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Abstract 

Denna studie är en teoriprövning av folkrättsliga teorier, universalism samt 
kulturell relativism, applicerad på fallet Burma (Myanmar). Undersökningen har 
syftat till att utröna humanitär interventionslegitimitet och vad som i de två 
folkrättsliga skolorna tyder på ett legitimerande, och på vilka grunder icke-
inblandningsprincipen indirekt kan förhandlas bort i detta. Vi utgår från hypotesen 
att staten är kontextbunden. Teoriprövningen har gått till genom en kvalitativ 
fallstudie där vi har applicerat det teoretiska ramverket på empiriskt material om 
fallet Burma i relation till FN-stadgan. Resultaten indikerar, utifrån det empiriska 
materialet, att Burma är kontextbundet utifrån kultur och intern suveränitet. Sett 
till deklarationen om mänskliga rättigheter är en humanitär intervention 
internationellt legitim oavsett kontext eftersom folkrätten är enhetlig alla nationer.  
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1 Inledning  

Förenta Nationernas (FNs) generalförsamling ratificerade och antog Folkrätten år 
1948 (Donnelly 2013:6). Med detta ratificerande påskrev sig FN en transnationell 
skyldighet att införliva och tillförsäkra praktiserandet av mänskliga rättigheter 
bland dess medlemsländer; inom och mellan envar stat (De Schutter 2010:49).  
       Det två internationella tribunalerna i Haag och Arusha anstiftade en ändrad 
syn på mänskliga rättigheter som numera en assimilerad del av den internationella 
politiken (Thulin 2008:236), vilket har gett upphov till ett transnationellt 
ömsesidigt ansvar över världsmedborgaren (Thulin 2008:23). 
Meningsskiljaktigheter om mänskliga rättigheters universella värde, som återfinns 
i folkrätten och genom FN-stadgan artikel 55, har uppstått med detta 
ansvarstagande. Detta har sin orsak i att stadgan också innehåller en icke-
inblandningsprincip som i enlighet med artikel 2 (4) förbjuder statligt intrång på 
annat territorium än det egna (un.org). Båda artiklar har likvärdig status i stadgan 
och fungerar riktlinjer för hur intervention på humanitära grunder internationellt 
kan legitimeras. Med den likvärdiga statusen till trots frågar vi oss med denna 
uppsats vilken del av stadgan som väger tyngst i fall av inomstatliga konflikter. 
Detta utifrån en hypotes att staten är ytterst kontextbunden.   
 

 

1.1 Övergripande Syfte 

Undersökningens ambition är att se till fallet Burma (Myanmar) utifrån folkrätten 
(och därigenom FN-stadgan). Vi vill primärt få svar på hur humanitär intervention 
kan legitimeras på folkrättslig grund, och på vilka grunder icke-
inblandningsprincipen indirekt kan förhandlas bort i detta. Sekundärt har 
undersökningen en deskriptiv intention i den mån att exempel tas upp på hur olika 
tolkningsramar används för att legitimera intervention av tredje part i en- och tvås 
falls kontext, vari vi antar att den komplexitet som utgör Burma fungerar som 
appliceringsbart underlag.  

 

1.2 Frågeställning 

Hur kan humanitär intervention legitimeras i Burma? 
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     1.3 Begreppsdefinition 

              1.3.1 Humanitär intervention 

Skolbildningarna inom studiet av internationella relationer definierar humanitär 
intervention olika, vilket vi också kan utläsa genom en historisk överblick av 
begreppet (Abiew 1999; Holzgrefe & Keohane 2003; Hehir 2013 et al). Vi ser att 
icke-inblandningsprincipen har en stor påverkan på hur humanitär intervention 
tolkas och definieras som i sin tur har sin orsak i till vilken grad som man anser att 
beskyddandet av civila är till en nationell angelägenhet (De Schutter 
2010:163).  Utifrån denna aspekt har vi fått ett större urval av tänkbara 
definitioner, vari vi urskiljer följande; åtagandet av stater att intervenera ett 
territorium med aristokratisk stat utan dennes samtycke men där denna bevisligen 
utsätter sin befolkning för grova brott mot mänskligheten och där staten 
bevisligen inte kan garantera säkerhet åt sin befolkning. Interventionen sker med 
mandat från FN och utan den intervenerade statens samtycke där syftet är att 
skona befolkningen från humanitärt lidande såväl som att återställa internationell 
säkerhet.  
 

           1.3.2 Icke-inblandningsprincipen  

Icke-inblandningsprincipen i FN-stadgan problematiserar att intervention på 
humanitära grunder är legitimt. FN-stadgans artikel 2 (4), anger statens suveräna 
rätt till okränkbarhet (Holzgrefe, Keohane 2003:37), som lyder “All Members 
shall refrain in their international relations from the threat or use of force against 
the territorial integrity or political independence of any state, or in any other 
manner inconsistent with the Purposes of the United Nations” (un.org). Förbud 
mot inblandning i staters interna angelägenheter förekommer i artikel 2 (7) 
“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to 
intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any 
state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the 
present Charter” (un.org). FNs säkerhetsråd kan vidta åtgärder utifrån kapitel VII 
för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, “Action with respect to threats 
to the peace, breaches of the peace, and acts of agression” (un.org). 
 

    1.4 Disposition  

I det inledande avsnittet har vi redogjort för syfte och frågeställningar samt 
definierat begreppen humanitär intervention samt icke-inblandningsprincipen. I 
kapitel 2 redogörs för hur vi gått tillväga metodologiskt i arbetet vid en 
teoriprövande fallstudie och det material vi använt oss av i uppsatsen. Här 
presenteras även operationaliseringen samt en diskussion kring val av källor och 
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tidigare forskning som finns på fältet. I kapitel 3 som följer ges en redogörelse för 
folkrätten och det teoretiska ramverket vi har nyttjat. Kapitel 4 utgör arbetets 
empiriska underlag med en historisk bakgrund i fallet Burma. Sedermera i kapitel 
5 följer analysen, där vi försöker utröna interventions legitimitet utifrån folkrätten 
på fallet Burma. Avslutningsvis i kapitel 6 följer en presentation av slutsatser och 
en diskussion med förslag kring vidare forskning.  
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2 Metod  

Vi kommer i detta kapitel att ge en redovisning för metoden vi har använt oss av i 
vår undersökning och hur den har nyttjats. Vi åskådliggör även de fördelar och 
nackdelar som finns med metoden. I sektion 2.2 redogör vi för hur vi har gått 
tillväga i vår operationalisering. Vidare i sektion 2.3 redovisas det material vi har 
använt oss av samt en diskussion kring urval och tidigare forskning.  

2.1 Teoriprövande fallstudie  

I denna studie avser vi att genom en empirisk undersökning testa hur humanitär 
intervention kan legitimeras på folkrättslig grund. Det ledande i uppsatsen är 
teorierna om folkrättsliga skolor, vår metodologiska utgångspunkt kommer 
följaktligen att vara teoriprövande.  
      Utifrån det empiriska materialet av vårt fall blir slutsatserna sedan av typen 
hur pass förklarande teorierna universalism och kulturell relativism är i 
tillämpningen. Vår studie har därmed en deskriptiv ambition där vi ämnar utifrån 
teorier om folkrätten förstå interventions legitimitet (Esaiasson et al. 
2012:40).  Studien som utförs är genomgående kvalitativ, och med vår fallstudie 
avser vi göra en empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess 
faktiska kontext (Yin 2006:31). Företeelsen handlar i vårt fall om en inomstatlig 
tvåfallskontext av etnisk konflikt som sträcker sig långt tillbaka i tiden (Collins 
2003:27).  
 
Vårt syfte är att se till huruvida ett bortförhandlande av icke-
inblandningsprincipen är möjligt och kan rättfärdiga en tredjepart att intervenera, 
företeelsen är nutida och består av en ”hur-fråga” vilket gör uppsatsen lämpad för 
en fallstudie som metodologisk strategi. Genom att vi använder oss av en 
fallstudie är det möjligt att djupgående granska fallet Burma (Esaiasson et al 
2012:108) vilket är väsentligt för att kunna besvara och diskutera uppsatsen 
frågeställning. Nackdelen med fallstudier är bland annat svårigheten att dra 
allmänna slutsatser baserat på dem. Fördelen med fallstudier är att de kan 
användas i enlighet med vår studie vid prövning eller generalisering av teorier. 
Fallstudier är i likhet med experiment generaliserbara när det gäller teoretiska 
antaganden (Yin 2006:28). Ambitionen med vårt metodval har varit att med 
utgångspunkt i fallet Burma testa folkrättsliga skolor och generalisera teoriernas 
förklaringskraft.  

