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Abstract 

This essay is a comparative textual analysis on the subject of reparation for victims of 

human rights violations. The purpose is to examine how the state of Australia shows its 

commitment to reparation for its indigenous peoples. It is commonly known that they 

have suffered injustices for a great period of time since the colonisation of Australia and 

in this essay I will especially consider the Stolen Generations as a ground for their 

demand of reparation. The Van Boven/Bassiouni-principles of reparation shape the 

basis of my theory and are also used as a part of my method, as I compare the content of 

official statements with these principles in order to find common features. These 

statements are former Prime Minister John Howard's "Motion of reconciliation", former 

Prime Minister Kevin Rudd's national apology and the Statement of Intent for the 

campaign "Close the Gap". This analysis shows Australia's commitment to some areas 

of reparation and the total neglect of others, namely monetary compensation to victims. 

According to the Van Boven/Bassiouni-principles all are expected to be fulfilled in 

order to give the indigenous peoples of Australia full reparation for the violations of 

their human rights.  
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1. Inledning 

Att få upprättelse efter att man har upplevt en kränkning är något som förmodligen alla 

önskar. Många behöver försoning för att kunna gå vidare efter det hemska som hänt. 

Detta resonemang har blivit så vida erkänt att FN:s generalförsamling 2005 antog en 

resolution kring hur upprättelse uppnås och vilka principer som bör följas för att nå dit.
1
 

Fokus ligger på hur offren ska behandlas samt vilken hjälp och resurser de ska få. 

Offrens försoning med det förflutna har fått hög prioritet idag och upprättelse innebär 

därav mer än bestraffning av den skyldige. 

 "Den stulna generationen" är en term som beskriver en av de grövsta 

diskrimineringarna begångna mot Australiens urbefolkning under 1900-talet; nämligen 

bortrövandet av deras barn.
2
 Det var denna händelse som från början inspirerade mig till 

att skriva den här uppsatsen. Många frågor kan ställas i anknytning till den stulna 

generationen, inte minst hur och varför? Denna uppsats kommer dock inte fokusera på 

själva händelsen. Istället kommer jag, genom att granska officiella uttalanden och 

kampanjer, undersöka hur Australien som stat har visat ett engagemang för att ge 

urbefolkningen upprättelse. För även om tvångsförflyttningar sedan länge har upphört 

och händelsen har blivit utredd
3
, lever sorgen över det förflutna fortfarande kvar i det 

australiensiska samhället. För att kunna tolka hur en tanke om upprättelse syns kommer 

jag jämföra innehållet i analysobjekten med de principer om upprättelse som fastslogs i 

FN:s resolution; de så kallade Van Boven/Bassiouni-principerna.
4
  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur staten Australien har hanterat ämnet 

upprättelse för landets urbefolkning efter att en utredande rapport om den stulna 

generationen publicerades 1997.
5
 Detta genom att granska hur de internationella 

principer som finns gällande upprättelse för offer av grova mänskliga 

rättighetskränkningar syns i officiella dokument och uttalanden gällande urbefolkningen 

                                                           
1
 U.N. General Assembly (UNGA), res. 60/147, 21 mars 2006. 

2
 Kennedy, Roseanne, "Australian Trials of Trauma: The Stolen Generations in Human Rights, Law, and 

Literature", Comparative Literature Studies, Vol. 48, Issue 3, 2011, s. 333.  
3
 Human Rights and Equal Opportunities Commission (HREOC), Bringing them Home: National Inquiry 

into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Families, Canberra, 

1997. 
4
 Van Boven, Theo, "Victims' Rights to a Remedy and Reparation: The New United Nations Principles 

and Guidelines" i Ferstman, Goetz & Stephens (red.), Reparations for Victims of Genocide, War Crimes 

and Crimes against Humanity, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, s. 27-29. 
5
 HREOC, 1997.  
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i Australien, då dessa principer även nämns som rekommenderade handlingsåtgärder i 

nämnda rapport.
6
 Några av de delfrågor som behöver besvaras är: Hur syns principerna 

om upprättelse i varje dokument och på vilken/vilka ligger fokus? Vilka skillnader finns 

mellan dokumenten gällande principerna och kan man se en förändring över tid? Har 

några av principerna uppnåtts genom analysobjekten? Tillsammans kan dessa besvara 

min frågeställning, vilken lyder: 

 Vilka former av upprättelse har kommit till uttryck i den australiensiska statens 

 officiella uttalanden och ageranden 1999-2008? 

 

1.2 Material 

Mitt primärmaterial består i tre statliga dokument ifrån Australien. Det första är en 

motion framförd av dåvarande premiärminister John Howard inför det australiensiska 

parlamentet 1999: "Motion of reconciliation". Jag har även använt mig av texten till 

efterföljande premiärministern Kevin Rudds tal inför parlamentet i februari 2008 där 

han officiellt bad om ursäkt till landets urbefolkning. Det tredje dokumentet är den 

officiella avsiktsförklaringen för kampanjen "Close the Gap", vilken lanserades i 2008. 

Dessa är alla förstahandskällor, varför jag anser dem pålitliga för mitt syfte. De är också 

officiella dokument, vilket har skapat mitt intresse för dem då jag vill undersöka hur 

Australiens urbefolkning har fått upprättelse av staten. Jag har också använt mig mycket 

av den utredande rapporten om den stulna generationen: Bringing them Home som 

sekundärlitteratur. Denna är framställd av Australian Human Rights Commission (för 

tiden vid publiceringen av rapporten kallad Human Rights and Equal Opportunities 

Commission), vilket är en oberoende organisation skapad genom en lagstiftning av det 

australiensiska parlamentet 1986.
7
 Vid denna tid hade det Australiensiska arbetarpartiet 

makten.
8
 Kommissionens syfte är att främja mänskliga rättigheter och hantera 

diskrimineringar av dessa i Australien.
 9

 

 Jag har även använt mig att ett antal böcker och artiklar vilka på olika sätt 

                                                           
6
 HREOC, 1997, s. 245. 

7
 Australian Human Rights Commission, "About the Commission", Australian Human Rights 

Commission, 2012-12-24, https://www.humanrights.gov.au/about-commission-0, 2013-05-16. 
8
 The National Museum of Australia, "Prime Ministers of Australia - Bob Hawke", The National Museum 

of Australia¸ 2013-05-22, http://www.nma.gov.au/primeministers/bob_hawke, 2013-05-22. 
9
 Australian Human Rights Commission, "About the Commission", Australian Human Rights 

Commission, 2012-12-24, https://www.humanrights.gov.au/about-commission-0, 2013-05-16. 

 

https://www.humanrights.gov.au/about-commission-0
http://www.nma.gov.au/primeministers/bob_hawke
https://www.humanrights.gov.au/about-commission-0
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hanterar ämnet Australiens urbefolkning, den stulna generationen och/eller upprättelse. 

De artiklar jag har använt mig av kommer alla förutom en ifrån tidningar vilka är peer 

reviewed. Den som inte är peer reviewed är en artikel skriven av Michael Duffy vilken 

är kritisk till uttrycket "stulen generation" och används med detta i åtanke och som syfte 

när jag presenterar kritiken.  

 

1.3 Teori 

Min teoretiska utgångspunkt består i Van Boven/Bassiouni-principerna gällande 

upprättelse för offer av mänskliga rättighetskränkningar. Gällande teorier om rättvisa 

(eller upprättelse) finns det tre olika utgångspunkter vilka är de mest använda. 

Korrigerande rättvisa medför ofta en ekonomisk ersättning, då den skyldiga ska 

kompensera offret. När man istället fokuserar på att uppnå en jämställd välfärd genom 

omlokalisering av resurser kallas det distributiv rättvisa. Reparativ rättvisa är i 

förlängning den modell som jag kommer att använda mig av, vilken syftar till att skapa 

försoning mellan förövaren och offren samtidigt som den självklart också ämnar 

återgälda offren för kränkningar begångna mot dem.
10

 

 Att fokusera på upprättelse för offer efter mänskliga rättighetskränkningar har 

gradvis etablerat sig i internationell lagstiftning sedan andra världskriget och Nürnberg-

rättegångarna. Idag hänvisar flertalet av FN:s konventioner och deklarationer rörande 

mänskliga rättigheter till offers rätt till upprättelse.
11

 Exempelvis lyder artikel 8 i FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna: "Everyone has the right to an 

effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental 

rights granted him by the constitution or by law."
12

  

 Theo van Boven, professor inom Internationell lag, blev 1989 ombedd av den 

dåvarande underkommission till FN för förhindrande av diskriminering och skydd av 

minoriteter att studera olika dimensioner av upprättelse för att längre fram kunna 

fastställa ett antal principer vilka skulle vägleda suveräna stater i sitt arbete mot 

upprättelse, utan att i sig själva innebära nya internationella skyldigheter. Under 

utvecklandet av principerna konsulterades även Cherif Bassiouni, oberoende expert från 

FN:s kommission för mänskliga rättigheter, varför teorin idag är känd som "the Van 

                                                           
10

 Buti, Antonio, "Reparations, Justice Theories and Stolen Generations", University of Western Australia 

Law Review, Vol. 34, Issue 1, 2008, s. 170. 
11

 Van Boven, i Ferstman, Goetz & Stephens (red.), 2009, s. 21-22. 
12

 Universal Declaration of Human Rights, UN Doc. A/RES/217 (III), 10 december 1948, art. 8. 
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Boven/Bassiouni Principles". 2005 antogs principerna av FN:s generalförsamling i 

resolution 60/147: Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 

Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and 

Serious Violations of International Humanitarian Law.
13

 Det är denna resolution som är 

grunden för min teori, där principerna tas upp i artikel 19-23. Dessa är: återlämning, 

ersättning, rehabilitering, satisfaktion och garantier för icke-upprepning (egen 

översättning).
14

 Vad de innebär mer konkret kommer tas upp senare under centrala 

begrepp, men de utgör en form av reparativ rättvisa.
15

 

 Jag har valt att använda mig av denna teori därför att den som resolution är en 

internationellt erkänd metod för att uppnå upprättelse. Utöver det förespråkar även den 

utredande rapporten Bringing them Home principerna som tillvägagångssätt för att ge 

upprättelse åt Australiens urinvånare,
16

 varför teorin är relevant för ämnet.  

