättigheter.
85

 Hon kritiserar i likhet med Darling att statslösa ges en 

kvasikriminell status och menar att avkriminaliseringen av asylsökande och statslösa är en av de 

viktigaste rättvisefrågorna i vår värld.
86
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4. Diskussion 

 

Ett av de övergripande syftena med forskningen om statslöshet kan rimligtvis hävdas vara att 

råda bot på statslösheten. Samtida forskare refererar så gott som alltid till Arendt i något 

sammanhang, vilket för framtida forskning gör det viktigt att förstå vad som är orsakerna till 

hennes fortfarande så inflytelserika tankar och hur kontexten för hennes verk skiljer sig från den 

kontext som nutida forskare är verksamma i. Genom att se relationen mellan mänskliga 

rättigheter och statslöshet i dessa två politiska och folkrättsliga kontexter, öppnas även en ny 

(och mer direkt) ingång till forskningens ovan nämnda övergripande syfte, genom frågan om 

relationen mellan statslöshet och mänskliga rättigheter har förändrats över de senaste sex 

decennierna, och om vi mot bakgrund av möjliga förändringar har anledning att tro att regimen 

för mänskliga rättigheter hjälper till att upprätthålla eller motverka statslöshet. 

Ett tecken på att relationen mellan mänskliga rättigheters folkrättsliga aspekt och statslösheten 

har förändrats, är att man kan utröna att två principer för motverkande av statslöshet har stadgats 

fram i folkrätten. Dessa är förebyggande av avnaturalisering och förebyggande av statslöshet vid 

födseln. Båda principerna speglas i flera av ovanstående konventioner, men inga av 

konventionerna ger några medel för att minska statslösheten. I analysen görs det dessutom tydligt 

att jus sanguinis numera är oförenlig med folkrätten och att införandet av jus soli vore ett viktigt 

framsteg för att undvika att barn föds in i statslöshet.
87

  

Principen om naturalisering förekommer visserligen inte i folkrätten, men existerar ändå i 

internationell politisk bemärkelse och genom formuleringar så som 1954 års konventionens 

bestämmelse om att stater, så långt som möjligt, ska underlätta för naturalisering och 

assimilering av statslösa personer. Den skam som Arendt hävdar att stater under hennes tid inte 

kände för behandlingen av statslösa har i dag påverkat stater att naturalisera otaliga tidigare 

statslösa personer.
88

 Det åskådliggör en förändring mot att regimen för mänskliga rättigheter i 

dag har förmågan att i viss utsträckning påverka bortom de rättsliga skyldigheter som stater 

åtagit sig genom att ratificera konventioner. 
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Skydd för statslösa är den vanligaste åtgärden mot statslöshet som vuxit fram i folkrätten. Både 

de jure och de facto statslösa personer ska enligt folkrätten skyddas från på ett flertal grunder och 

ska dessutom åtnjuta de rättigheter som stipuleras för medborgare. Studien visar att det skydd 

som statslöshetskonventionerna stipulerar, endast gäller de de jure statslösa personer som lyckas 

med den svåra uppgiften att ta sig in i staten legalt och som kan bevisa sin status. Personer som 

är de facto statslösa omfattas inte av skyddet alls. De flesta av de övriga generella traktaterna och 

andra folkrättsliga dokument är enligt van Waas allt för ytliga och de delar som är relevanta har 

inte utvecklats tillräckligt för att ge skydd åt någon av de statslösa grupperna. Man skulle kunna 

motsätta sig argument om den begränsade tillämpligheten genom att hävda att konventionerna 

stipulerar att rättigheterna ska gälla alla människor. I praktiken ges dock inte samma utrymme 

som för andra eftersom statslösa personer negligeras vid övervakning.
89

 Kate Darling 

argumenterar för att varje människa måste ha rätten till ett medborgarskap i förhållande till 

någon stat om de medborgaskapsbundna rättigheterna i ICCPR ska behålla sina logiska och 

substantiella grunder. Det tycks dock vara just denna problematik som Hanna Arendt lyfter 

fram.
90

  

Regimen för mänskliga rättigheter är inte densamma som under tiden då Arendt kommenterade 

den och det är osannolikt att hennes kritik skulle se ut på ett liknande sätt om den författades i 

dag. De mänskliga rättigheterna kan i dag hävdas motverka de svek mot statslösa som Arendt 