 

       2.1.1 Operationalisering  
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I samspråk med den teoriprövande metoden placerar vi med vår 
problemformulering humanitär intervention till höger om variabelskalan, och har 
såtillvida identifierat vår beroende variabel (Esaiasson et al 2012:50). Vad vi 
undersöker är de förklaringsvariabler avhängande humanitär intervention vari 
folkrätten tordes fungera som lämplig teoritillämpning. 
     Därigenom har vi funnit två för oss intressanta skolbildningar; universalism 
och kulturell relativism. Detta förklaras i att vi vill få ett så diversifierat utfall på 
våra förklaringsvariabler som möjligt, framförallt när vi endast har ett fall av 
analysenhet (Burma) att utgå ifrån (Esaiasson et al 2012:92). Samtidigt gör vi en 
för undersökningen intressant observation. Genom att se till det sista av de 
sammansatta orden; intervention, urskiljs det en klar distinktion i begreppets 
fundamentala innebörd. En distinktion mellan intern/extern; intra/inter; 
privat/offentlig, nationell/internationell. Denna distinktion är oundviklig och 
nödvändig, eftersom en ren definition av begreppet är externt intrång (Hehir 
2013:84). Extern kan inte existera utan intern, eller för den sakens skull vice 
versa. Med detta “skiljelinjens konstaterande” uppstår en polemik dem två 
skolbildningarna emellan, och i denna mån är urvalet strategiskt. Det polemiska 
kan exemplifieras ytterligare genom icke-inblandningsprincipen, så som den 
anges i FN-stadgan artikel 2 (4) samt 2 (7) (un.org); vi ser olika resultat/svar 
beroende på vem man anser olika former av mänskliga rättigheter och 
praktiserandet av dem (inklusive implementerandet) tillhör.  
     Vi hade gärna sett till fler perspektiv som underlag för vår analys. Inom 
Folkrättens ramverk existerar idag en uppsjö av diverse skolbildningar att studera, 
varav Legal positivism är en annan nämnvärd (se Holzgrefe & Keohane 2003 et 
al). Med hänvisning åt den begränsade tidsramen som åligger undersökningen har 
vi beklagligt nog fått sätta punkt vid de två skolbildningarna universalism och 
kulturell relativism. Med detta inte sagt att vi förväntar oss en heltäckande bild av 
vår analys. 
 

2.2 Material och Urval  

 
Det källmaterial vi har använt oss av har i största rimliga mån valts efter hur det 
uppfyller de källkritiska villkoren på äkthet, oberoende, samtidighet och tendens 
(Esaiasson et al. 2007: 325). 
       Vi har använt oss av resolutioner och artiklar av FN-stadgan och FNs 
deklaration för mänskliga rättigheter som primärt underlag. Givet 
problemformuleringen och dess utredande natur har vi framförallt sett till den del 
av FN- stadgan som utgör kapitel VII (7), som behandlar riktlinjer och 
begränsningar för hur multilaterala aktörer bör handla vid inom- och utomstatliga 
konflikter, samt FN-stadgan kapitel II (2), som behandlar FNs olika syften 
(un.org). Att uppsatsen är uppbyggd av primärmaterial ger den en hög grad av 
centralitet (Esaiasson et al. 2007: 319).  
 
Utifrån FN stadgan har vi sedan sett till tvärdisciplinellt sekundärmaterial, som 
framförallt behandlar folkrätt och dess olika förgreningar samt empiri och teori 
om humanitär intervention. De är ytterst överlappande varandra eftersom att de 
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som berörs av folkrätt och som kan straffbeläggas för brott mot mänskligheten i 
första hand är stater. På så vis hör politik och rätt oundvikligen ihop. Håkan 
Hydén skriver i sin Normvetenskap (2002) att “det politiska systemet är beroende 
av rättsregler för sin existens” och samtidigt att “det råder ett dualistiskt 
förhållande mellan rätt och politik” (Hydén 2002:153). Det är genom denna 
intima relation doktrinerna emellan som vi har funnit vår studie epistemologiskt 
prövbar. Vårt sekundärmaterial har bestått av vetenskapliga artiklar samt böcker. 
Gällande humanitär intervention har ämnet behandlats som doktrin. Vi har bland 
andra använt oss av gängse statsforskare inom envar skolbildning. Exempel på 
dessa är Jack Donnelly från universalistisk skolbildning, samt Patric Hayden 
respektive Ann-Belinda S.Preis från den kulturrelativistiska.  
 
Vidare har vår ambition varit att insamla så nyanserat material om fallet Burma 
som möjligt och med hjälp av en mångfald i materialet öka trovärdigheten 
(Esaiasson et al 2007:325). Primärmaterialet är hämtat från Burmas senast 
reviderade konstitution (2008), och innehållet i den ligger till grund för våra 
jämförelser med sekundärmaterial av historisk empiri om landets etnografi och 
statsskick. Det tjänar oss att se till metodologiska överväganden även här, med 
riktat material riskerar en problemformulering med normativt anspråk att endast 
bli till en partisk utsaga (Badersten 2004:215,216). Som exempel på tämligen 
otendentiös och samtidig empiri kan nämnas Robert H Taylors The State in 
Myanmar (2009). 
       Risken att det inte går att generalisera vidare en kontextbunden population till 
en annan är överhängande fallstudier som metod. Genom att utgå från 
tillvägagång enligt väletablerade forskare inom fallstudiemetod, såsom Robert K. 
Yin (2006) har vi försökt att abstrahera fallet av fall och i detta öka 
generaliserbarheten. Val av fall har valts strategiskt. Burma är ett land bland andra 
som enligt 2014 års statistik samt tidigare års rankas högt för statlig 
dysfunktionalitet, har undermålig rättspraxis såväl som lågt betyg för 
medborgerliga rättigheter. Trots detta så beräknas interventionsrisken utifrån 
Fragile States Index 2014 (ffp.org) och Freedom House rapporter 
(freedomehouse.org) vara relativt låg.  
 

2.3 Tidigare forskning- Humanitär intervention och 
folkrätten  

Det finns en stor kvantitet av tidigare forskning som behandlar humanitära 
interventioner och folkrätten. Genom en presentation av tidigare forskning 
redovisas det som finns på fältet med syftet att belysa flera olika aspekter.  
        Alison McCormick (2011) diskuterar i “From Sovereignty to Responsibility: 
An emerging international norm and it’s call to action in Burma”, att 
statssuveränitet nu innefattar ett ansvar för alla stater. I studien applicerar hon 
regimen "Responsibility to Protect" på fallet Burma (McCormick 2011:564), 
vilken uppkom i dilemmat att hitta en balans mellan att respektera staters 
nationella suveränitet och skydda de mänskliga rättigheterna. Kommissionen 
ICISS (The International Commission on Intervention and State Sovereignty) 
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fungerar övervakningskommission av internationell säkerhet och fastslog att ett 
sekundärt ansvar bör falla hos det internationella samfundet för skydd mot 
folkmord, etnisk rensning och brott mot mänskligheten (McCormick 2011:568-
569). Studien slutsats var att det skett ett tydligt misslyckande i FN:s 
ansträngningar att tillämpa Responsibility to Protect i Burma. McCormick anser 
att det beror på att principens slutdokument som antogs 2005 saknade konkreta 
och tydliga riktlinjer för ansvar (McCormick 2011:579). Ett legitimt ingripande 
hade kunnat ske utifrån motiveringen att det förekommer en storskalig förlust av 
liv samt att det internationella samfundet har ett ansvar att inbegripa då den egna 
staten har misslyckats med att skydda sin befolkning (McCormick 2011:582).    
        Vidare publicerade Jeremy Sarkin and Marek Pietschmann (2003) artikeln 
“Legitimate humanitarian intervention under international law in the context of 
the current human rights and humanitarian crisis in Burma (Myanmar)” som 
behandlar Burma utifrån dess humanitära situation. I studien granskas de olika 
rättsliga grunderna folkmordskonventionen och FN stadgan (traktaträtt) (Sarkin & 
Pietschmann 2003:392). I linje med artikeln ovan diskuteras även internationell 
sedvanerätt och det normer som anger att det internationella världssamfundet har 
en skyldighet att agera. Studiens slutsats är att FN-stadgan och internationell 
sedvanerätt fungerar som rättsliga fundament för en intervention i Burma (Sarkin 
& Pietschmann 2003:404).   
         Efter att ha tagit del av den tidigare forskningen kring humanitär 
intervention och folkrätten tycks det gå att påvisa en trend mot “Responsibility to 
protect”. Debatten är främst koncentrerad kring utvecklingen av staters och 
samfundets ansvar i det internationella systemet. Att undersöka kulturell 
relativism kontra universalism förefaller därmed intressant och relativt 
outforskat.   
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3 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras folkrätten 3.1, samt det teorier inom folkrätten som 
ligger till grund för hur empirin har tolkats i analysen.  
 