 

1.4 Metod 

Min metod och teori är nära sammankopplade. Min metod är en komparativ textanalys, 

med inslag av innehållsanalys. Jag har med andra ord analyserat motionen, talet och 

avsiktsförklaringen som mitt primärmaterial består i och därefter jämfört dess likheter 

och skillnader i samband med Van Boven/Bassiouni-principerna om upprättelse. För att 

kunna göra detta har jag systematiskt och konsekvent använt mig av ett antal frågor till 

texterna, vilket betyder att jag till viss del har använt mig av en innehållsanalys.
17

 Dessa 

frågor är: Hur syns de fem principerna om upprättelse i John Howards "Motion of 

reconciliation", den nationella ursäkten och avsiktsförklaringen för "Close the Gap"? 

Vilka nämns och vilka nämns inte i de olika dokumenten? På vilken/vilka princip/er 

ligger fokus i varje dokument? Vilka skillnader finns mellan dokumenten, gällande 

deras underliggande hänvisning till principerna för upprättelse? 

 

                                                           
13

 Van Boven, i Ferstman, Goetz & Stephens (red.), 2009, s. 19, 27-29. 
14

 UNGA, res. 60/147, 21 mars 2006, art. 19-23; restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction & 

guarantees of non-repetition. 
15

 Buti, 2008, s.182-183. 
16

 HREOC, 1997, s. 245. 
17

 Boréus, Kristina & Bergström, Göran, "Innehållsanalys" i Bergström & Boréus (red.), Textens mening 

och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, andra upplagan, Studentlitteratur, 

Lund, 2005, s. 71. 
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1.5 Avgränsning 

Jag har varit tvungen att begränsa mitt primärmaterial. När man talar om upprättelse för 

ett helt folk finns det självklart många olika synvinklar att beakta och ämnen att tala om. 

Jag har valt att använda mig av officiella dokument tillhörande staten då staten till att 

börja med är den aktör som är huvudsakligen ansvarig för sina medborgare, samt i det 

här fallet även ansvarig för de diskrimineringar som gjort att upprättelse idag krävs. Den 

nationella ursäkten var ett självfallet val som primärmaterial eftersom den är så extremt 

sammankopplad till den stulna generationen och skapade stor debatt i Australien. 

Delstaterna har också själva bett om ursäkt men dessa kommer inte hanteras. Analysen 

ska inte endast vara en jämförelse av ursäkter och jag valde därför att fokusera på den 

nationella eftersom den är av relevans för hela Australien. John Howards "Motion of 

reconciliation" har jag valt eftersom den skapar en motpol till just den nationella 

ursäkten. Slutligen har jag även inkluderat avsiktsförklaringen till "Close the Gap" 

eftersom den ger en inblick till hur upprättelse kan utföras i praktiken samt är en 

kampanj som fortfarande pågår idag. Gällande kampanjen "Close the Gap" kommer jag 

främst att använda mig av den officiella avsiktsförklaringen för projektet i min analys, 

då denna hänvisar till de mål som projektet syftar uppnå. Det är just målen i sig själva, 

och hur de kan kopplas till principerna om upprättelse, som är intressanta för min 

uppsats, varför jag gör denna avgränsning. Jag kommer alltså inte att gå in på de 

detaljerade hälsoreformer som kommer genomföras för att uppnå dessa med. 

 Rapporten Bringing them Home är inte en del av mitt primärmaterial och därav 

kommer jag inte gå vidare djupt in i dess innehåll. Rapporten används endast för att 

förklara den medvetenhet kring upprättelse som skapades i och med att den publicerades 

och för att måla upp det ideal av upprättelse för Australiens urbefolkning som 

rekommenderas i den. 

 Eftersom uppsatsen utgörs av en textanalys kommer jag endast att analysera 

mitt primärmaterial i förhållande till vad som nämns om principerna i texten. Jag 

kommer alltså inte gå vidare djupt in i vad som faktiskt har gjorts i praktiken gällande 

de rekommendationer eller löften som ges i analysobjekten, utan endast hur dessa 

uttalanden kan tolkas som att ge uttryck för Van Boven/Bassiouni-principerna. Jag 

kommer heller inte undersöka hur de olika partipolitiska ståndpunkterna har påverkat de 

olika regeringarnas agerande gällande upprättelse, utan nämner endast att olika 

uttalanden och initiativ har skett under olika regeringar.    



  
 

9 
 

1.6 Centrala begrepp 

I uppsatsen är vissa begrepp speciellt framträdande. Därför vill jag här beskriva vad som 

här menas med de olika orden, för att senare kunna använda dem fristående under 

analysen.  

 Australiens urbefolkning använder jag här som ett samlingsnamn för aboriginer 

och Torressundöbor, vilka båda påverkades av policyn som resulterade i den stulna 

generationen. Torressundöborna är urbefolkningen på Torressundöarna, vilka bildar en 

ögrupp mellan Australiens nordligaste punkt och södra Papua Nya Guinea.
18

 

 Upprättelse (på engelska: reparation) kommer här användas som en benämning 

för syftet med Van Boven/Bassiouni-principerna. När de fem olika dimensionerna av 

teorin är "uppfyllda" kan man påstå att de som drabbats av den föreliggande 

kränkningen har fått sin gottgörelse - sin upprättelse. 

 Återlämning (restitution) är definierat i artikel 19 i resolution 60/147 som en 

handling vilken "restore the victim to the original situation before the gross violations of 

international human rights law or serious violations of international humanitarian law 

occurred."
19

 Detta kan innebära att få tillbaka sin identitet och sitt medborgarskap eller 

at få återvända till sitt hem och sin familj.
20

 

 Ersättning (compensation), artikel 20, menar man "should be provided for any 

economically assessable damage, as appropriate and proportional to the gravity of the 

violation and the circumstances of each case, resulting from gross violations of 

international human rights law and serious violations of international humanitarian 

law".
21

 Detta inkluderar fysisk såväl som psykisk skada, men även förlorad lön och att 

inte få gå i skolan, samt kostnader för exempelvis juridiska eller medicinska utgifter.
22

 

 Rehabilitering (rehabilitation), artikel 21, "should include medical and 

psychological care as well as legal and social services."
23

 

 Satisfaktion (satisfaction), artikel 22, är kanske den princip som mest syftar till 

försoning mellan parterna. Det finns inget bra ord på svenska som på rätt sätt kan 

uttrycka innebörden av "satisfaction", varför jag har valt att använda mig av det inte så 

                                                           
18

Queensland Government, "The Torres Strait Islands", Awakening: Stories from the Torres Strait, 2010, 

http://www.awakening.qm.qld.gov.au/The+Exhibition/The+Torres+Strait+Islands#.UaCkrbVM98E, 

2013-05-25. 
19

 UNGA, res. 60/147, 21 mars 2006, art. 19. 
20

 Ibid, art. 19. 
21

 Ibid, art. 20. 
22

 Ibid, art. 20. 
23

 Ibid, art. 21. 

http://www.awakening.qm.qld.gov.au/The+Exhibition/The+Torres+Strait+Islands#.UaCkrbVM98E
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ofta använda ordet "satisfaktion". Till en början betyder det att kränkningar ska 

upphöra. Den inkluderar också att sanning om det som hänt kommer fram, att förövaren 

tar på sig ansvaret för situationen samt ger en officiell ursäkt till offren. De drabbade 

ska också hyllas, processen med identifiering av de avlidna ska påbörjas samt sökandet 

efter saknade personer. Händelsen ska inkluderas i utbildning, speciellt i utbildning om 

internationella lagar för mänskliga rättigheter.  Satisfaktion inkluderar också "judicial 

and administrative sanctions against persons liable for the violations."
24

 

 Garantier för icke-upprepning (guarantees of non-repetition), artikel 23, 

inkluderar införandet av mekanismer vilka syftar till att förhindra sociala konflikter 

samt att försäkra sig om rättsväsendet oberoende. Man ska även införa utbildning inom 

mänskliga rättigheter för alla nivåer i samhället och försäkra sig om att jurister, personer 

inom vården, media och militären med flera följer "codes of conduct and ethical norms, 

in particular international standards".
25

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 UNGA, res. 60/147, 21 mars 2006, art. 22. 
25

 Ibid, art. 23. 
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2. Bakgrund 

2.1 Våld mot urbefolkningen 

Australiens aboriginer anses utgöra världens äldsta civilisation, med en kultur som går 

tillbaka minst 40 000 år.
26

 Trots detta klassificerades Australiens landområde som terra 

nullis (ingens land) för att rättfärdiga britternas kolonisering 1788. Med andra ord 

erkändes inte urbefolkningen som en nation med rätt till landet, eftersom de (enligt de 

första kolonisatörerna) inte brukade jorden.
27

 Det påföljande våldet mellan de båda 

parterna resulterade i tusentals döda aboriginer. Sällan var det någon som hölls ansvarig 

för brotten eller morden,
 
vilket resulterade i att de fortsatte.