åskådliggör genom att dra paraleller till Aristoteles tankar om slavars frihet. Till att börja med 

kan rättighetetsanspråk användas som ett inkluderande statskritiskt politiskt och folkrättsligt 

redskap för att kämpa för rättigheter och medborgarskap. Dessutom strävar regimen för 

mänskliga rättigheter mot att förhindra att människor delades upp i kategorier där vissa föds med 

medborgarskap och andra inte, med folkrättsliga traktater som verktyg. Även kritiken av att 

samhället glömmer att det är människan som har konstruerat institutionerna, för att istället 

hänvisa till naturen, kan i dag motverkas genom av regimen för mänskliga rättigheter, trots dess 

naturrättsliga strömningar. Regimen för mänskliga rättigheter fungerar som en påminnelse för 

stater om att alla människor är födda fria, med samma värde och rättigheter, vilket inte kan 

negligeras på grund av några konstruerade institutioner. 
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Förändringar i relationen mellan mänskliga rättigheter och statslöshet innebär dock inte att alla 

delar av Arendts argumentation har blivit inaktuella. Tre stora brister tycks återstå för att de 

mänskliga rättigheterna åtminstone i teorin ska kunna lösa problemet med statslöshet. De facto 

statslösa behöver inkluderas för att ge skydd från de utmaningar som de ställs inför, åtgärder för 

att upphäva effekterna av de byråkratiska hindren för identifieringen av statslösa måste vidtas 

och principen om naturalisering behövs stadgas för att kunna lösa problemet för dem som redan 

är statslösa. Utan att genomföra åtgärderna skulle statslösheten inte kunna lösas genom 

mänskliga rättigheter i ett kontrafaktiskt samhälle där stater upprätthåller alla de mänskliga 

rättigheter som i dag finns stipulerade. 

Det finns ett förslag som ibland förekommer i diskussioner om statslöshet och som kan fungera 

som åtgärd till dessa tre brister. Förslaget går ut på att hitta och upprätta en genuin och effektiv 

länk till en stat för varje statslös person. Den statslösa personen ska åtminstone ha möjlighet att 

söka medborgarskap i den stat som de har närmast koppling till och staten ska ges det primära 

ansvaret för personen. Argumentation utgår ofta från att det är enkelt att fastställa sådana länkar, 

men förklarar inte hur man ska kunna presentera länken på ett övertygande sätt till de stater mot 

vilka man gör anspråk på medborgarskap. Detta är uppenbarligen är ett problem givet den allt 

mer isolationistiska politik som de europeiska staterna för enligt författarna. Att lösa frågan på 

folkrättslig väg tycks inte heller vara oproblematiskt, eftersom flera av dagens forskare menar att 

stater saknar förståelse för sina folkrättsliga skyldigheter genom rättsliga, administrativa eller 

politiska handlingar som gör personer statslösa.
91

 

Under den samtida kontextualiseringen i kapitel 4.2 utkristalliserades problemet med att det 

antingen finns en brist på politisk vilja eller ett människorättsligt systemfel som orsakar att de 

mänskliga rättigheterna inte är mer effektiva i motverkandet av statslöshet. Analysen av dagens 

kontext visade allt mer att det troligen är en kombination av alternativen. Det är nämligen genom 

de mänskliga rättigheternas kraftlöshet mot staters politisk vilja som systemfelet i relation till 

statslösheten ligger. Att försvara de mänskliga rättigheterna som system genom att hävda att det 

endast är bristen på politisk vilja som hindrar systemet från att lösa statslösheten är otillräckligt, 

till och med i det kotrafaktiska tillstånd då de tre folkrättsliga åtgärderna som nämndes ovan 

skulle genomföras. Problemet är större än människorättens brist på stöd och tycks snarare handla 
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om statssuveräniteten. Människorättens möjligheter för att lösa statslösheten är helt beroende av 

människorättsregimens förmåga att inskränka på staternas suveränitet och dess förmåga att böja 

dem till att ratificera och efterleva traktater som inkluderar statslösa. Relationen mellan 

mänskliga rättigheter och statslöshet handlar därför om mer än de institutioner och dokument 

som hanterar frågan. Minst lika relevant är den växande internationella regim för mänskliga 

rättigheter som ligger bakom förändrade nationella lagstiftningar och ett allt större fokus mot 