3.1 Folkrätten  

Folkrätten (Customary International Law) är ett internationellt normsättande 
ramverk som genom informell lag anger hur stater bör samverka för att stärka 
internationell stabilitet (Holzgrefe, Keohane 2003:179). Den fungerar 
internationell normsättare för hur internationell säkerhet ska tolkas och uppnås, 
vilket genom politiska beslutsfattande är en nödvändig förutsättning för att 
tillförsäkra mänskligheten grundläggande rättigheter (Hydén 2002:133). I 
Folkrättens första artikel definieras dess intention; För att uppnå internationell 
samverkan i att lösa internationella problem av ekonomisk, social, kulturell och 
humanitär karaktär, och med uppmuntrandet för respekt av mänskliga rättigheter 
och fundamental frihet, utan att det görs någon åtskillnad mellan ras, kön, språk 
eller religion (Donnelly 2013:6). Artikeln återfinns i FN-stadgans artikel 55 (c) 
och institutionaliseras i artikel 56 som anger att varje medlemsstat utkrävs ansvar 
och delaktighet för att i samråd med FN uppfylla de målsättningar som utgör 
artikel 55 (un.org) 

Att stater accepterar ett institutionaliserande av informell lag förklaras utifrån 
teorier om jus opinio; en övertygelse så stark att dess icke-egentliga makt 
normaliseras och vinner laga kraft (Holzgrefe, Keohane 2003:179,180). Varför 
folkrättens informella makt har normaliserats internationellt förklaras i sin tur 
genom mänskliga rättigheters intrinsikala värde (Badersten 2004:209); att 
mänskliga rättigheter är något för hela mänskligheten önskvärt såväl som 
eftersträvansvärt. Detta antagande är grundat i en form av humanitarianism, som 
är en nödvändig utgångspunkt för konstruerandet av samhälleliga normer. Utan 
denna utgångspunkt står människan vilse inför avgörandet av vad som är “gott” 
eller “ont”, “moraliskt rättfärdigat” eller “orättfärdigat” (Finnmore 2004:57). 
Utifrån den sociala kontexten av den kontemporära tidens samhällsnormer ser vi 
hur mänskliga rättigheter skiftar i sin karaktär av nationalstatlig angelägenhet till 
internationell (De Schutter 2010:57). Till vilken grad detta skiftande ter sig 
uttryckt och vem det följaktligen är som bär huvudansvaret för implementerandet 
av mänskliga rättigheter, är fortfarande oklart folkrätten. De olika 
skolbildningarna universalism och kulturell relativism svarar olika för detta. Det 
finns en klar polemik skolbildningarna emellan, som bottnar i de bådas 
uppfattningar om staten, och vad som är avgörande denna (Donnelly 2013:19).  
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        3.1.2 Folkrättens olika värdegrunder och det ofrånkomligt normativa  

Hur humanitär intervention i ett fall som Burma kan legitimeras är en 
problemställning av normativ natur; hur samhället bör se ut.  Vi ämnar göra en 
teoriprövning för att se till vad som legitimerar humanitär intervention i vårt fall 
Burma, vilket vi gör genom en rationell argumentation i värdefrågor där olika 
infallsvinklar talar för eller emot en sådan legitimitet (Badersten 2004:208). Vad 
som ställs i relation till sitt värde är mänskliga rättigheter, så som de anges i 
Folkrätten, men vari en distinktion görs mellan individualetiska och gruppetiska 
perspektiv (Badersten 2004:210).   
         Sin normativa karaktär till trots, så bedöms Folkrätten som för 
undersökningen epistemologiskt testbar humanitär intervention, eftersom de båda 
perspektiven utgår ifrån ett för mänskligheten intrinsikalt värde (Finnemore 
2004:57). Med detta menas att mänskliga rättigheter som värde är något gott och 
eftersträvansvärt i och för sig, oberoende dess yttre kontext och oberoende dess 
påföljder. Vad som här ska testas är huruvida humanitär intervention kan 
legitimeras utifrån ett intrinsikalt värde av mänskliga rättigheter, där intervention 
är instrumentellt önskvärt förutsatt att utfallet är ett tillhandahållande av 
folkrättslig praxis.  Inom värdehierarkin av moralfilosofiska resonemang har 
instrumentella värden en underordnad ställning de intrinsikala (Badersten 
2004:209) vilket tordes innebära att vad som legitimerar humanitär intervention 
inte är något allmängiltigt definierat. Folkrätten fungerar således som teoretiskt 
verktyg för att kunna se till olika teoretiska infallsvinklar om huruvida ett externt 
ingripande kan rättfärdigas i ett fall som Burma, givet den respektlöshet inför 
folkrättslig praxis som påträffas där.  
         Det uppstöter här ett problem i Burma som icke-fall. Icke-fall i den 
bemärkelsen att det trots utebliven folkrättslig praxis finns en avsaknad av 
humanitär intervention. Det blir ju svårt att identifiera undersökningens syfte när 
det iallafall än så länge inte är en realitet (Finnemore 2004:54). Vi förväntar oss 
dock hitta generella drag att utgå ifrån som underlag för vår slutsats, vari vi kan 
förhålla oss till graden av aristokrati i vårt icke-fall Burma med fall av fall. Med 
detta antagande görs föga försvar för undersökningens validitet, som för övrigt är 
allmänt svårt att påvisa i studier av normativ karaktär (Badersten 2004:207,208). 
Istället uppstår en följdfråga till vår ursprungliga problemformulering. Om nu 
mänskliga rättigheter är av det intrinsikala slaget och Burma är ett konstaterat fall 
av bristfällig folkrättslig praxis; vilka förklaringar kan tänkas ligga bakom faktorn 
att vårt fall är just ett icke-fall (av humanitär intervention)?  

 
 

        3.1.3 Universalism  

Det antika Greklands filosofer var de första att se till ett för mänskligheten 
universellt värde (Behr 2010:60-66). Med detta menas att människans värde är att 
betraktas som enhetligt och allomfattande, för det faktum att vi alla tillhör 
mänskligheten. Vad som bekräftar människan i sin mänsklighet återfinns genom 
det kausala sambandet mellan människa och natur, och “att vara människa” är 
därför inget som går att varken uppnå eller förlora (Donnelly 2007:282,283). 
Sedan Antikens Grekland har sedermera innebörden av universalism förändrats 
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och skiftat i karaktär. Under modernismens tidiga skede definieras universalism 
utifrån en för tidens partikularism i vilket Immanuel Kants normativa verk 
Perpetual Peace (1795) lade grunden. Fred var för Kant inget naturligt tillstånd 
utan något som uppnås. Det är ett skapande av människan som går till försvar för 
mänsklighetens värde genom att se till statens skyldigheter och konsekvenserna av 
aristokrati (Behr 2010:130,131). Universalism genomsyrar folkrätten framförallt 
sedan FNs tillkännagivande av deklarationen om mänskliga rättigheter (Zechenter 
1997:321). Kants Perpetual Peace är ett av andra verk som fortfarande fungerar 
underlag för nutida rättsstatlig praxis, och därav folkrätten (Donnelly 2003:66). 
Inom ramen av den internationella rättsstaten innebär detta att mänskliga 
rättigheter ska tolkas enhetligt i alla länder (Hayden 2001:371). Dagens 
universalism är ett resultat av i huvudsak naturrätt, positivism samt rationalism 
(Zechenter 1997:319,320,321) och definieras primärt genom en egalitär syn på 
mänskligheten och utifrån att vi alla föds lika (Holzgrefe, Keohane 2003:52).  

...Certainly it is undoubted that ever since civil societies where formed, the rulers of 
each claimed some especial rights over his own subjects… If a tyrant… practices 
atrocities towards his subjects, which no just man can approve, the right of human 
social connexion is not cut off in such a case...It would not follow that others may 
not take up arms for them.   