28
  

 Under två hundra år efter det att engelsmännen först kom till Australien 

utfördes diskriminering av landets urbefolkning. Förutom våldet riktat direkt mot dem, 

dog flera aboriginer som en konsekvens av förlorad mark och de sjukdomar som 

européerna fört med sig. I takt med att engelsmännen "vann" kriget om Australiens 

mark tvingades aboriginerna under 1900-talet assimileras till ett levnadssätt som inte 

var en del av deras egen kultur.
29

 Som Alistair Davidson uttrycker det i texten En 

utdömd ras: kolonisationen och aboriginerna i Australien: "När de började likna 

odjuren som tog marken ifrån dem var de på väg att "assimileras"."
30

 Aboriginerna hade 

då inte heller rätt till skydd av lagen, eftersom brittisk lagstiftning hade införts med 

koloniseringen 1788 vilken inte inkluderade urbefolkningen som medborgare.
31

 

 Det uppskattas att det idag finns cirka 400 000 aboriginer och Torressundöbor 

(varav 90 procent är aboriginer), vilka tillsammans utgör den australiensiska 

urbefolkningen. Detta är 2 procent av Australiens totala befolkningsmängd.
32

 

Aboriginerna är idag den fattigaste folkgruppen i Australien, med dålig hälsa, hög 

arbetslöshet och med oproportionerligt många i fängelse.
33

   

 Under 1980-talet framförde aboriginerna krav på att det historiska våldet mot 

dem och deras förfäder skulle erkännas som folkmord, vilket inte fullbordades då staten 

                                                           
26

 Hammarberg, M & L, Australiens Aboriginer - från urtid till nutid, Värt att Veta förlag, Trollhättan, 

2000, s. 9. 
27

 Davidson, Alastair, "En utdömd ras: kolonisationen och aboriginerna i Australien" i Ferro (red.), 

Kolonialismens svarta bok, 1500-2000: Från utrotning till självrannsakan, Leopard förlag, Stockholm, 

2005, s. 80, 86. 
28

 Ibid, s. 87. 
29

 Ibid, s. 81-82. 
30

 Ibid, s. 97. 
31

 Ibid, s. 93-94. 
32

 Hammarberg, 2000, s. 9. 
33

 Davidson, i Ferro (red.), 2005, s. 80. 
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såg ett sådant erkännande som ett hot mot dagens föreställning om Australien som ett 

fredligt land.
34

  

2.2 Den stulna generationen 
I början av 1900-talet utvecklades i Australien en statlig policy som möjliggjorde att 

barn från ursprungsbefolkningen kunde tas ifrån deras familjer för att uppfostras på 

statliga eller kyrkliga institutioner. Oftast var barnen så kallade "halvblodsbarn", med 

betydelsen att de hade en moder som kom från ursprungsbefolkningen och en fader som 

var "vit" . Dessa barn utgör det fenomen som idag kallas "den stulna generationen".
35

 

Exakt hur många som drabbades av denna policy är inte säkert, men troligt är att mellan 

tio till trettio procent av alla barn från ursprungsbefolkningen berövades sin trygghet 

med familj och kultur mellan åren 1910-1970.
36

 Syftet var att integrera dessa barn i det 

"vita samhället" och på så sätt berövades dem deras egen bakgrund.
37

 Barnen 

uppfostrades, antingen på institutionerna eller hos privatfamiljer, till att bli arbetare eller 

tjänare. Många blev sexuellt utnyttjade eller misshandlade, detta på grund av en policy 

som alltigenom var medvetet utförd av statliga instanser.
38

 Framförallt blev barnen 

bestulna sin identitet som aborigin eller Torressundöbo. 

2.3 Bringing them Home, 1997 
1995 startades processen om att utreda tvångsförflyttningarna av barn från sina familjer 

i syfte att söka skapa försoning mellan landets ursprungsbefolkning och övriga 

australier. Det var en kommission som hade till uppgift att utreda varför så många av 

urbefolkningen begick självmord i fängelse som uppmuntrade till att en utredning kring 

den stulna generationen genomfördes, just för att kunna försonas med det förflutna.
39

 

När således processen startades hade Australiensiska arbetarpartiet makten med Paul 

Keating som premiärminister.
40

 Human Rights and Equal Opportunities Commission 

(HREOC, vilken som tidigare nämnts också initierades under en regering från 

arbetarpartiet) var den utnämnda institutionen bakom processen. Genom intervjuer av 

inte mindre än 777 personer kunde en bred rapport framställas. Intervjupersonerna 

                                                           
34
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35
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 Kennedy, 2011, s. 333. 
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39
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40
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inkluderade offer och deras familjer, representanter från staten och kyrkan, 

fosterfamiljer, läkare och polis med flera. 1997 gavs rapporten Bringing them Home: 

National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children 

from Their Families ut av HREOC.
41

 Som jag nämnde tidigare går kommission idag 

under namnet Australian Human Rights Commission (AHRC).
42

 I rapporten kan man 

läsa: "[...] not one Indigenous family has escaped the effects of forcible removal 

[...].Most families have been affected, in one or more generations, by the forcible 

removal of one or more children."
43

  

 Rapporten är tillägnad alla de som bidrog med sina berättelser och till alla de 

som kom ifrån sina familjer under policyns verkan. Offren hyllas i dediceringen:  

 

 This report is a tribute to the strength and struggles of many thousands of Aboriginal 

 and Torres Strait Islander people affected by forcible removal. We acknowledge the 

 hardships they endured and the sacrifices they made. We remember and lament all the 

 children who will never come home.
44 

 

Bringing them Home är en väldigt omfattande rapport med historia om urbefolkningens 

situation i Australien och separat fokus på varje delstat. Den tar också upp 

konsekvenskerna av att barn separerades från sina familjer, inklusive det fysiska 

och/eller sexuella våld många fick utstå i sina nya hem, samt effekterna av avsaknaden 

av deras kultur. Levnadssituation idag för de av urbefolkningen som tvångsförflyttades 

som barn jämförs med de som fick växa upp hos sin familj. I rapporten diskuteras också 

hur man ska nå upprättelse för de som drabbats, samt vilken hjälp som ska finnas 

tillgänglig för offren.
45

  

 I samband med varje ämne som tas upp ger rapporten sammanlagt 54 

rekommendationer inför framtiden, till exempel gällande utbildning, kompensering och 

en nationell ursäkt. Dessa rekommendationer är baserade på Van Boven/Bassiouni-

principerna om upprättelse och i rapporten syns en medvetenhet om vad principernas 

                                                           
41
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42

 Australian Human Rights Commission, "Frequently Asked Questions about the Australian Human 

Rights Commission’s new name and logo", Australian Human Rights Commission, 2009-08-05, 
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44
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45

 Australian Human Rights Commission, "Bringing them Home - full contents page", Australian Human 

Rights Commission, 2013-05-09, https://www.humanrights.gov.au/publications/bringing-them-home-full-

contents-page, 2013-05-09; HREOC, 1997.  
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innebörd är och vad som efterspråkas för att uppfylla dem. Därför är Bringing them 

Home rapporten väldigt täckande i sina rekommendationer för vad staten bör genomföra 

och förespråkar en nästintill full upprättelse för landets ursprungsbefolkning. Bringing 

them Home kan alltså på många sätt anses vara ett sorts ideal för hur Australien borde 

gå tillväga i sitt arbete mot upprättelse för den stulna generationen.
46

 

 Självklart finns det även kritik mot rapporten, vilken mest består i argumentet 

att separeringen av barnen från deras familjer var för deras eget bästa eller att 

föräldrarna hade gett sitt medgivande till att barnet fördes bort. Rapporten kritiseras 

också för den ospecificerade siffran av antalet barn som fördes bort. Många anser att tio 

procent ligger närmare sanningen än trettio procent gällande hur många barn som 

drabbades, vilket i så fall inte kan definieras som en stulen "generation".
47

 

 Gällande denna kritik är det med stor sannolikhet sant att vissa barn togs ifrån 

sina föräldrar för deras eget bästa. Denna sanning finns tyvärr i alla samhällen och därav 

är det inte omöjligt att tro att det även finns aboriginer eller Torressundöbor vilka är 

opassande som föräldrar, precis som det finns andra australier eller svenskar vilka inte 

heller kan ta hand om sina barn. Att detta däremot skulle vara sant för merparten av de 

barn som tvångsförflyttades är högst orealistiskt, speciellt när man kan läsa vissa av de 

livsöden som beskrivs i Bringing them Home. Att slitas ifrån sin familj och sina syskon 

för att sedan uppfostras på institution vilket leder till ett hushållsarbete på en farm där 

man blir sexuellt utnyttjad och misshandlad är förmodligen inte någons beskrivning av 

"barnets bästa".
48

 Detta är lyckligtvis ett extremt fall, men det visar ändå på hur 

kränkande tvångsförflyttningarna kunde vara.  

