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Abstract 

 
 
In recent years, refugees from Myanmar have tried to get to the neighbouring countries 

in the hope of a safe place. Most of the refugees belong to the ethnic minority Rohing-

ya, a group subjected to systematic persecution in their homeland. In 2015 a large 

amount of people were abandoned at sea when the people smugglers left the boats as a 

result of the escalation of action by the coast guards in Thailand, Malaysia and 

Indonesia. The thousands of people drifting at sea gained the attention of the 

international community. 

This paper examines the response by ASEAN and its member countries. The aim is 

to analyse how the organisation's norms of a strict view of sovereignty, non-interference 

in other states' internal affairs, and decision-making by consensus are consistent with 

the global standards of human rights. This is done by a theory about norm localisation. 

The conclusions are that there has not been a norm localisation of human rights within 

the organisation. The member states that are more keen to see a solution of the crises are 

therefore forced to act outside of ASEAN, but they make sure to act in accordance with 

the organisation’s norms about not to criticise another member state.  

 

Key words: ASEAN, human rights, refugees, norms, constructivism, Rohingya, 

Myanmar, norm localisation  

  



 

 

Abstract 

 
 
De senaste åren har flyktingar från Myanmar försökt ta sig till något av grannländerna i 

hopp om en säker plats. Flyktingarna tillhör i huvudsak den etniska minoriteten 

rohingya, en grupp som utsätts för systematisk förföljelse i sitt hemland. Under 2015 

övergavs flera till havs då människosmugglarna lämnade båtarna efter upptrappade 

åtgärder från kustbevakningen i Thailand, Malaysia och Indonesien. De tusentals 

människor som drev runt till havs ledde till en stor internationell uppmärksamhet.  

Den här uppsatsen undersöker ASEAN:s, och organisationens medlemsländers, 

hantering av katastrofen. Syftet är att analysera hur organisationens rådande normer 

kring en strikt syn på suveränitet, en icke-inblandning i andra stater interna affärer och 

beslutsfattning genom konsensus är förenliga med den globala normer om mänskliga 

rättigheter. Detta görs genom en teori om normlokalisering. Uppsatsens slutsats är att 

det inte skett en normlokalisering av mänskliga rättigheter inom organisationen. För att 

nå en lösning tvingas de mer angelägna staterna till att agera utanför ASEAN, men 

följer i övrigt organisationens normer.  

 

Nyckelord: ASEAN, mänskliga rättigheter, flyktingar, normer, konstruktivism, 

rohingya, Myanmar, normlokalisering 
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1 Inledning 

De senaste åren har inneburit en dramatisk ökning av flyktingar. Aldrig tidigare har 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) uppmätt så många 

tingar runt om i världen.1 En mindre uppmärksammad grupp av dessa befinner sig i 

Sydostasien där människor i ett desperat försök att fly förföljelse tar sig med fallfärdiga 

båtar, organiserat av kriminella nätverk av människosmugglare, från Myanmar2 i hopp 

om säkerhet i andra länder i regionen. Det är en extremt farlig resa, med en dödlighet tre 

gånger högre än den på Medelhavet.3 I maj 2015 ledde dessa flyktingströmmar till en 

regional flyktingkatastrof efter att människosmugglare övergav båtarna och lämnade 

tusentals människor till att driva runt i Andamansjön.4 Den krisartade situationen krävde 

ett regionalt agerande. I den regionala kontexten, där The Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN) är det främsta forumet för samarbete, visade sig detta vara 

svårt. Organisationen består av tio stater, där samtliga har problem i leva upp till de 

internationella normerna om mänskliga rättigheter. Trots detta har organisationen på 

senare börjat referera allt mer till mänskliga rättigheter. Organisationen är starkt präglad 

av normer med en strikt tolkning av suveränitet och där kritik av andra medlemsländer 

undviks. Utöver detta fattas beslut inom organisationen med konsensus (dessa normer 

förklaras närmre i kap. 3). 