(Hugo Grotius 1625, Naturrättslig förfäder, ur; Abiew 1999:35) 

 
Sedan Vien deklarationen år 1993 betonas att individen är den som är föremål för 
mänsklig rätt; “All human rights are universal, indivisible and interdependent and 
interrelated”, artikel 5, Viendeklarationen 1993 (Donnelly 2003:27). Underbyggt 
innebär detta att värdet av individen överordnas värdet av staten och den 
fungerande staten kännetecknas genom medborgarnas kontroll över sin stat. Det 
finns därav en positiv interdependens den fungerande staten och sin befolkning 
emellan (Donnelly 2003:35,36).  

 

         3.1.4 Kulturell Relativism  

American Anthropological Association utfärdade en rad föreskrifter 1947 mot 
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Dem förespråkade en kulturrelativistisk 
grund för mänskliga rättigheter som förordade att det finns skillnad kulturer 
emellan.  
 

Standards and values are relative to the culture from which they de-rive so that 
any attempt to formulate postulates that grow out of the beliefs or moral codes of 
one culture must to that extent detract from the applicability of any Declaration of 
Human Rights to mankind as a whole.  
 

(The Executive Board, American Anthropological AssociationReviewed work(s):Source: 
American Anthropologist, New Series, Vol. 49, No. 4, Part 1. 1947:539,542) 
 
Dessa föreskrifter har legat till grund för det kulturrelativistiska kritiken mot 
universalismens teori om mänskliga rättigheter som en universell norm. Begreppet 
kultur har många olika definitioner som oftast bygger på Edward Taylors (1871) 
förklaring, ”den komplexa helhet som innehåller erfarenheter, tro, moralbegrepp, 
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rättsföreställningar, seder och alla övriga färdigheter och vanor en människa har 
förvärvat som samhällsmedlem” (Ne.se).  Kultur är människans sociala kontext 
varigenom det sätts värde på våra handlingar och värderingar (Weldes et al 
1999:1).  
       Kulturrelativismen anser att normer för mänskliga rättigheter varierar kraftigt 
mellan olika kulturer och är följaktligen relativa. Kulturrelativismen motsätter sig 
därför att västerländska idéer om universella mänskliga rättigheter ska påtvingas 
tredje världens samhällen (Hayden 2001:380) samt att kultur definieras som en 
homogen enhet (Preis 1996:293-294). Ett värde existerar som sådan i en viss 
kulturell kontext och varierar inte bara från en kultur till en annan utan även 
mellan olika sociala klasser (Preis 1996:291).  Diskussionen om värden kan 
hänvisas till dess ursprung. Har ett värde utvecklats endast inom vissa kulturer 
eller finns det inom de grundläggande idéerna i varje kultur? Idén om mänskliga 
rättigheter har sitt ursprung i den västerländska traditionen (Hayden 2001:406). 
Kulturrelativismen har uppfattningen att eftersom det finns få universellt allmänna 
kulturella antaganden som kan anföras för att försvara mänskliga rättigheter är den 
universella validiteten problematisk (Hayden 2001:407). I motsats till 
universalismen värderar kulturrelativismen kollektivet och samhället över 
individen (Preis 1996:292).  
           An-Na’im diskuterar uppfattningen om bristen på kulturell legitimitet inom 
internationella normer. Den anses härröra från de historiska förhållandena kring 
skapandet av FN människorätts stadga år 1948. Många Afrikanska, Latin 
Amerikanska och Asiatiska länder var kolonier och därmed inte medlemmar i FN 
under denna tidpunkt. På grund av detta deltog de inte i utformningen av de 
universella deklarationerna om mänskliga rättigheter. Sedermera fanns det ett 
fundament av ett etablerat ramverk och filosofiska antaganden som ponerats i 
deras frånvaro (Hayden 2001:316-317). Det finns flera förgreningar inom 
kulturell relativism, epistemologisk relativism hävdar att det inte finns några 
kulturella normer som bedömer andra sedvänjor som acceptabla eller oacceptabla 
eftersom alla kulturer är ömsesidigt obegripliga (Zechenter 1997:324). Vidare 
anser radikal relativism att det inte finns några transkulturella moraliska eller 
etiska normer (Zechenter 1997:323).  
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4 Historisk Bakgrund  

4.1 Självständighet, statsbildning och opposition  

Burma (Myanmar) blev självständigt från Storbritannien år 1948 och har sedan 
dess präglats av perioder av inbördeskrig och instabilitet. Detta förklaras genom 
den statsbildning som initierades som ett resultat av självständigheten, där den 
etniska majoriteten av befolkningen tog makten under beteckningen State Law 
and Order Restoration Council (SLORC). Makten centraliserades till en form av 
socialistisk monoetnicitism vilket gjordes med syftet att skapa en för Burma enad 
nationell identitet utifrån allmänhetens bästa (Collins 2003:27,28).  

         År 1962 avsattes sedermera dåvarande presidenten och hans ämbete genom 
en coup d´état där militärjuntan Tatmadaw tog makten utifrån en retorik om att 
säkerställa ordning. Intentionen var att försäkra den offentliga sektorn kapital från 
elitistiska politiker, landägare och kapitalister, som för den buddhistsocialistiska 
militären rimmade dåligt med ett redan för denna tid påbörjat federalistiskt Burma 
(Taylor 2009:293,294). Tatmadaw har sedan dess styrt landet vis a vis staten och 
utgör dennes förlängda arm än idag. Den interna legitimiteten gentemot staten har 
sviktat parallellt med Tatmadaws befästande, varvid en historisk kulmen ägde rum 
år 1988. Ekonomin var vid detta lag bankrutt och staten hade svårigheter att 
försörja sig självt. Samtidigt intensifierades Tatmadaws kontroll i Burmas 
gränsområden vilket ledde till ett folkligt uppror av studenter och civila som 
kunde växa i sitt omfång med hjälp av stöd från i huvudsak USA. Resultatet blev 
en våldsvåg där Tatmadaw genom otaliga incidenter skulle tämja befolkningen till 
lydnad (Taylor 2009:381,382,383). Upproret var en kausalitet som försatte den 
burmeiska staten i en ny era. Inför kommande val år 1990 institutionaliserades 
flerpartisystem och konstitutionen reformerades en andra gång (första gång i 
samband med Tatmadaws militärkupp 1962); den socialistiska pragmatism som 
präglat Burma sedan självständigheten avskaffades, och staten ändrade sitt 
partinamn till State Peace and Development Council (SPDC) (Taylor 
2009:392,393).  

        Valet blev till en seger för SPDC´s största opposition The National Leauge 
for Democracy (NLD); ett parti som allt sedan upproret 1988 hade blomstrat. I 
enlighet med den nya konstitutionen visade sig dock en koalitionsregering mellan 
de båda svår införlivat och Tatmadaw vägrade samarbete. Under större delen av 
1990-talet bröt därav nya våldsamheter ut och statliga arresteringar av 
oppositionen blev till en sedvanlig företeelse. År 2000 gjordes nya försök till en 
koalitionsregering då SPDC och NLD ingick ett försoning samarbete, men där 
NLD ville påvisa att en för SPDC demokratisk implementering endast kan ses 
som en del av retoriken (Collins 2003:33,34) och där SPDC i sin tur anklagade 
NLD för att operera jämte västvärlden och därav medvetet bortse nationella 
intressen (Taylor 2009:492). 
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4.1.1 Avspeglar SPDC och Tatmadaw Burmas befolkning? -
Legitimitetsdilemman och statliga strategier för att råda bot  

 
Sedan självständigheten 1948 har statens ambition varit att assimilera 
befolkningen till en identitet motsvarande statens. Fram till vändpunkten 1988 gav 
denna assimilering sig uttryck genom våld, för att efter statlig reformering till 
demokratibygge formellt uppnås genom fredligare metoder. Den monolitiska 
kulturen som föreligger staten är dock den samma. SPDC består av i huvudsak 
statsmän från majoritetsbefolkningen Bamar, som genom centraliserad makt 
verkar tolkningsram för de beräknade 80 procent av de civila som tillhör samma 
folkgrupp (Collins 2003:27,28). Buddismen har följaktligen en historisk roll i 
Burma. SPDC har sedan de tillkommit till makten 1962 sökt dra nytta av 
Buddhismen, framförallt munkväsendet, för att bedömas som legitima och för att 
säkerställa sitt maktinnehav (Bengtsson & Hald 2007:14). Buddhismen är 
inskriven i unionens konstitution, och fungerar underlag för inomstatligt 
bedrivande;  
 
(361) The Union recognizes special position of Buddhism as the faith professed by the 
great majority of the citizens of the Union 
 
I paragraf 362 erkänns praktiserandet av Kristendom, Islam, Hinduism och 
Animism inom landets gränser, men med paragraf 363 som följer, tillrättavisas 
dessa religioner tillbaka till en sekundär plats:  
 
(363) The Union may assist and protect the religions it recognizes to its utmost.  
             