 Angående kritiken om det ospecificerade antalet barn som drabbades, är det ju 

inte endast statistik som beskriver hur pass fel en handling är. Det kunde ha varit ett 

barn som utsattes för detta och det hade fortfarande varit fel. Självklart påverkar 

magnituden av händelsen dess uppmärksamhet och arbetet mot försoningen efteråt, men 

när vi ändå är uppe i siffror motsvarande minst tio procent av alla barn inom en 

befolkning är det knappast rättfärdigat att hänvisa till detta som en kritik mot att denna 

kränkning nu uppmärksammas.  

                                                           
46
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2.4 Motion of reconciliation, 1999 

Efter att Bringing them Home publicerades uppstod en politiserad debatt kring huruvida 

den australiensiska staten borde framföra en officiell ursäkt till landets urbefolkning 

eller inte. En ursäkt rekommenderas starkt i rapporten som en del av processen mot 

upprättelse. Ett nytt parti hade makten i Australien sedan utredningen för Bringing them 

Home hade påbörjats - Australiens liberala parti.
49

 Efter dess publicering svarade 

premiärminister John Howard med att ge ekonomiskt stöd för att förbättra välfärden för 

ursprungsbefolkningen och arbeta för återförening av familjer. Hans regering tog dock 

avstånd från allt som kunde liknas vid ett erkännande av ansvar för det förgångna. Som 

nuvarande regering ansåg de sig inte moraliskt tvungna att ta ansvar för en dåtida 

praktik och därför inte heller skyldiga att be om ursäkt för den.
50

 En ursäkt var också så 

nära bunden med en kompensering, vilket skapade oro både inom den politiska och 

allmänna debatten kring ämnet. Howards regering vägrade kompensering och hävdade, 

precis som så många andra kritiker, att termen stulen "generation" var felaktig i sin 

innebörd.
51

 

 Dock är urbefolkningens rättigheter självfallet ett viktigt ämne i Australien, 

speciellt efter publiceringen av Bringing them Home, varför Howard den 26 augusti 

1999 framförde sin "Motion of Reconciliation" till det australiensiska parlamentet.
52

 I 

denna förklarade Howard, som representant för regeringen, dess fortsatta engagemang 

för "the cause of reconciliation between indigenous and non-indigenous Australians".
53

 

Motionen hänvisar till diskriminering av urbefolkningen, vilket regeringen medger har 

funnits.
54

 Detta var det närmsta Howards regering kom en ursäkt till landets aboriginer 

och Torressundöbor, även om "Motion of Reconciliation" så uppenbart inte innehöll 

varken en ursäkt eller antydan till att ta ansvar.  

 

                                                           
49

 The National Museum of Australia, "Prime Ministers of Australia - John Howard", The National 

Museum of Australia¸ 2013-05-22, http://www.nma.gov.au/primeministers/john_howard, 2013-05-22. 
50

 Buti, 2008, s. 184, 186.  
51

 Haebich, Anna, "Forgetting Indigenous Histories: Cases from the History of Australia's Stolen 

Generations", Journal of Social History, Vol. 44, Issue 4, 2011, s. 1033-1034. 
52

 Buti, 2008, s. 185. 
53

 Howard, John, "Motion of reconciliation", 26 augusti 1999, para. 1. 

http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=(Id:media/pressrel/23e06);rec=0, 

2013-05-11.   
54

 Ibid, para. 5.   

http://www.nma.gov.au/primeministers/john_howard


  
 

16 
 

2.5 Den nationella ursäkten, 2008 

Det fanns dock ett allmänt stöd för en nationell ursäkt till den stulna generationen. Den 

australiensiska urbefolkningen fick nationellt medborgarskap den 27 maj 1967, vilket 

nu årligen är en nationell försoningsdag. På denna dag år 2000 samlades folkmassor och 

demonstrerade i stöd av en nationell ursäkt.
55

 Ett ytterligare steg mot försoning kom 

under de olympiska spelen, vilka hölls i Sydney 2000, där de aboriginska folken fick 

internationell uppmärksamhet som en del av invigningsceremonin.
56

  

  Flera delstater bad också om ursäkt till landets urbefolkning för 

tvångsförflyttningarna av deras barn innan staten gjorde det. I Western Australia och 

Queensland upprättades även så kallade "Redress schemes". Genom dessa kunde barn 

som farit illa under deras tid på de statliga institutionerna få kompensering för de 

kränkningar som begåtts mot dem.
57

   

 Ändå skulle det dröja elva år efter att den utredande rapporten av den stulna 

generationen gavs ut innan ursprungsbefolkning fick sin officiella nationella ursäkt, då i 

samband med ett byte av regering.
58

 Australiens arbetarparti satt nu återigen vid makten. 

Kevin Rudd, som nyvald premiärminister, representerade parlamentet och nationen när 

han den 13 februari 2008 bad om ursäkt för de kränkningar begångna mot Australiens 

första folk, med en specifik ursäkt för policyn viken resulterade i den stulna 

generationen.
59

  

 

2.6 Close the Gap, 2008 
År 2008 lanserades också en ny kampanj, kallad "Close the Gap", med syfte att förbättra 

hälsan hos ursprungsbefolkningen och på så sätt skapa lika möjligheter för aboriginer 

och Torressundöbor, som för övriga australier. Målet är att det ska finnas en jämlikhet 

inom hälsa år 2030. Namnet "Close the Gap" syftar just till klyftan mellan 

ursprungsbefolkningen och övriga australier inom hälsa och hoppet om att kunna 

förbättra ursprungsbefolkningens levnadsstandard så pass mycket att man överkommer 

                                                           
55

 Davidson, i Ferro (red.), 2005, s. 100, 112. 
56

 Bretherton & Mellor, 2006, s. 81. 
57

 Lawry, Chiara, "Moving beyond the Apology: achieving full and effective reparations for the Stolen 

Generations", Australian Indigenous Law Review, Vol. 14, No. 2, 2010, s. 90-91. 
58

 Ibid, 2010, s. 91. 
59

 Buti, 2008, s. 186. 



  
 

17 
 

denna skillnad.
60

 

 

 It does not have to be the case that an Indigenous Australian will live 17 years less 

 than other Australians or that Aboriginal or Torres Strait Islander babies will die at 

 almost three times the rate of non-Indigenous babies.
61 

 

Så beskriver Tom Calma, den dåvarande Aboriginal and Torres Strait Islander Social 

Justice Commissioner, hälsoläget för ursprungsbefolkningen vid kampanjens början. 

Problemet grundar sig i bristen på tillgång till hälsovård för aboriginer och 

Torressundöbor.
62

   

 I samband med att kampanjen lanserades 2008 skrev Kevin Rudd, övriga 

representanter från regeringen, Tom Calma och representanter från olika 

hälsoorganisationer på ett Statement of Intent för kampanjen,
63

 vilket kommer vara det 

huvudsakliga dokumentet i min analys av "Close the Gap". En imperativ del av 

projektet är samarbetet med aboriginer, Torressundöbor och deras lokala 

hälsovårdscentraler.
64
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3. Textanalys 

Efter publiceringen av Bringing them Home och under de år som ledde fram till den 

nationella ursäkten 2008 kan man urskilja ett framväxande medvetande kring 

urbefolkningens rätt till upprättelse i det australiensiska samhället. Då Van 

Boven/Bassiouni-principerna som sagt lägger grunden för "handlingsplanen" i Bringing 

them Home för att förbättra situationen för landets urbefolkning och ge dem upprättelse 

är det intressant att undersöka hur pass mycket de syns i uttalanden och projekt gällande 

urbefolkningens upprättelse och välfärd efter det att rapporten gavs ut.
65

 Detta kommer 

nu genomföras i min analys.   

 

3.1 Motion of reconciliation 

Premiärminister Howards "Motion of reconciliation" gav hopp om en grund att utgå 

ifrån i det framtida arbetet för urbefolkningens upprättelse. Att denna motion var av 

betydelse är självklart, lika självklart är det också att den i sin helhet utgjorde en 

besvikelse för de som hade hoppats på en ursäkt för den stulna generationen. Howard 

använder sig skickligt av verb vilka uttrycker en sorg över tidigare behandling av 

landets aboriginer, men övergår aldrig till att på något sätt ta ansvar för denna 

diskriminering. 