mänskliga rättigheter och statslöshet i Europa. Givet att regimen för mänskliga rättigheter har 

tagit en ny mer inkluderande form, är Arendts skepsis inför dess förändringspotential definitivt 

daterad. Förändringar har skett i relationen mellan rättigheter och suveräniteten, vilket tyder på 

att de mänskliga rättigheterna kan förändras ipso facto och därmed också i sin relation till 

statslöshet. Under Arendts tid fanns ännu inte den regim som i dag använder mänskliga 

rättigheter som ett internationellt politiskt och folkrättsligt verktyg mot stater för att utvidga 

rättigheternas omfång till att även gälla statslösa. Hannah Arendt tycks genom hennes förslag om 

”a right to have rights” själv laborera med och ana potentialen för en sådan användning. Att 

rättigheterna i dag används på det viset illustreras väl av att de nutida tänkarna i studien använder 

sig av rättighetsbegreppet för att begränsa statsuveräniteten.  

Trots att de mänskliga rättigheternas relation till statslöshet inte är statisk, utan visar på 

möjligheter att motverka statslösheten, är det rimligt att pröva ett annat kontrafaktiskt tillstånd. 

Ett tillstånd där de mänskliga rättigheterna inte längre existerar. De alternativa institutioner och 

rörelser som skulle arbeta mot statslösheten i ett sådant globalt samfund skulle vara lika låsta i 

förhållande till staters suveränitet, men skulle sakna den inflytelserika status som mänskliga 

rättigheter har och som gör att alla stater måste förhålla sig till dem. Samfundets stater skulle 

troligen inte heller ta statslösheten på ett större ansvar för utomstående individer om de inte hade 

några människorättsliga skyldigheter, eftersom de inte längre skulle behöva hantera statslösa som 

rättighetsinnehavare. I en värld av stater som inte lättvindigt tillåter inskränkningar av deras 

statssuveränitet tycks de mänskliga rättigheterna därmed vara ett effektivt politiskt verktyg för 

motverkande av statslöshet. Som Weissbrodt skriver i en artikel ur The Yale Law Journal: 

“Getting countries to toe the mark is only possible when there is a mark to toe.”
92 Så länge det 

normativa arbetet för universella rättigheter fortsätter så finns det, givet förändringarna av 
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suveräniteten och den förhöjda rollen som mänskliga rättigheter spelar sedan Arendts tid, relativt 

goda skäl att anta att stater kommer att röra sig allt mer mot universella rättigheter.  

Avslutningsvis har ett par vetenskapliga luckor inför framtida forskning gjorts synliga mot 

bakgrund av studien. Det vore till en början gynnsamt att utreda förloppet inom stater så som har 

ändrat sina nationella lagstiftningar eller naturaliserat stora grupper av statslösa personer på 

grund av påtryckningar från regimen för mänskliga rättigheter. Det skulle öka förståelsen för 

vilka bevekelsegrunder som är avgörande för staters vilja att ta ansvar för statslösa personer. De 

praktiska effekterna av rättigheteskataloger för de facto statslösa och de politiska diskussionerna 

kring gruppen är en annan fråga som skulle behöva mer forskning. Gruppens utanförskap tycks 

inte bara gälla deras status, utan också vara talande för det begränsade utrymme de ges i 

diskussioner om statslöshet. Man kan inte heller utesluta att nationalistiska strömningar påverkar 

staters syn på statslösa. Det vore därmed fördelaktigt att få veta mer om den växande 

nationalismen i Europa utifrån dess effekter för statslösas skydd och rätt till medborgarskap. 

Slutligen är det avgörande att utveckla ett sätt att lösa identifierandet av statslösa, eftersom dessa 

är fast i en paradoxal situation där avsaknaden av identitetshandlingar gör att de inte kan bevisa 

sin status som statslösa.  