                      (The Republic of The Union of Myanmar, Konstitution 2008; sid 151) 
 
Burma är ett av världens mest komplexa länder sett till etnisk mångfald. Burmas 
totala befolkning om 53 miljoner (landguiden.se) är flertalet fördelade i olika 
folkgrupper av etnisk och/eller religiös tillhörighet, och mer än 100 olika språk 
har identifierats inom landets gränser (Smith 1999:29,30). Exakt statistik på 
antalet folkgrupper är svårfångat eftersom diverse etniska minoriteter med åren 
har försvunnit från SPDCs förda befolkningssystem. Ett antagande finns här om 
att SPDC medvetet uteslutit civila från statistiken.  
            Sedan tiden från självständigheten har landet emellertid genomgått en 
befolkningsexplosion som har stegrat fyrfaldigt (den totala befolkningen utgjorde 
år 1931 dryga tio miljoner, idag är den beräknad till 61 miljoner) (Smith 
1999:32,38). Sannolikheten är därmed stor att det förekommer en assimilering av 
mindre folkgrupper till de större som ett resultat av detta, vilket också inverkar på 
befolkningens fördelning. Såtillvida står avgörandet om detta oklart. Vad som 
däremot kan bekräftas är att Burma är ett fall av kontinuerligt inbördeskrig som 
resultat av etniska konflikter, och att dessa inbördeskrig i sig verkar för en för den 
etniska minoriteten marginalisering snarare än integrering i vad som innefattar 
Burmesiskt samhällsliv och kulturell sedvanlighet (Smith 1999:38). 
Marginaliseringen har inneburit att de utanför den starkt centraliserade statens 
tolkningsram, har trängts undan till periferin av Burmas gränsområden och 
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ytterkanter, vari de fogat sig tills nya upptrappningar av etniska konflikter mellan 
stat och befolkning tenderat att bryta ut (Collins 2003:27-34). FN uttrycker oro för 
den rådande situationen i Burma. De vittnar om ett politiskt förtryck som präglar 
landet, med systematisk diskriminering och övergrepp som följd (United Nations 
General Assembly). En konfliktdrabbad delstat är Rakhine i västra Burma. Human 
Rights Watch uppmärksammar en omfattande och systematisk attack mot olika 
etniska minoriteter, där politiska och religiösa ledare planerat och organiserat 
attacker mot minoriteter såsom tvångsförflyttningar, tvångsarbete, mord och 
förföljelse (hrw 2013:11,12). Många av landets fördrivna muslimer har levt i 
flyktingläger med brist på mat, vatten och sanitet (hrw 2013:8).  
 

 Minority cutures and languages are relegated to one´s home and cannot be 
used for other than local purposes... 

 (Steinberg David, ur Collins Alan 2003; Security and Southeast Asia, sid 28)  

              4.1.2 Omvärldens reaktioner; en förhandlingsbar diplomati? 

Burmas internationella relationer har varit allmänt bräckliga sedan upproret 1988. 
Omvärlden, med framförallt USA i spetsen, väntade ut följden av den nya 
konstitutionen som föreskred 1990-års statsval genom observation och stundtals 
uppmaningar, då framförallt för att se till huruvida SPDC efterlev de förbindanden 
som ett demokratibygge medför (Taylor 2009:463,464). Statens försäkrade 
demokratibygge har parallellt föregåtts av diverse sanktioner från omvärldens 
sida. 1995 isolerade USA Burma i enlighet med Burma Freedom and Democracy 
Act. Syftet lyder att påskynda processen “från militärdikatur till demokrati” vilket 
möjliggörs genom att förse den burmeiska befolkningen med inflytande över 
Tatmadaw (Dunér 2002:149). Isoleringen drabbade Burma ur främst diplomatiska 
och ekonomiska aspekter. Senast vid årsskiftet 2005/06 var exempelvis export till 
USA totalstrypt till 0 procent (Taylor 2009:467), samtidigt som USA kallade hem 
sin ambassadör och drog in sitt stöd för de FN-operationer verksamma i landet 
(Dunér 2002:150). SPDC har fört diplomatisk dialog i synnerhet med sina 
grannländer, detta framförallt genom ASEAN-samarbetet (Association of South 
East Asian Nations).  Burma ingick medlemskap i ASEAN år 1997, vilket skedde 
utanför ramen av USAs och EUs medgivande (Taylor 2009:468).  

        Sedan 2000-talets misslyckade försoningssamarbete har Burmas 
internationella relationer varit ute på särskild hal is. SPDC fick erhålla 
internationella påtryckningar framförallt i samband med cyklonen Nargis som 
drabbade Burma i maj år 2008 och där det beräknade dödstalet anges vara mellan 
85.000 och 135.000 (Taylor 2009:487). Kritik riktades mot SPDC om att förhala 
extern humanitär assistans och därmed fördröja räddningsinsatsen (Kovach 
2013:5,6). Efter en för staten påtvingad diplomatisk dialog med FNs 
säkerhetsgeneral som tog sin början 1997 (Taylor 2009:492) och med den nyligen 
inträffade Nargis i nacken skrevs sedermera konstitutionen om för tredje gången i 
september 2008. 

 
 
 

 



 

 15 

       4.1.3 The Republic of the Union of Myanmar och 2008 års konstitution  

 
2008 års konstitution för formellt med sig två (2) avsevärda förbättringar; dels 
innehåller konstitutionen en utarbetande del av de två föregående 
konstitutionerna, som sammantagna lagt grunden för Burmas demokratibygge. 
Dels förstärktes etniska minoritetsrättigheter med 2008 års konstitution, och i 
detta rätten till politisk autonomi (Taylor 2009:496). Den autonoma makten för 
Burmas sju federala regioner och sju federala stater förstärktes ytterligare genom 
en maktfördelning i enlighet med Montesquieus maktfördelningslära; en 
lagstiftande, en verkställande och en dömande makt (RUM 2008:13,27,75-
76,125-126). Maktfördelningen har för avsikt att trygga de sammantagna 14 
federala områdenas förmåga till självbestämmande. Alla federationer har enligt 
paragraf 9 (a) i konstitutionen en likvärdig status, men samtidigt ålägges alla 
enligt paragraf 10 en skyldighet att sätta unionen främst; (10) “No part of the 
territory constituted in the Union such as Regions, States, Union Territories and 
Self-Administered Areas shall ever secede from the Union” (RUM 2008:4,5). 
Skyldigheten förtydligas genom paragraf 383 som återfinns i kapitel VIII:    
 
(383) Every citizen has the duty to uphold: 

1. non-disintegration of the Union; 
2. non-disintegration of national solidarity; 
3. perpetuation of sovereignty  

                    (The Republic of the Union of Myanmar 2008:155) 
 
 

4.2  Värdet av Tatmadaw och skiljelinjen intern/extern  

        4.2.1 Intern suveränitet 

Vid brytpunkten 1988 och övergången från socialismen valde staten, tvärtemot 
internationella uppmaningar, att fortsätta se till Tatmadaw som operativ instans 
för tillförsäkrandet av landets säkerhet och ordning. Argumentet löd att Tatmadaw 
fortsätter hålla makten åt folket tills det att det har skapats tillräckliga 
förutsättningar för en permanent representativ regering (Taylor 2009:471). 20 år 
senare replikeras militärens vidmakthållande i vad som utgör 2008 års 
konstitution, i vilken paragraf 20 (a) lyder: “The Defence Services is the sole 
patriotic defence force which is strong, competent and modern”, följt av (e) “The 
Defence Services is mainly responsible for safeguarding the nondisintegration of 
the Union, the non-disintegration of National solidarity and the perpetuation of 
sovereignty” (RUM 2008:6). Vidare är Tatmadaw med paragraf 40 (c) klart 
överordnad civilsamhället, i vilken det förklaras att vid fall av undantagstillstånd, 
såsom desintegration, respektlöshet inför nationell solidaritet, och andra fall av 
folkligt uppror, så har Tatmadaw suverän makt att ta över och säkerställa ordning 
utifrån egen preferens, vilket vid dessa omständigheter sker i enlighet med 
konstitutionen (RUM 2008:11). Statliga resonemang om säkerhet och ordning har 
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legitimerat SPDCs ovilja att reglera statligt kapital till andra institutioner än den 
militära (såsom exempelvis socioekonomiska), och det är Tatmadaw som har fått 
mottaga större delen av den statliga budgeten allt sedan självständigheten. Detta 
har omvänt inneburit ett tärande på samhället (Taylor 2009:449).  
            Förklaringen till SPDCs snäva definition av civil säkerhet återfinns i 
begreppet suveränitet, som i Burmas fall ter sig uttryckt i en ytterst privat 
dimension. Utifrån en intern kontext genomsyras Tatmadaws kvarlevande av 
landets historia och militären ses som avgörande staten vid samtliga av de 
incidenter som sammantagna skapat dagens Burma (se till rubrik 4.1). Retoriken 
har alltid försetts med resonemang om att Tatmadaw är de enda som genom hela 
inbördeskriget varit genuina nationen (Taylor 2009:497,498), och de enda som 
genom landets etniska konflikter agerat osjälviskt och opartiskt; alltid med 
ändamålet att sätta nationen främst (Taylor 2009:473). Därav är det Tatmadaw 
som internt är vad som kännetecknar Burma suveränt. Tatmadaw har i detta ett 
instrumentellt värde för ett enande av nationen och det är genom denna suveräna 
status som Tatmadaw genom staten kan rättfärdigas. 