 

 [That this House] expresses its deep and sincere regret that indigenous Australians 

 suffered injustices under the practices of past generations, and for the hurt and trauma 

 that many indigenous people continue to feel as a consequence of those practices.
66

 

 (egen kursivering) 

 

Regeringen beklagar (egen översättning) tidigare orättvisor som urbefolkningen fått 

utstå. Att endast beklaga uppfyller inte någon av de principer som ska vägleda stater till 

upprättelse och det är definitivt inte en ursäkt. Principen för satisfaktion rekommenderar 

att staten tar på sig ansvaret, vilket Howard uppenbarligen inte gör här.  

 Både genom Howards politik och i denna "Motion of reconciliation" kan man 

förstå att han vill fokusera på att förbättra välfärden för urbefolkningen istället för att 

hantera det förflutna och ta ansvar för de misstag som begåtts mot aboriginerna och 
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Torressundöborna. Detta visar på en klart distributiv inställning till rättvisa där 

omfördelningen av resurser rekommenderas.
67

  

 

 [That this House] reaffirms the central importance of practical measures leading to 

 practical results that address the profound economic and social disadvantage which 

 continues to be experienced by many indigenous Australians.
68

 (egen kursivering) 

 

Detta uttalande kan ge uttryck för principen om återlämning och principen om 

rehabilitering. Definitionen av återlämning i resolution 60/147 inkluderar att offret ska 

få tillbaka sin identitet.
69

 Aboriginernas och Torressundöbornas identitet är högst 

sammankopplad med deras kultur vilken togs ifrån dem i takt med att landet 

koloniserades. För att uppfylla principen om återlämning är det därför otroligt viktigt att 

hantera detta underliggande kriterium. Att försöka förbättra välfärden för 

urbefolkningen genom praktiska åtgärder kan självklart vara en del av detta, med 

förutsättningen att dessa åtgärder är formade efter kulturen hos dem de syftar hjälpa. 

Till exempel skulle återlämnandet av landområden vilka innan koloniseringen och 

efterföljande statliga ageranden tillhörde urbefolkningen vara en sådan praktisk åtgärd 

som är en del av uppfyllandet av återlämning. Det skulle också vara ett stort steg mot att 

ge urbefolkningen deras identitet åter. Däremot är det ytterst tveksamt att detta är vad 

Howard menar, eftersom rätten till landområden fortfarande är ett projekt för Australian 

Human Rights Commission än idag.
70

 Därav kan det inte heller påstås att Howard 

uttryckligen inkluderar principen om återlämning i sin "Motion of Reconciliation".  

 Däremot kan citatet ovan också, som sagt, liknas vid principen om 

rehabilitering. Praktiska åtgärder vilka hanterar de, framförallt, sociala orättvisor som 

urbefolkningen fått utså kan absolut omfattas inom "social services".
71

 Det är dock 

uppenbart att alla fem av Van Boven/Bassiouni-principerna hänger samman och 

påverkas av varandra. Upprättelse kan alltså inte vara uppnått om inte alla principer är 

uppfyllda. Rehabilitering, som också innefattar psykologisk vård, är troligen svårt att 

uppnå om inte den ansvariga först erkänner och ber om ursäkt för det som hänt. Vem 

den ansvariga däremot är i det här fallet är inte säkert, eftersom många av de som 
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faktiskt utövade diskriminering mot urbefolkningen troligtvis har gått bort. Ett 

antagande är dock att staten är skyldig, varför detta fortfarande sätter press på 

nuvarande regeringar. Australien utgör ju fortfarande samma "stat" som den gjorde vid 

tiden för diskrimineringarna. Denna fråga om vem som är ansvarig kommer diskuteras 

mer i slutdiskussionen.  

 Något som är väldigt intressant är att Howard i sin "Motion of reconciliation" 

faktiskt nämner att det är viktigt att erkänna begångna fel, men sedan inte fullföljer med 

en faktisk ursäkt.  

 

 [That this House] recognises the importance of understanding the shared history of 

 indigenous and non-indigenous Australians and the need to acknowledge openly the 

 wrongs and injustices of Australia’s past.
72

 (egen kursivering) 

 

Howard fortsätter därefter med att förklara att diskrimineringen av urbefolkningen är en 

dyster del av Australiens historia: 

 

 [That this House] acknowledges that the mistreatment of many indigenous  

 Australians over a significant period represents the most blemished chapter in our 

 national history.
73

 

 

Detta kommer nära principen om satisfaktion, men är fortfarande inte ens i närheten av 

att uppfylla den. Vad Howard faktiskt säger här är att man ska uppmärksamma det som 

varit fel och orättvist, vilket följs av ett uppmärksammande av att diskrimineringen mot 

urbefolkningen i landet var skamligt. Detta är som ett uppbyggande till en ursäkt, som 

krasas när väntad ursäkt inte följer. Principen om satisfaktion består i att man ska 

berätta sanningen om vad som hänt, ta ansvar och be om ursäkt samt återställa 

värdigheten hos de som drabbats. I Howards "Motion of reconciliation" medges att 

illabehandlingen av urbefolkningen "representerar det mest fläckade kapitlet" (egen 

översättning) i Australiens historia. När detta däremot inte efterföljs av ett 

ansvarstagande, en ursäkt eller hyllning till offren utan endast tystnad kan uttalandet 

inte betecknas som ett uttryck för principen om satisfaktion. 
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 Gällande principen om garantier för icke-upprepning kan den inte direkt 

uttydas i "Motion of reconciliation", däremot säger Howard: 

 

 [That this House] recognising the achievements of the Australian nation, commits to 

 work together to strengthen the bonds that unite us, to respect and appreciate our 

 differences, and to build a fair and prosperous future in which we can all share.
74 

 

Att "respektera och uppskatta varandras olikheter" (egen översättning) är otroligt viktigt 

för alla samhällen som är engagerade för mänskliga rättigheter och vill undvika sociala 

konflikter, vilket är ett kriterium för den sista principen.
75

 Om man lever i ett samhälle 

där alla respekteras, oberoende av kultur, religion, hudfärg med mera är det självklart 

mindre troligt att diskrimineringar kommer förekomma. Att respektera och uppskatta 

kan vara en mekanism som kontrollerar konflikt, kanske är det rentav den viktigaste 

åtgärden man kan genomföra för att skapa ett rättvist samhälle. Tolkat på detta vis kan 

Howards uppmuntring ses som ett uttryck för principen om garantier för icke-

upprepning. 

 I sin helhet är det dock ganska tydligt att Howard inte har fokuserat på Van 

Boven/Bassiouni-principerna om upprättelse under sitt framförande av "Motion of 

reconciliation". Den enda princip som kan sägas vara representerad i dokumentet är 

rehabilitering och även för den finns det brister. Howard talar endast om "economic and 

social disadvantage", medan principen om rehabilitering även inkluderar medicinsk och 

juridisk hjälp. Principerna om återlämning och satisfaktion kan efter analys tolkas som 

underliggande i vissa delar av texten, men är på inget sätt framträdande eller uppfyllda 

ens i ord genom motionen. Reformer för garantier för icke-upprepning nämndes inte, 

men i och med att motionen skrevs - denna motion om försoning - kan man anta att det 

inte är regeringens avsikt att fortsätta diskriminera landets urbefolkning. Ett sådant 

antagande kan dock säkert anses naivt varför denna princip inte kan betraktas som 

uppfylld. Den kan dock tolkas som att komma till uttryck genom Howards uppmuntring 

om att respektera varandra. Principen om ersättning nämns inte; någon antydan till 

ekonomisk kompensering kommer inte till uttryck i motionen.   
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3.2 Den nationella ursäkten 

Den officiella ursäkt som premiärminister Rudd gav å regeringens och det 

australiensiska folkets vägnar i februari 2008 till landets urbefolkning kan i sig själv ses 

som uppfyllelse av en del av Van Boven/Bassiouni-principen om satisfaktion. Att be om 

ursäkt är ett av de kriterier som principen ger och är även en rekommendation från den 

utredande rapporten Bringing them Home. Alltså har denna ursäkt endast i sin existens 

kommit längre i processen mot upprättelse enlig Van Boven/Bassiouni-principerna än 

vad "Motion of reconciliation" gjorde i sin helhet.  

 Den första meningen av Rudds tal lyder: "I move: that today we honour the 

Indigenous peoples of this land, the oldest continuing cultures in human history."
76

 I sin 

ursäkt gör Rudd därmed något som Howard inte gjorde i sin motion, nämligen att han 

hyllar de som har drabbats av tidigare kränkningar. Detta är som sagt också en del av 

principen om satisfaktion. Howards "Motion of reconciliation" uttrycker i sin helhet en 

tanke om att arbeta tillsammans för att skapa försoning i landet och riktar sig då till hela 

nationen. Ursäkten är däremot riktad direkt till landets urbefolkning och hyllar specifikt 

dem, vilket enligt principerna om upprättelse är bättre.  