 

4.1 Metod och teoridiskussion 

Den kontextualtiserande metoden utgjorde ett effektivt verktyg för att utreda hur man kan 

förhålla sig till Arendts kritik av de mänskliga rättigheterna i dag och vilka aspekter av kritiken 

som i dag kan ses som överkomna problem. Fördelen med uppsatsens kontextualiserande 

tillvägagångssätt var att det på ett effektivt sätt åskådliggjorde olikheter mellan de tider som 

Arendt och dagens tänkare är verksamma i. Ett problem som uppstod var dock att det fanns ett 

begränsat antal relevanta folkrättsliga traktater under efterkrigstiden och att det riskerade att 

påverka studiens första jämförelse. Problemet löstes genom att ta upp ett par tidigare traktater 

som visat sig otillräckliga, eftersom sådana traktater fortfarande påverkade det internationella 

politiska läget och utformningen av senare traktater. Genom att summera huvuddragen av 

kontexternas skillnader möjloggjordes att förändringar i relationen mellan mänskliga rättigheter 

och statslöshet kunde utrönas samtidigt som de olika tidernas perspektiv kunde vägas mot 
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varandra. Metoden gav också möjligheten för en fördjupad diskussion om de mänskliga 

rättigheternas upprätthållande eller motverkande av statslöshet genom en ny analytisk 

infallsvinkel. 

Att väga frågan om statslöshet genom distinktioner mellan de facto och de jure tycktes på många 

sätt självklart efter läsning av Hannah Arendt och dagens forskningsläge gällande statslöshet. 

Distinktionerna är avgörande för att på ett tydligt sätt redogöra och bryta ner det internationella 

politiska och folkrättsliga läget för statslösa. Att Arendt inte skiljer mellan grupperna kan 

förklaras med att distinktionen uppkom först i och med Konventionen om statslösas rättsliga 

status från 1954. De facto statslösa faller dock inom den kritik som hon framför, vilket skulle 

göra en nutida konextualisering utan dem ofullständig. 

Inkluderingen av jus soli och jus sanguinis var avgörande för att få en så klar bild av dagens 

internationella politiska läge och dess relation till folkrättsliga dokument som möjligt. Att 

principerna om medborgarskap dessutom spelar en stor roll i begränsandet av statslöshetens 

spridning gör dem viktiga för studier av denna form. 
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5. Slutsatser 

 

Studien har klargjort att det har skett stora förändringar under de sex senaste decennierna inom 

mänskliga rättigheter, som skapat stora skillnader i de internationellt politiska och folkrättsliga 

kontexter som Hannah Arendt och dagens tänkare kring fenomenet statslöshet verkar i.  

De mänskliga rättigheterna har i dag ett janusansikte i sin relation till statslösheten. De 

exkluderande elementen som Arendt presenterade för sex decennier sedan är fortfarande 

gällande för delar av staters tillämpning av mänskliga rättigheter. Det finns ännu ingen princip 

om naturalisering i folkrätten och stater bortser inte sällan från statslösa som 

rättighetsinnehavare. Exkluderingen är dessutom än mer påtaglig gällande möjligheterna för de 

facto statslösa att göra anspråk på sina rättigheter. Skeptiker så som Arendt skulle fortfarande 

kunna hävda att rättigheternas statscentrerade utformning upprätthåller statslösheten. Samtidigt 

är Arendts kritik av rättigheternas förändringspotential daterad. Uppsatsens analys har visat att 

relationen mellan statslöshet och mänskliga rättigheter inte är statisk, genom att de 

internationella politiska diskussionerna om ökade rättigheter har följts upp av applicerbara 

folkrättsliga traktater, nationella förändringar och omfattande naturalisering av statslösa 

personer. I The Perplexities of the Rights of Man underskattade Arendt den kritiska, 

emancipatoriska och inkluderande sidan som regimen för mänskliga rättigheter utvecklats till att 

besitta. Det visas inte minst genom dagens diskurs om användning av rättigheter som ett 

internationellt politiskt och folkrättsligt verktyg för att kritisera staters agerande och bredda de 

mänskliga rättigheterna i frågan om statslöshet.  

Studien har också visat att relationen mellan statssuveräniteten och rättigheterna har utvecklats 

till förmån för motverkandet av statslöshet. Från att de mänskliga rättigheterna endast 

förkroppsligades genom staten, innebär rättigheterna i dag ett motstånd mot statens suveränitet 

och folkrätten ett verktyg för motståndet. Internationella påtryckningar och supranationella 

institutioner för mänskliga rättigheter i dag gör att politiker i allt större utsträckning måste rätta 

sig efter regimen för mänskliga rättigheter. Genom att använda kritik så som Arendts föreslagna 

”right to have rights” och höja standarden av rättigheterna på politisk och folkrättslig nivå, finns i 

dag potentialen för att även göra de facto statslösa till de jure rättighetsinnehavare. 
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