         4.2.2 Den externa suveränitetens påverkan på den interna  

Interdependensen mellan Burma och dess externa relationer är däremot 
undermålig (se till rubrik 4.1.2). Den har sviktat parallellt med Tatmadaws 
befästande (Dunér 2002:149) samtidigt som externa faktorer av isolering 
påverkar. Isolering innebär i vid mening att det drabbade landets relationer med 
sin omvärld inskränks som ett resultat av ett icke-erkännande på den 
internationella arenan.  
            Framförallt riskerar landet att hamna i bakundan i interaktionen med andra 
stater, men även relationen med andra aktörer än stater påverkas, vilket bekräftas 
genom att se till icke-statliga organisationers (NGOs) verksamhet i landet, 
utländska investeringar (FDI) och andra ickestatliga aktörer som skapar 
förutsättningar för landets socioekonomiska situation. Det finns empiriska belägg 
på att statligt avsedda, separata sanktioner som isolering medför, riskerar att leda 
till statlig kollaps och maktkoncentration; militarisering och centralisering med 
etnisk diskriminering som följd (Closson 2013:679). Detta innebär i sin tur att den 
isolerade statens incitament till demokratibygge undermineras (Closson 2013:676) 
samt att statens legitimitet från befolkningen minskar (Closson 2013:679). På så 
sätt minskar intern legitimitet som ett resultat av låg extern legitimitet, vilket 
vidare tordes innebära att icke-erkända stater är underlägsna erkända stater vid 
frågan om ett demokratins förverkligande.  
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5 Analys 

5.1 Universalistiska ställningstagande Burma 

        5.1.1  Individens suveräna status  

 
Att som i SPDCs fall - grunda sin suveränitet på militärjuntan snarare än att se till 
befolkningens intressen (se till rubrik 4.1.4) visar på en för staten intern 
inkapacitet (Hehir 2003:53,54) vilket talar mot internationell rättspraxis och är 
enligt universalistisk skolbildning fördömandevärt. Mänskliga rättigheter är 
utifrån dagens kontext vad som i vid mening förenar såväl som definierar 
mänskligheten och det är genom folkrättslig praxis som människan kan tillskrivas 
ett grundläggande mänskligt värde. Därmed inte sagt att mänskligheten får 
betraktas som homogen. Vad som fastställs är snarare att folkrättslig praxis är 
internationellt överordnad sociokulturella hänsynstaganden och att det är genom 
denna praxis som universella appliceringar på mänskligheten är möjlig (Donnelly 
2003:64). Det står klart att statligt styre inte är förankrat i Burmas medborgare, 
vilket är tvärtemot vad som kännetecknar den fungerande staten. Det ska finnas en 
positiv interdependens mellan stat och nation, och det statliga maskineriet ska 
kunna kontrolleras av de civila (Donnelly 2003:35).  

     Det återfinns inte en sådan standard av transparens i fallet Burma; inte heller 
görs antydanden om att situationen har förbättras i takt med maktfördelningen 
som implementerades i 2008 års konstitution, paragraf 9 (a). Där förstärks snarare 
Tatmadaws suveräna status genom ett för unionens deklarerande om 
befälhavarens autonoma ställning vid fall av undantagstillstånd (enligt ovan 
nämnda paragraf 40). Det tordes i detta lämna fritt spelrum för Tatmadaw att 
utifrån egen tolkningsram avgöra när det sker ett fall av civil olydnad och 
nationell osäkerhet, vilket vidare tordes innebära att brott mot mänskliga 
rättigheter kan ske obehindrat. För ett upprätthållande av mänsklig funktionalitet 
krävs dock en minimal uppsättning av mänsklig okränkbarhet och integritet 
(Zechenter 1997:322); det är denna okränkbarhet som tillskriver mänskligt värde 
intrinsikalitet (se till humanitarianism rubrik 3.1). Det intrinsikala i mänskligt 
värde är antaganden som härleds och har utgjort våra moraliska 
ställningstaganden allt sedan antikens Grekland (Behr 2010:60,61). Begreppet 
fred så som förstått ur Kants Perpetual Peace, innebär underförstått de flesta 
något eftersträvansvärt, men det är, såsom mänskliga rättigheter, något 
instrumentellt i den bemärkelsen att de båda begreppen är skapade såväl som 
uppnås av människan (Behr 2010:130,131). Det görs med andra ord alltid ett 
aktivt val i staters beslut att följa folkrättslig praxis eller ej och därmed om värdet 
som åligger de båda begreppen ska fungera som statligt normverk. I takt med 
Viendeklarationens implementerande 1993 noterar det internationella samfundet 
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allt fler brott mot mänskliga rättigheter i Burma (se till rubrik 4.1.1). Sett till att 
fred är något för mänskligheten uppnåbart har den totala mänskligheten med detta 
konstaterande ett ansvar att undsätta i de förhållanden som Burmas, där fred så 
tydligt inte eftersträvas.  

            5.1.2 Humanitära motiv som legitimt gångbara 

    
Det är en gemensam utgångspunkt av moraletiska värderingar som gör att 
ansvarstagandet gentemot andra nationer kan åberopas. Gemensamheten 
möjliggör konstruerandet av samhälleliga normer (Finnemore 2004:57).  Att brott 
mot mänskligheten är något ont och fördömandevärt är en sådan allmängiltig 
värdering som genom denna allmängiltighet har kunnat vinna universellt 
normsättande kraft. Likaså är det moraletiska värderingar som föreligger i 
avgörandet om humanitär intervention ska betraktas som legitimt eller ej. Enligt 
internationell lag försäkras att en intervention är av legitim sed genom att se till 
huruvida de som intervenerar har mandaterats av FN. Är beslut om intervention 
taget med stark mandat av majoriteten av FNs medlemsländer så kan det därav 
betraktas som moraletiskt legitimt (Lang 2003:22,23). Att det inte skulle finnas 
något som till fullo humanitärt motiv bakom humanitära interventioner är därför 
en tolkningsfråga vari universalismen menar att renodlade motiv av 
medmänsklighet och solidaritet visst är mänskligt (och statligt) möjligt, och rentav 
en skyldighet (Donnelly 2003:169). Ett vidare poängterande är att även i 
interventionsmotiv med andra inslag än humanitära, exempelvis statligt 
egenintresse, så finns det inget givet som säger att värdet av detta egenintresse 
skulle vara komparativt möjligt med andra värden, såsom exempelvis det 
mänskliga. Att jämföra olika värden av sådan natur vid frågan om 
interventionslegitimerande, kan därför inte ses som annat än normativ spekulation 
(Donnelly 2003:170).  

         5.1.3 Målet som helgar medlen 

Den statiska position som stater tillhandahåller i den teoretiska uppsättningen av 
det anarkiska världssystemet är än idag kvarstående och avspeglas i reellt förd 
internationell politik (Donnelly 2003:66).  Att stater kan fortsätta tilldelas suverän 
status trots insläppet av icke-statliga aktörer på den internationella arenan, har sin 
delförklaring i icke-inblandningsprincipen, så som den anges i FN-stadgan artikel 
2 (4) (Holzgrefe, Keohane 2003:38,39).  