 Själva ursäkten följer därefter i talet. Den är uppbyggd i olika etapper, vilket 

börjar med: 

 We apologise for the laws and policies of successive Parliaments and governments 

 that have inflicted profound grief, suffering and loss on these our fellow Australians. 

 We apologise especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander 

 children from their families, their communities and their country.
77

 

Efter det ber Rudd om ursäkt speciellt till de som utgör den stulna generationen och 

deras barn. Han ber om ursäkt till familjerna till de stulna barnen vilka likväl drabbades 

och avslutar sin ursäkt med: "And for the indignity and degradation thus inflicted on a 

proud people and a proud culture, we say sorry."
78

 Till detta "we" hänvisar Rudd 

därefter till som "We the Parliament of Australia",
79

 vilket markerar att detta är en 

officiell och inte minst nationell ursäkt - den som så många väntat så länge på. 

 Det som gjorde detta tal så anmärkningsvärt var att Rudd inte endast hänvisade 
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till tidigare diskriminering av aboriginerna och Torressundöborna utan han bad faktiskt 

uttryckligen om ursäkt för denna illabehandling. Än mer anmärkningsvärt: han bad 

uttryckligen om ursäkt för den stulna generationen, ett fenomen och ett uttryck som den 

förra regeringen inte ens ville erkänna var korrekt. Att denna dag var historisk för 

landets urbefolkning och för Australien som nation kan inte förnekas.  

 Rudd uppmuntrar sedan till en framtid där alla australier är likvärdiga och att 

Australien som nation stolt ska gå framåt. Innebörden är i princip densamma som 

Howard menade när han talade om en framtid där alla respekterade varandra. Detta kan 

då som sagt tolkas som ett uttryck för principen om garantier för icke-upprepning. Rudd 

förtydligar också med att proklamera: "A future where this Parliament resolves that the 

injustices of the past must never, never happen again."
80

 Detta är ju i sig självt en 

omformulering av "garantier för icke-upprepning", men att endast uttrycka sig så utgör 

inte ett av kriterierna för principen. Praktiska åtgärder gällande lagar, utbildning med 

mera måste genomföras för att uppfylla dessa garantier. Alltså kan denna princip inte 

uppfyllas genom ett tal, så som själva ursäkten kan, men vad som är märkbart är att 

Rudd i sitt tal inte heller hänvisar till några sådana reformer som skulle kunna tolkas 

som garantier. Det enda som sägs om ämnet är: "A future where we embrace the 

possibility of new solutions to enduring problems where old approaches have failed."
81

 

(egen kursivering). Vad detta betyder i praktiken kan endast spekuleras om.  

 En princip som man däremot kan se i Rudds tal är rehabilitering, precis som i 

Howards motion. Rudd nämner här vad som även är tanken bakom kampanjen "Close 

the Gap", vilken jag kommer gå in på mer i detalj senare.  

 A future where we harness the determination of all Australians, Indigenous and non-

 Indigenous, to close the gap that lies between us in life expectancy, educational 

 achievement and economic opportunity.
82

 

Som nämnts tidigare är aboriginerna den folkgrupp som har det sämst ställt i Australien, 

inte minst gällande hälsa. Rehabilitering ifrån de år av diskriminering de fått utstå borde 

därför med rätta fokusera på hälsovård och som Rudd påpekar: att förminska den 

skillnad som finns mellan urbefolkningen och övriga australier gällande förväntad 

livslängd.  Precis som Howard i sin "Motion of reconciliation" hänvisar även Rudd här 
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till ojämlikheten i det australiensiska samhället gällande välfärd vilket kan beröra 

principen om återlämning. Att försäkra en tillräcklig och god skolgång är däremot 

faktiskt inte uttryckligen inkluderat i Van Boven/Bassiouni-principerna, men det 

betyder inte att utbildning inte likväl är otroligt viktigt. Faktiskt så kan rätten till 

utbildning nästan tolkas som underförstådd i principerna, då ett kriterium faktiskt är att 

inkludera händelsen vilken resulterande i kränkningarna i skolgången samt utbildning 

om mänskliga rättigheter.
83

 Att arbeta för att förbättra urbefolkningens skolgång och 

tillgång till lönsamma möjligheter är således självklart viktigt men som jag nämnde 

innan består principen om återlämning av mycket mer än så. Återlämning handlar om 

att de som drabbats återigen ska få leva sina egna liv, på de sätt och under de villkor 

som de själva har bestämt. Då utbildning och arbete är en stor del av detta finns det även 

kulturella aspekter som är lika viktiga. För folk som aboriginerna och Torressundöborna 

som under en så lång tid tvingats assimileras till en annan kultur än deras egen är det 

kanske speciellt viktigt att ha deras kulturella rättigheter i åtanke under principen om 

återlämning (och för alla andra principer). Återigen är rätten till land en viktig fråga här, 

något Rudd (precis som Howard) inte nämner i sitt tal.  

 Rudd avslutar sitt tal med att beskriva den framtid som han vill att Australien 

ska sträva mot:  

 A future based on mutual respect, mutual resolve and mutual responsibility. A future 

 where all Australians, whatever their origins, are truly equal partners, with equal 

 opportunities and with an equal stake in shaping the next chapter in the history of this 

 great country, Australia.
84

 

Detta är självklart ett berömvärt mål, men för att det ska uppnås - för att alla australier, 

urbefolkning eller ej, verkligen ska vara "equal partners" - är det viktigt att upprättelse 

är uppnådd. Australien måste troligtvis först försonas med sitt förflutna innan dess 

invånare, speciellt urbefolkningen, kan gå framåt. Som jag beskrev upprättelse under 

centrala begrepp, är den enligt Van Boven/Bassiouni-principerna uppnådd när alla 

principer är uppnådda. Återigen är det då anmärkningsvärt att inte heller Rudd nämner 

något om ersättning i sitt tal. För ett tal som har till syfte att be om ursäkt till de som 

drabbats av en mänsklig rättighetskränkning är den totala ignoransen av en sådan 

framträdande princip för upprättelse en stor brist. Dock är ju frågan om kompensering 
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väldigt politisk och mycket känslig, varför det inte är särskilt svårt att förstå att Rudd 

undviker den. Om han, eller dagens och framtida premiärministrar däremot vill uppnå 

den framtid Rudd beskrev måste de, enligt Van Boven/Bassiouni-principerna, förr eller 

senare uppfylla kravet för principen om ersättning  

 Sammanfattningsvis lyckades alltså Rudd inkludera principen om satisfaktion i 

sitt tal. Rudd bad om ursäkt, något Howard inte lyckades med (eller rättare sagt inte 

ville göra) i sin "Motion of reconciliation", vilket är en betydelsefull del av principen 

om satisfaktion. Rudd sade förlåt och konstaterade att nationen skulle hylla 

urbefolkningen, vilken behandlats illa under en avsevärt lång tid. Satisfaktion var 

således fullt synlig som princip i Rudds tal, vilket inte kan sägas om Howards motion. 

Beträffande principerna om återlämning, rehabilitering och garantier för icke-

upprepning var de båda uttalandena ganska lika. Principerna kan till viss del anses ha 

influerat vissa av de mål som de båda talarna hänvisar till inför framtiden inom 

ekonomiska möjligheter, sjukvård och en strävan mot allas lika värde. Det är däremot 

mycket som fortfarande inte nämns, till exempel urbefolkningens rätt till landområden, 

juridisk hjälp (under principen om rehabilitering) eller statliga reformer vilka kan 

garantera att liknande kränkningar inte inträffar igen. Ersättning nämns som sagt inte 

alls i varken "Motion of reconciliation" eller den nationella ursäkten. 

 Sammanfattningsvis kan Rudds ursäkt anses uppfylla upprättelse mer än 

Howards "Motion of reconciliation" då den innehåller just en ursäkt. Enligt övriga 

principer finns det dock fortfarande mycket som kunde önskas av talet.  

3.3 Close the Gap 

För att även få en uppfattning om hur Van Boven/Bassiouni-principerna kan synas i 

faktiska projekt har jag som sagt också valt att analysera avsiktsförklaringen för 

kampanjen "Close the Gap". Kampanjen har för avsikt att förbättra hälsan för landets 

ursprungsbefolkning och är således uppenbart medveten om att aboriginernas och 

Torressundöborna för tillfället lever under sämre förhållanden än övriga australier. 

Detta, att förbättra någons levnadssituation, är märkbart sammankopplat med 

upprättelse vilket allt som allt handlar om att göra situationen bättre. Hur pass mycket 

Van Boven/Bassiouni-principerna om upprättelse kan tolkas vara inkluderade i en sådan 

kampanj skall alltså nu undersökas.  