I den här uppsatsen undersöks ASEAN:s svar på flyktingkatastrofen som uppstod 

2015 med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av dokument från olika regionala möten 

relaterade till den akuta situationen. Resultatet av undersökningen analyseras därefter 

med hjälp av ett konstruktivistiskt perspektiv av internationella relationer (IR).  

Slutsatsen av undersökningen är att de strikta normer om icke-inblandning, 

suveränitet och beslut med konsensus inom ASEAN gjort det svårt för organisationen 

                                                                                                                                          
 
1 UNHCR, http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html  
2 I den här uppsatsen används namnet Myanmar istället för Burma. Författaren är medveten om att 
ändringen av namn har varit en politiskt känslig fråga, men för att inte behöva ta ställning används den 
officiella benämningen på landet. 
3 UNHCR, ”Mixed Maritime Movement in Southeast Asia”, 2015 
4 S Tisdall, ”South-east Asia faces its own migrant crisis as states play ’human ping-pong’”, The 
Guardian, 14 maj 2015 
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att agera effektivt. Istället har de tre medlemsländer som varit mer drivande hittat 

lösningar på egen hand utanför ASEAN. Detta har samtidigt gjorts på ett sätt där 

Myanmars ansvar för situationen inte diskuteras. Genom detta går det att se att 

normerna kring suveränitet och icke-inblandning respekteras även när medlemsländerna 

agerar utanför organisationen. Det blir genom analysen tydligt att organisationens 

rådande normer är oförenliga med en effektiv och långsiktig lösning på flyktingkrisen i 

regionen där grundorsaker belys.  

 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

ASEAN har starka interna normer kring suveränitet och att inte kritisera de andra 

medlemsländerna. Eftersom mänskliga rättigheter ofta ses som relationen mellan 

medborgare och stat har principen om icke-inblandning lett till att det inte har legat i 

organisations natur att hantera människorättsfrågor på ett övertygande sätt. Ofta sker 

människorättsövergrepp inom en stats gränser, vilket leder till att principen om att inte 

blanda sig i andra staters interna angelägenheter kan förbli eftersom övriga länder inte 

påverkas. Ett tydligt undantag från detta är när flyktingströmmar uppstår på grund dessa 

övergrepp. När flyktingströmmar uppstår blir grannländerna direkt påverkade. När 

våldet mot den muslimska minoriteten rohingya i Myanmar trappades upp 2012, och 

antalet personer som försökte fly till havs från både Myanmar och Bangladesh ökade 

drastiskt, förvandlades frågan från ett nationellt problem till ett regionalt. Problemet 

nådde sin kulmen när människosmugglarna valde att lämna tusentals flyktingar till havs 

i maj 2015, vilket fick stor internationell uppmärksamhet. Till följd arrangerades flera 

möten, både inom ASEAN och utanför organisationen, för att nå en lösning på den 

akuta situationen. 

Syftet med undersökningen är att analysera hur ASEAN, och organisationens 

medlemsländer, väljer att hantera ett regionalt problem med en tydlig 

människorättskaraktär och hur detta är förenligt med de existerande normer som finns 

inom det regionala samarbetet. Detta görs genom en undersökning av uttalanden som 

gjorts efter möten inom ASEAN, Bali-processen, samt möten som arrangerats mellan de 

berörda parterna (se kap. 2 för en förklaring av ASEAN och Bali-processen). Eftersom 

det är normerna inom ASEAN och hur medlemsländerna inom organisationen agerar 
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mot varandra som är fokus för uppsatsen är det framför allt flyktingarna från Myanmar 

som står i centrum. Migranterna från Bangladesh befinner sig självfallet i en extremt 

utsatt situation, men eftersom Bangladesh inte är ett medlemsland i ASEAN faller inte 

detta utanför uppsatsens avgränsning.  

Undersökningens frågeställning är följande: Hur försöker ASEAN och 

organisationens medlemmar hitta en regional lösning för båtflyktingarna? Hur kan en 

sådan eventuell lösning förklaras utifrån ASEAN:s rådande normer? 