        Statens överordnade ställning andra typer av aktörskonstellationer gör att 
suveränitetsprincipen övernyttjas genom ett spelande på suveränitet som sådant 
(Donnelly 2003:34). Detta tordes, som vi ser i Burmas fall, internt kunna 
legitimera statlig våldsutövning med grova kränkningar mot mänskliga rättigheter 
som följd, bakom ridån av ett så kallat demokratibygge. Problemet med ett 
världssystem avhängande stater är därför att mänskliga rättigheter ses som något 
förmånligt, vilket lämnar utrymme för individuell objektifiering. Att människan är 
en handlande aktör och att mänskliga rättigheter är något som tillkommer aktören 
per automatik är något som i så många fall glöms bort (Donnelly 2003:37). I 
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synnerhet beklagligt är det en tid som denna. Mänskliga rättigheter blir allt mer 
till en internationell angelägenhet samtidigt som majoriteten av världens 
konflikter är av inomstatlig karaktär (Hehir 2003:57). Icke-inblandningsprincipen 
motverkar denna process samtidigt som vi ser att även den externa aktörens 
benägenhet att intervenera undermineras. Interventionens initiativtagare är den 
som i situationer av post-konflikt påskrivs allmänhetens skuld. Detta givet 
innebörden av att vara extern; här som en tredje part i en tvåfallskontext. Det är 
med andra ord för kostsamt politiskt såväl som socialt att vara ingripare 
(Finnemore 2004:73,74,75). Med detta faktum är det samtidigt för kostsamt för 
civiloffer av den aristokratiska staten att invänta humanitär assistans. Utifrån en 
universalistisk logik exemplifierar cyklonen Nargis år 2008 (rubrik 4.1.2) 
konsekvenserna av att överordna staten som suverän människan. Dödsantalet 
kunde växa obehindrat parallellt med att det internationella samfundet övervägde 
vem av den Burmesiska staten och befolkningen som de skulle hysa hänsyn till 
först. 

För att legitimera humanitär intervention måste därmed den externa vinna mer än 
vad den förlorar. I detta fall handlar det om Burma som en internationell 
angelägenhet, och SPDC och Tatmadaw måste därigenom förvägras extern 
suveränitet. Separat sanktion av isolering som den USA riktade åt Burma 1995 
(enligt ovan 4.1.2) kan ses som en första varning. Strategin har sedermera inte 
inneburit Tatmadaws avskaffande, och en humanitär intervention får då verka som 
en andrahandsåtgärd, eftersom man i enlighet med FN-stadgan, kapitel sju, tordes 
ha agerat i absolut möjliga preventiva syfte. ICISS kan tänkas svara för ett sådant 
ändamålsenligt intervenerande genom att åberopa en regim av Responsibility to 
Protect (McCormick 2011:568,569).   

 

5.2 Kulturrelativistiska ställningstagande Burma  

         5.2.1 Suveränitet i Burmas fall 

Makten i Burma har centraliserats till en form av monoetnocentism för att skapa 
en enad nationell identitet (Collins 2003:27,28). Buddismen har en historisk 
betydelse i Burma vilket innebär att SPDC måste godtas av munkväsendet för att 
bedömas som legitima. I väst handlar legitimiteten företrädesvis om vad regimen 
gör eller om mänskliga rättigheter men i Burma innebär det sedermera att de kan 
erhålla makt från munkarna (Bengtsson & Hald 2007:13,14). Majoriteten av 
befolkningen är Buddister och sedan självständigheten 1948 har staten haft 
ambitionen att assimilera befolkningen till en identitet liknande statens (Collins 
2003:27,28).  Tatmadaw har en suverän makt att ta över och säkerställa ordning 
utifrån egen preferens, vilket vid dessa omständigheter sker i enlighet med 
konstitutionen (RUM 2008:11) Buddismen är inskriven i konstitutionen och 
verkar som grund för inomstatligt bedrivande, Tatmadaw grundar därmed sin 
legitimitet i kulturen. Utifrån ett kultur relativistiskt perspektiv kan inte kulturen 
ses som en homogen enhet (Preis 1996:294). I vilken grad en stat väljer att 
realisera mänskliga rättigheter kan därmed fluktuera med utgångspunkt i olika 
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länders situation och traditioner (Thulin 2008:21). Värdet av mänskliga rättigheter 
existerar som sådan i en viss kulturell kontext (Preis 1996:291), vad som kan 
betraktas som brott mot de mänskliga rättigheterna i ett samhälle kan anses vara 
lagligt i en annan. Exempelvis rörelsefrihet eller förbud mot diskriminering 
(Hayden 2001: 380,381).   

       Sett till FN stadgans artikel 2(7) som säger att FN förbjuds att ingripa i 
ärenden som huvudsakligen faller inom respektive stats egen angelägenhet 
(un.org) kan SPDC hävda att vidmakthållandet av lag och ordning i landet, är var 
stats ensak med det metoder som finns tillhands (Thulin 2008:107). Därmed även 
hur Burma hanterar det fortgående inbördeskriget som ett resultat av etniska 
konflikter (Smith 1999:38). Förbiseendet av icke-inblandningsprincipen i FN 
stadgans artikel 2(4), som anger statens suveräna rätt till okränkbarhet (Holzgrefe, 
Keohane 2003:37), kränker normen om icke-intervention då stadgan inte anger 
rätt till humanitär intervention. Därmed ställs det intrinsikala värdet i mänskliga 
rättigheter på sin spets. Värdet av suveränitet återfinns i det kausala av att 
suveränitet är mindre utvecklade länders lott, och att majoriteten av världens stater 
hade stått maktlös intervention utan det höga värde som begreppet har i icke-
inblandningsprincipen (Hehir 2003:61). Statens rätt till självbestämmande innebär 
att värdet av mänskliga rättigheter existerar givet den kulturella kontexten (Preis 
1996:291), att Burma är ett icke-fall kan därmed legitimeras utifrån ett 
kulturrelativistiskt perspektiv. Den moraliska giltigheten är grundad i ett kulturellt 
sammanhang (Hehir 2013:87), där SPDC och Tatmadaw erhållit sin legitimitet 
utifrån sin specifika kultur, vari det är samma värde av moraletiska perspektiv 
som förenar dem båda.  

        5.2.2 Internationella relationer  

Burma ingick medlemskap 1997 med ASEAN som är ett frihandelsavtal (Taylor 
2009:468) ASEANs tio medlemsstater har i Asian Human Rights Declaration enats 
om att mänskliga rättigheter är kopplade till nationella och regionala förhållanden 
samt med beaktande till skilda kulturer, religioner och historiska förutsättningar 
(Civil Rights Defenders 2012). Teorin om “asiatiska värderingar” har uppstått i 
detta samarbete och inbegriper att rättigheter är en fråga om nationell suveränitet 
(Hayden 2001: 400). Detta är i enlighet med ett kulturrelativistiskt perspektiv som 
kopplats samman med mänskliga rättigheter. Deklarationen är skapad ur sin 
kulturella kontext och inte utifrån universella normer (Hayden 2001:380).  
        Handelsavtalet med Burma har erhållit kritik från USA (Taylor 2009:468), 
som vid åtskilda tillfällen efter misslyckade försoningsarbeten isolerat landet 
diplomatiskt och ekonomiskt (Dunér 2002:149). Kritiken har varit riktad mot 
medlemsländerna som fortsatt bedriva handel med Burma (Taylor 2009:468). 
Isolering innebär i vid bemärkelse att det drabbade landets relationer med sin 
omvärld inskränks som ett resultat av ett icke-erkännande på den internationella 
arenan (Closson 2013:679). Utifrån “asiatiska värderingar” har sociala och 
ekonomiska rättigheter företräde framför de medborgerliga och politiska 
rättigheterna då sådana rättigheter inte är nödvändiga i utblottade och instabila 
förhållanden. Landets ekonomiska utveckling kan effektiviseras utan att medföra 
individuella politiska rättigheter (Hayden 2001:400). En utebliven interaktion med 
andra stater och aktörer kan påverka landets socioekonomiska situation negativt 
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(Closson 2013:679). Som har framgått så kan statligt avsedda sanktioner som 
isolering innebär, leda till statens kollaps (Closson 2013:679). Att försöka 
implementera demokrati genom ett icke-erkännande, såsom det internationella 
samfundet, framförallt USA, har gjort, är därför högst ifrågasättande enligt en 
kulturrelativistisk mening.  SPDCs incitament till ekonomisk utveckling 
undermineras därav och kan på så sätt skapa sämre levnadsförhållanden och social 
oro för majoriteten av befolkningen. Det kulturella synsättet skiljer sig från det 
västerländska, ASEAN har enats om att mänskliga rättigheter är kopplade till 
nationella förhållanden (Civil Rights Defenders 2012). Sedermera har landet andra 
förutsättningar för att uppnå ekonomisk stabilitet än de representativt demokratiska, 
och kan därmed förbise medborgerliga och politiska rättigheter för att se till 
kollektivets bästa (Hayden 2001:400). Rätten till utveckling förefaller därmed vara 
en del av Tatmadaws suveräna rätt (Hayden 2001:404). Tatmadaw har i detta ett 
instrumentellt värde för enande av nationen, och kulturen delar inte universella 
antaganden om mänskliga rättigheter vilket leder till att giltigheten av ett sådant 
värde ifrågasätts och inte implementeras.  
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6 Slutsats 