 I inledningen till avsiktsförklaringen kan vi läsa följande: "We are committed 

to ensuring that Aboriginal and Torres Strait Islander peoples have equal life chances to 
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all other Australians."
85

 Som vid flera andra tillfällen kan denna deklaration anses 

tillhöra både principen om återlämning och principen om rehabilitering. Innan vidare 

analys vill jag presentera vad som sedan följer i inledningen: 

 We are committed to working towards ensuring Aboriginal and Torres Strait Islander 

 peoples have access to health services that are equal in standard to those enjoyed by 

 other Australians and enjoy living conditions that support their social, emotional and 

 cultural well-being. We recognise that specific measures are needed to improve 

 Aboriginal and Torres Strait Islander peoples’ access to health services. Crucial to 

 ensuring equal access to health services is ensuring that Aboriginal and Torres Strait 

 Islander peoples are actively involved in the design, delivery and control of these 

 services.
86

 (egen kursivering) 

Vad som är extremt viktigt här är att det faktiskt nämns att urbefolkningen själva ska 

vara delaktiga i och kunna påverka projektet. Detta gör att kampanjen får en högre 

validitet eftersom det inte (återigen) är något som staten själv gör för "urbefolkningens 

bästa". Ett sådant tankesätt kan gå illa, något den stulna generationen inte minst är 

bevisning för. Att bli inkluderade i utformningen av kampanjen är viktigt för 

urbefolknings självidentifiering som australiensiska medborgare, vilka har makt att 

påverka precis som alla andra. I förlängning kan detta då tolkas som en del av principen 

om återlämning, där offren återigen ska bli garanterade medborgarskap. Uppenbarligen 

kan denna tolkning anses vara något invecklad, varför det inte kan påstås att 

återlämning är särskilt närvarande i projektet.  

 Rehabilitering är däremot väldigt synligt som princip i kampanjen. "Close the 

Gap" är ju i sig självt delvis ett uppfyllande av rehabilitering, då det syftar till att 

förbättra hälsan för de som ska få upprättelse. Det första citatet visade ett engagemang 

för att ge urbefolkningen lika "life chances" som övriga australier.
87

 Detta är ett uttryck 

för rehabilitering eftersom det implicerar att hälsovårdsåtgärder kommer införas för att 

förbättra situationen för urbefolkningen. Att de just ska få lika möjligheter som alla 

andra medborgare kan återigen tolkas som att beröra principen om återlämning. I 

resolution 60/147 beskrivs, som sagt, principen i ett syfte att: "restore the victim to the 
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original situation before the gross violations [...] ocurred."
88

 "Original situation" kan, 

genom att fortsätta läsa de kriterier som ges för principen, tolkas som att en person är 

garanterad sina mänskliga rättigheter och är likvärdig till alla andra individer i 

samhället. Eftersom detta egentligen inte var fallet för just aboriginerna eller 

Torressundöborna, då de var utsatta för diskriminering redan innan den stulna 

generationen inträffade, kan det inte anses rättfärdigat att de återigen ska gå tillbaka till 

det liv de hade innan kränkningen inträffade. Istället borde deras situation i Australien 

nu förbättras så att de kan sägas representera den person vars "original situation" 

inkluderar alla mänskliga rättigheter. På så sätt kan principen om återlämning anses vara 

inkluderat i "Close the Gap", eftersom kampanjens syfte är att ge urbefolkningen lika 

möjligheter som resten av Australiens invånare. Igen, detta är inte särskilt tydligt, men 

man kan ändå se spår av principen i projektet.  

 Som nämndes i dess inledning syftar projektet även till att säkerställa 

"levnadsförhållanden vilka stödjer [urbefolkningens] sociala, emotionella och kulturella 

välbefinnande" (egen översättning).
89

 Förutom ren medicinsk hälsovård kan vi då även 

anta att kampanjen kommer inkludera psykologisk vård, vilket än mer uppfyller 

principen om rehabilitering. Ett kulturellt välbefinnande kan återigen tolkas som att 

urbefolkningen själva får vara med och bestämma på vilket sätt de vill använda sig av 

projektet, så att det stämmer överens med deras kultur. Hur viktigt detta är, att 

urbefolkningen själva får influera projektet och att deras kultur tas i beaktning, kan inte 

poängteras nog. Detta försäkras återigen i själva målen i avsiktsförklaringen: "[We 

commit] To ensuring the full participation of Aboriginal and Torres Strait Islander 

peoples and their representative bodies in all aspects of addressing their health needs".
90

 

 Det överhängande målet för kampanjen lyder:  

 

 [We commit] To developing a comprehensive, long-term plan of action, that is 

 targeted to need, evidence-based and capable of addressing the existing inequities in 

 health services, in order to achieve equality of health status and life expectancy 

 between Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and non-indigenous Australians 

 by 2030.
91
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Detta, precis som kampanjen i sin helhet, är ett steg mot uppfyllandet av principen om 

rehabilitering. Det handlar om att förbättra hälsan hos urbefolkningen och att förbättra 

deras hälsovårdscentraler, vilket kan klassificeras som "medical care" för de drabbade. 

Inkluderat i målen är även att det ska finnas "Aboriginal and Torres Strait Islander 

community controlled health services in urban, rural and remote areas", vilket visar att 

kampanjen återigen tar urbefolkningens kultur och lägesval av hem i beaktning. 

 Ett mål som också är intressant att nämna är följande:  

 

 [We commit] To working collectively to systematically address the social 

 determinants that impact on achieving health equality for Aboriginal and Torres Strait 

 Islander peoples.
92

 

 

Kampanjen syftar alltså inte endast till att förbättra hälsan för urbefolkningen, utan den 

ska även försöka åtgärda de sociala faktorer vilka möjligtvis kan påverka kampanjens 

framgång. Vilken princip detta egentligen tillhör beror på de åtgärder som kommer 

vidtas, men troligtvis garantier för icke-upprepning. Här är det inkluderat att införa 

"mechanisms for preventing and monitoring social conflicts" vilket mycket väl kan vara 

vad just detta mål kommer innebära.
 93

   

 I målen för kampanjen refererar man också till att tillräcklig hälsovård är en 

rättighet, varför man startade "Close the Gap". Mänskliga rättigheter är det 

överhängande syftet, tanken bakom och inspirationen för kampanjen "Close the Gap", 

vilket likväl är sant för resolution 60/147 med Van Boven/Bassiouni-principerna om 

upprättelse.  

 I sin helhet är alltså kampanjen "Close the Gap" ett förverkligande av principen 

om rehabilitering. Det inkluderar medicinsk och psykologisk vård för att förbättra 

hälsan hos Australiens urbefolkning. "Close the Gap" är en del av deras upprättelse. 

Som sagt syns också principen om återlämning till viss del i innebörden av kampanjen, 

men har snarare en underliggande betydelse till skillnad från rehabiliterings 

framträdande roll. Det lilla som nämndes om garantier för icke-upprepning kan inte 

påstås vara ett förverkligande av den principen. I just det här sammanhanget arbetar 

principen mer för att uppfylla kampanjen än vad kampanjen arbetar för att uppfylla 

principen. Principen om satisfaktion syns inte i projektet, inte heller principen om 
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ersättning. Att just ersättning inte syns är däremot inte konstigt, då kampanjen för 

"Close the Gap" fokuserar på en helt annan sorts upprättelse än just ekonomisk 

kompensering. Som jag nämnde i avsnittet om teori finns det tre stora olika varianter av 

rättvisa: korrigerande, distributiv och reparativ, där Van Boven/Bassiouni-principerna i 

sin helhet är reparativ rättvisa. Enskilt är dock ersättning en form av korrigerande 

rättvisa medan rehabilitering (vilken är mest framträdande i "Close the Gap") snarare är 

distributiv rättvisa. "Close the Gap" är ju också en specifik kampanj och inte lika 

"överskridande" som de två uttalandena jag tidigare analyserat var. Det är ju endast 

naturligt att kampanjen har en speciell inriktning, i det här fallet hälsa, varför det skulle 

vara svårt att inkludera alla principer om rättvisa. Som sagt utgör istället rehabilitering 

fokuset för kampanjen.  
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4. Slutsats 
John Howards "Motion of reconciliation" var i sammanfattning något bristfällig 

gällande just dess hänvisning till Van Boven/Bassiouni-principerna om upprättelse. Den 

enda princip som Howard enligt sin motion ämnade uppfylla var rehabilitering. 

Regeringen under Howard vägrade under sin tid vid makten att ge den stulna 

generationen en officiell ursäkt och ville inte heller ta ansvar för fel begångna i det 

förflutna. Att Howard nämner just principen om rehabilitering är inte särskilt 

överraskande då han med sin politik inriktade sig på att höja välfärden för den tidigare 

diskriminerade urbefolkning. Howard ansåg det ett bättre tillvägagångssätt än att be om 

ursäkt. Genom att proklamera praktiska åtgärder vilka kan förbättra urbefolkningens 

levnadssituation syns principen om rehabilitering i "Motion of reconciliation". Däremot 

kan det inte sägas att fokus ligger på just den principen i motionen. Howard talar istället 

mycket om en försoning mellan urbefolkningen och övriga australier, därav namnet 

"Motion of reconciliation". Medan detta självklart är ett viktigt steg mot upprättelse 

inom ett land lyckas Howard ändå inte nämna något som kan tolkas som ett uttryck för 

ett kriterium för någon av Van Boven/Bassiouni-principerna. Han berör ofta ämnet om 

upprättelse, som när han talar om vikten av att erkänna begångna fel eller uppmuntrar 

till respekt för varandra, men fortsätter sedan aldrig med sådana rekommendationer eller 

aktioner vilka skulle kunna uppfylla en princip. I slutsats kan det sägas att innehållet av 

"Motion of reconciliation" i sin helhet inte är ett uttryck för Van Boven/Bassiouni-

principerna om upprättelse. 