För att besvara forskningsfrågan används en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

från undersökningen analyseras efter en konstruktivistisk IR-teori som bygger på 

Amitav Acharyas studier av regionen.  

 

1.2 Material och avgränsningar  

1.2.1 Primärmaterial 

Under år 2015 och 2016 har ett antal möten arrangerats inom ASEAN och andra 

regionala organisationer angående irreguljär migration. Eftersom båtflyktingarna var 

den mest framträdande frågan inom detta ämne var det denna som stod i centrum för 

dessa möten. Mitt primärmaterial består av nio texter från sex möten.  

Tre av dokument är kopplade till möten inom ASEAN. Det ena dokumentet är 

ordförandens uttalande efter mötet Emergency ASEAN Ministerial Meeting On 

Transnational Crime Concerning Irregular Movement in Southeast Asia5 som hölls 2 

juli 2015 i Kuala Lumpur. De två andra dokumenten är från 10th ASEAN Ministerial 

Meeting on Transnational Crime, som hölls i oktober 2015 i Kuala Lumpur. Det ena 

dokumentet är ett gemensamt uttalande till pressen6, det andra är Singapores 

                                                                                                                                          
 
5 ASEAN, Chairman’s Statement: Emergency ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime 
Concerning Irregular Movement of Persons in Southeast Asia, Kuala Lumpur, Malaysia, 2 juli 2015 
6 ASEAN, Press Statement for the 10th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime & Special 
ASEAN Meeting on the Rise of Radicalisation and Violent Extremism, Kuala Lumpur, Malaysia, 29 
september - oktober 2015 
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utrikesministeriums uttalande7 efter mötet. Anledningen till att jag har valt att inkludera 

båda dokumenten är att de uttrycker sig olika och Singapores uttalande tar med några 

aspekter som inte ASEAN:s egna gör. Därmed går det att urskilja vissa olikheter i vad 

som tagits upp på mötet och vad länderna faktiskt kom överens om.  

Thailand, Malaysia och Indonesien höll i maj 2015 ett möte för att nå en gemensam 

linje för hur de ska hantera flyktingströmmarna som kommer. Det gemensamma 

uttalandet8 som länderna gjorde efter mötet utgör en del av materialet i undersökningen. 

Dessa länder är medlemmar i ASEAN men mötet är arrangerat utanför organisationens 

ramverk. Thailand har även organiserat två möten, i maj och december 2015, för att 

diskutera frågan om irreguljär migration till havs. Det uttalande som gjordes efter mötet 

i maj9, samt en sammanfattning av mötet10, används som material i den här uppsatsen. 

Efter mötet i december har jag inte hittat något officiellt uttalande och av den 

anledningen är det bara det första mötet som inkluderas i mitt material.  

Utöver de hittills nämnda mötena har situationen med båtflyktingarna diskuterats 

och behandlats inom Bali-processen. Efter en genomgång av processens möten har jag 

identifierat tre dokument11 som är av relevans för min undersökning.  

Trots att jag har material från andra sammanhang än ASEAN är det fortfarande 

denna organisation som står i fokus. Mötena som har organiserats av Indonesien, 

Thailand och Malaysia ser jag kopplat till ASEAN på det vis att samtliga länder är 

medlemmar. Mötet som Thailand organiserade med berörda länder är till viss del 

kopplat till ASEAN då ett medlemsland i organisationen var initiativtagare. Bali-

processen drivs av Indonesien och Australien gemensamt och har därmed ett av 

ASEAN:s medlemsländer som ordförande.  