Studien inledes med en frågeställning om hur humanitär intervention kan 
legitimeras i Burma. Sett till vår definition av humanitär intervention och att FN 
är den organisation som auktoriserar en tredjeparts intervenerande, så ser vi att 
icke-inblandningsprincipen har haft en genomgående betydande roll för 
analyseringsunderlaget, och vi har genom denna fått olika svar på hur humanitär 
intervention rättfärdigas.   Resultatet har visat sig avhängande vilken kraft 
suveränitetsprincipen tillges i förhållande till folkrättens deklaration om 
universella mänskliga rättigheter; om stat överordnas individ och om man ser ett 
omhändertagande av civila som nationell eller internationell angelägenhet. Sett till 
vårt material framkom det relativt omgående att även de med auktoriserad makt 
på den internationella arenan, realiserat genom FN, står mer eller mindre maktlösa 
inför det folkrättsliga tillrättavisande som icke-inblandningsprincipen medför. Det 
har därav varit svårt för oss att fixera resultatet till ett enhälligt svar. I 
konstaterandet att det inte finns en sanning att luta oss tillbaka på har vi dock fått 
ett brett spektrum att utgå ifrån, och vi ser med detta att världen är berikad med 
olika perspektiv, olika seende och olika hänsynstaganden beroende på individens 
kontext. Med vårt syfte ämnade vi att se till huruvida ett bortförhandlande av icke-
inblandningsprincipen är möjligt. Universalismen har visat sig svara bäst för detta, 
men inte uttömmande. Det har inte framgått hur denna kan kvarstå som en del av 
FN-stadgan men bortses från fall till fall. Att den med smärre problematik skulle 
avskrivas ur FN-stadgan är inte att betrakta som ett giltigt svar, då vi samtidigt ser 
att detta hade inneburit stora umbäranden för stater av mindre effektiviserad 
utvecklingsgrad. Det kan då antas att risken ökar för att realistiska antaganden 
återigen hade genomsyrat IR som disciplin.  

Distinktionen av en tvåfallskontext har gjort sig lämplig vårt fall Burma då dess 
befolkning har visat sig vara en av världens mest komplexa sett till den etniska 
mångfald som den utgör. I denna mångfald har det sedermera identifierats en klar 
distinktion mellan majoritets- och minoritetsbefolkning, vilket vidare antyder att 
opartiska motiv bakom ett externt; tredjeparts intervenerande, inte är en 
självklarhet. För innebär det inte så att man tar ställning om man som utomstående 
väljer att intervenera i vad som är en tvåfallskontext (en ställning som då 
proklamerar emot den sittande regeringen)?  

Här har det framkommit en fördel ur kulturrelativismen som betvivlar humanitära 
motiv. Det är likaså denna skolbildning som lämpligast ser till skillnader av 
samhälleliga normer och normer som implementerats genom politiska 
beslutsfattanden, och som medger att spontaniteten givet dem båda ter sig olika. 
Det kan antas att det är denna skillnad som dels gör att vissa politiska beslut och 
direktiv tar längre tid att normalisera än andra inom en given kontext, dels att den 
samhälleliga övergången från implementering till kulturell normalisering, ter sig 
olika från en kontext till en annan. Såtillvida bekräftas vår hypotes om att staten är 
ytterst kontextbunden. Samtidigt måste svagheten i kulturrelativistiskt 
ställningstagande angående intervention problematiseras. Den begreppsliga 
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uppsättningen av kultur framstår i många avseenden som statisk. Utifrån det 
teoretiska ramverket av kulturrelativism är det därför till stånd att ifrågasätta om 
inte kultur har förmågan att bli påverkade av sin yttre omgivning? Om nu ett 
universellt värde inte kan fixeras individen utifrån skolbildningen, hur kommer 
det sig att en allmängiltig definition av kultur är teoretiskt möjligt? Utifrån ett 
universalistiskt utfall av individualetiskt tänkande existerar humanitära motiv som 
sådana. Allt tycks avhängande människans kontext, men detta i sig tycks inte 
inverka på envars rättighet till mänsklig rätt och att ett grundläggande värde kan 
tilldelas oss alla för faktum att vi tillhör mänskligheten. Den universalistiska 
skolbildningen medger statens kontextbundenhet. De ser i detta dock individen 
överordnad staten, vilket gör statens kontextbundenhet av smärre relevans än de 
egenskaper som den kontextbundna staten innebär för kulturrelativismen.  

Vi har bedömt båda skolbildningarna som legitimt gångbara och kan med detta 
ifrågasätta den duala relation verksam mellan begreppen “individ” och 
“kollektiv”. Vi ser Hydéns (2002)  påståenden av normvetenskap, i vilken 
uppsatsens initierades, vara rimlig uppsatsens utfall; politiken är beroende av 
rättsregler för sin existens och hur det i detta råder ett dualistiskt förhållande 
mellan rätt och politik. Relevant här är om inte den dualistiska relationen i sig 
skapar distinktionen? Ingen av de båda skolbildningarna svarar rent 
epistemologiskt för hur humanitär intervention kan legitimeras. Vi urskiljer 
samtidigt att de olika resultaten av interventionslegitimerande är avhängande 
huruvida man ser till interna eller externa faktorer av sammanhanget Burma. 
Universalismen lägger tyngdpunkten (och därmed ansvaret) på externa aktörer; 
kulturrelativismen behandlar snarare Burma utifrån sin interna kontext. Med dessa 
konstateranden till grund kan en slutsats dras om att de båda skolbildningarna gör 
sig bäst genom att komplettera varandra och att hänsynstagande till de båda 
behövs i fråga om reella interventionsöverväganden.   

Det är slutligen även i dessa konstateranden som det framgår ett relativt diffust 
svar till varför Burma än idag är ett icke-fall av humanitär intervention (i den 
bemärkelsen att det inte förekommer ett territoriellt intrång av extern 
part).  Burmas medlemskap i ASEAN och grannländernas upprätthållande av 
handel och samarbete kan ligga till grund för att Burma är ett icke-fall. Då de tio 
medlemsländerna, däribland Kina, erfordrar indirekt respekt för Burmas 
suveränitet.  

 

 6.1 Slutdiskussion  

Att andra teoribildningar än folkrätten hade kunnat svara bättre på hur humanitär 
intervention kan legitimeras går inte att utesluta. Vi tror oss dock att folkrätten har 
förefallit oss vara en rationell utgångspunkt just för att denna teoribildning ser till 
mänskliga rättigheter och därigenom fungerar som internationell normsättare. Här 
framgår det som givet att ett universellt accepterande om brott mot mänskliga 
rättigheter är något icke-önskvärt såväl som icke eftersträvansvärt. Det står dock 
inte klart var gränsen för brott går. Hur brott mot mänskligheten mäts och 
definieras i olika kontexter hade varit intressant att kvantitativt studera vidare. Var 
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går gränsen och hur förenas en nationell gräns med den internationella 
(folkrätten)? Huruvida en annan skolbildning av folkrätten hade kunnat svara för 
detta lämnar vi för framtida forskning. 

Med Burma som utgångspunkt hade det varit intressant att studera hur lång tid ett 
demokratibygge från militärdiktatur får lov att ta. Hur avgörs vad som är ett 
politiskt spel av retoriska resonemang och vad som är en realitet än så länge under 
pågående process? Och vem bör avgöra detta?   

Det står avslutningsvis oklart vilken variabel som är given vilken. Det kan lika väl 
vara så att ett statligt implementerande av folkrätten är resultatet av humanitär 
intervention, vilket vi tordes se i flertalet historiska såväl som kontemporära 
kontexter. Sett till de metodologiska överväganden som vår studie grundas i 
identifierade vi sedermera humanitär intervention som beroende variabel. Utifrån 
en omvänd sambandsriktning hade det kunnat framstå andra, nog så giltiga, 
resultat, också lämpligt föremål för analys.   
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