 I samband med Australiens regeringsskifte kunde landets invånare och resten 

av världen dock direkt få ett bevis för att fokus för det politiska handlingssättet gällande 

urbefolkningens upprättelse hade förändrats. Den nya premiärministern Kevin Rudd gav 

nämligen som första betydande handling en officiell ursäkt till landets aboriginer och 

Torressundöbor samt speciellt till de som utgör/utgjorde den stulna generationen. I 

denna ursäkt låg fokus såklart på Van Boven/Bassiouni-principen om satisfaktion, då 

ursäkten i sig själv är ett uppfyllande av den. Så mycket som endast ett tal kan uppfylla 

en princip, lyckas Rudd i sin ursäkt ganska väl med att uppfylla just satisfaktion. Till 

skillnad från 1999 när Howard presenterade sin motion kan det alltså tolkas som att 

fokus 2008 låg på satisfaktion, medan rehabilitering och välfärd tidigare varit Howards 

prioritet. Detta berodde dock mindre på tid och mer på byte av regering till en som 

resonerade annorlunda. I övrigt gjorde Rudd, precis som Howard, i sitt tal 

rekommendationer inför framtiden vilka mer eller mindre kan tolkas som att inkludera 
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hänvisningar till principerna om återlämning, rehabilitering och garantier för icke-

upprepning. Speciellt rehabilitering är inkluderat med en hänvisning till det som skulle 

bli hälsoreformskampanjen "Close the Gap". Man kan alltså se en underliggande 

medvetenhet om principerna i ursäkten, medan satisfaktion är den enda som (i delar) 

blir uppfylld. Ursäkten är alltså ett uttryck av just denna specifika princip av Van Boven 

och Bassiouni, vilket visar på den största skillnaden mellan Rudds ursäkt och Howards 

"Motion of reconciliation".  

 När "Close the Gap" lanserades skiftade fokus tillbaka till rehabilitering. Det 

var precis som att satisfaktion var helt avklarat i och med ursäkten, vilket jag poängterat 

tidigare inte är korrekt då en princip utgörs av flera kriterier. Med kampanjen handlade 

det däremot återigen om praktiska åtgärder för att förbättra hälsan hos urbefolkningen. 

Som nämndes kunde återlämning till viss del anses som underliggande för kampanjen, 

men utgjorde på intet sätt fokus. Principen om rehabilitering är fokuset för kampanjen, 

då det i praktiken handlar om en hälsoreform. Skillnaden mellan kampanjen och 

ursäkten är på så sätt uppenbar därför att det handlar om uppfyllandet om två helt olika 

principer. Skillnaden mellan "Close the Gap" och Howards motion är däremot att 

kampanjen i sig är ett uppfyllande av principen om rehabilitering, medan Howard 

endast rekommenderade en sådan åtgärd. Kampanjen kan alltså ses som att uppfylla 

principen medan den endast syns som en tanke i "Motion of reconciliation".  

 I just dessa tre uttalanden och åtaganden som jag valt att analysera kan det 

därför tolkas som att det endast är principerna om rehabilitering och satisfaktion som 

faktiskt uppfylls, och detta endast i ursäkten och "Close the Gap" (då inom specifika 

delar av principerna). Fyra av principerna syns genom sina syften mer eller mindre i alla 

tre men principen om ersättning nämns aldrig i någon av dem. Detta gör ju att man 

utifrån Van Boven/Bassiouni-principerna ännu inte kan tala om en "upprättelse" för 

urbefolkningen i Australien då termen kräver att alla principer är uppfyllda. Att 

ersättning inte nämns i just kampanjen för "Close the Gap" är som sagt inte särskilt 

anmärkningsvärt men att varken Howard eller Rudd hänvisade till kompensering i sina 

vardera uttalande till befolkning visar på en allvarlig brist i den politiska uppfattning om 

vad som skapar upprättelse. Eller kanske rättare sagt visar det brister inom vad 

politikerna är villiga att genomföra för att skapa upprättelse.  

 Sammanfattningsvis kan man alltså se en förändring över tid inom politiken för 

urbefolkningens upprättelse sedan Bringing them Home publicerades 1997. Med 

Howard som premiärminister låg fokus på att förbättra välfärden och principen om 
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rehabilitering. När Kevin Rudd tog över var satisfaktion fokus under en kort period, 

varefter man genom lansering av kampanjen "Close the Gap" gick tillbaka till att 

fokusera på rehabilitering. Kriterier för rehabilitering uppfylls genom de åtgärder som 

infördes i samband med "Close the Gap", vilka fokuserar på att förbättra den 

medicinska och mentala hälsovården för landets urbefolkning. Kriterier för satisfaktion 

uppfylldes i och med den nationella ursäkten, samt hyllningen av offren som den 

medförde. Återlämning och garantier för icke-upprepning kommer aldrig i fokus i något 

av analysobjekten men kan ändå anses närvarande i uppbyggandet av dem. Principen 

om ersättning ignoreras helt i alla tre. Vad som också är intressant är att principen om 

satisfaktion, som nämndes i centrala begrepp, också inkluderar sanktioner mot de som 

är ansvariga. Då de ansvariga i det här fallet är staten hade det alltså inneburit 

sanktioner mot sig själva. Det behöver nog knappast nämnas att just detta kriterium för 

satisfaktion inte kan synas i något av analysobjekten.  

 

4.1 Slutdiskussion - upprättelse ifrån olika synvinklar 

Upprättelse i den här uppsatsen har varit baserat på principerna framställda av van 

Boven och Bassiouni och enligt dessa kunde det konstateras att den australiensiska 

statens uttalanden och ageranden varit otillräckliga. Däremot kan man fråga sig om Van 

Boven/Bassiouni-principerna alltid är att rekommendera för upprättelse? Enligt dem var 

Australiens ageranden otillräckliga men kanske bygger principerna på en orimlig grund? 

Mycket handlar om vem som är ansvarig och vem som då är skyldig att ge upprättelse 

till offren. Resolution 60/147, med Van Boven/Bassiouni-principerna som grund, ger 

rekommendationer för vad staten ska göra för att ge offer upprättelse. Är det då rimligt 

att hålla en stat med dess nuvarande regering ansvariga för något föregående regeringar 

har genomfört? Eftersom det fortfarande är samma "stat" kan det anses resonligt. Denna 

fråga blir däremot speciellt känslig i samband med principen om ersättning. Kan det 

anses rättfärdigat att dagens australiensiska regering, bokstavligen talat, ska betala för 

något de inte själva medverkade i? Det kan i någon mån liknas vid att be mig betala 

ersättning till någon som mina bortgångna släktingar sårade eller deras efterlevande. 

Har jag då ärvt deras brott precis som jag har ärvt deras utseende och efternamn? Det 

hade inte tyckts rättvist. Genom att resonera på ett så personligt plan kan man börja 

ifrågasätta den grund Van Boven/Bassiouni-principerna vilar på, eller åtminstone 

principen om ersättning. 

 Beroende på hur man tolkar upprättelse kan analysen av Australiens ageranden 
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ge olika svar. Van Boven/Bassiouni-principerna var, som jag beskrev i 

inledningskapitlet, i sin helhet en form att reparativ rättvisa och enligt dem hade staten 

Australien fortfarande en hel del att göra. Enligt den korrigerande formen av rättvisa har 

Australien misslyckats helt, då den bygger på ekonomisk kompensering till offren. Om 

man däremot analyserar Australiens uttalanden och ageranden utifrån distributiv rättvisa 

har staten lyckats ganska väl. Lika fördelning av resurser för att ge alla medborgare lika 

välfärd arbetar Australien mot genom kampanjen "Close the Gap". Inom denna variant 

av upprättelse krävs ingen ersättning. Det räcker att fokusera på nuet och arbeta mot att 

ge alla lika möjligheter i framtiden. Just detta är det visat att staten Australien är ganska 

villig att göra. Utan att fokusera på Van Boven/Bassiouni principerna om upprättelse 

kunde vi i analysen se att Howard och Rudd i sina uttalanden gärna uppmuntrade till en 

framtid där alla var lika värda och rekommenderade åtgärder vilka skulle förbättra 

välfärden för urbefolkningen. Även om detta enligt Van Boven/Bassiouni principerna 

var otillräckligt, är det absolut tillräckligt enligt distributiv rättvisa. Ifrån denna 

synvinkel få vi således ett nytt svar: urbefolkningen har fått upprättelse. Däremot kan 

man inte ändra synsätt endast för att få det svar man vill ha. Vad man kan göra är att ha 

i åtanke att det alltid finns olika sätt att se på en situation.  
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