                                                                                                                                          
 
7 Ministry of Home Affairs, Second Minister for Home Affairs and Foreign Affairs Mr Masagos Zulkifli 
at the Emergency Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime Concerning the Irregular 
Movement of Persons in the Southeast Asia Region, Singapore, 2 juli 2015 
8 Government of Indonesia, Government of Malaysia, Government of Thailand, Joint Statement: 
Ministerial meeting on irregular movement of people in Southeast Asia, 20 maj 2015 
9 Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, Special Meeting on Irregular Migration in the 
Indian Ocean, 30 maj 2015 
10 Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, Summary: Special Meeting on Irregular 
Migration in the Indian Ocean, Bangkok, Thailand, 29 maj 2015 
11 The Bali Process, ”Co-Chairs’ Statement”, Tenth Meeting of the Ad Hoc Senior Officials, Bangkok, 
Thailand, 2 februari 2016;  
The Bali Process, ”Co-Chairs’ Statement”, Sixth Regional Ministerial Conference, 23 mars 2016;  
The Bali Process, ”Bali Declaration on People Smuggling, Traffisking in Persons, and Related 
Transnational Crime”, Sixth Regional Ministerial Conference, Bali, Indonesien, 23 mars 2016 
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1.2.2 Källkritik 

 

Eftersom det relevanta för undersökningen är hur de berörda parterna väljer att officiellt 

förhålla sig till hanteringen av flyktingkrisen är materialet lämpligt då detta kan 

betraktas bestå av förstahandskällor. Det är viktigt att hålla i åtanke att detta inte 

nödvändigtvis betyder att materialet speglar det som sagts bakom stängda dörrar. Det 

ligger även i naturen av denna typ av material att de är utformade på så sätt att de i så 

liten utsträckning ska gå att kritiseras. Det sätt som undersökningen är upplagd, och de 

olika material som jag valt att använda mig av gör inte heller det av en större relevans 

för resultatet om texterna inte får med allt som sagts på mötena. Det är istället viktigare 

hur länderna och organisationerna väljer att officiellt förhålla sig till frågan. Med en 

medvetenhet av materialets begränsningar och ett kritiskt förhållningssätt till materialet 

är detta inte ett hinder i undersökningen. 
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2 Bakgrund 

För att ge läsaren bättre förståelse för uppsatsens ämne görs i det här kapitlet en kort 

beskrivning av ASEAN och Bali-processen. Därefter redogörs för den flyktingkris som 

uppstått i Andamansjön och vilka dessa flyktingar är.  

2.1 ASEAN 

ASEAN grundades 1967 av Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore och 

Thailand. Detta delvis en reaktion på Kalla krigets oro för ett kommunistiskt Indokina, 

och framför allt ett allt mer aggressivt Vietnam. Det var även ett sätt för länderna att 

hantera ett tidigare aggressivt Indonesien.12 Flera av de ursprungliga medlemsländerna 

hade problem med väpnade kommunistiska grupper. Detta gemensamma hot 

underlättade för ett samarbete mellan länderna, eftersom de annars är väldigt olika 

(politiskt, kulturellt, etniskt och ekonomiskt). Grundandet av organisationen ledde 

samtidigt till ett mer polariserat Sydostasien. Efter Kalla krigets slut blev det 

gemensamma hotet för ASEAN:s medlemsländer mindre uppenbart. Eftersom de 

globala stormakterna drog tillbaka sin närvaro från Sydostasien identifierade ASEAN 

ett behov av att fylla det maktvakuum som riskerade att uppstå. De började nu tala mer 

om ett enat Sydostasien och det öppnades upp för medlemskap för de övriga 

sydostasiatiska länderna. Vietnam blev medlem 1995, Laos och Myanmar 1997, och 

Kambodja 1999. En utökning av organisationen gav visserligen ett tydligare 

sydostasiatiskt fokus, men medlemsländerna blev nu allt mer spridda när det kommer 

till politiska och ekonomiska system.13  

                                                                                                                                          
 
12 D E Weatherbee, International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy, 2:a uppl., 
Rowman & Littlefield Publishers, 2009, s. 72ff. 
13 A Amitav, The Making of Southeast Asia: International relations of a region, 2:a uppl., Ithaca: Cornell 
University Press, 2013, s. 213-218 
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Från början eftersträvade ASEAN en ”tunn” organisationsstruktur. Med det menas 

att organisationen i så liten utsträckning som möjligt skulle institutionaliseras. 

Organisationen har på senare tid påbörjat ett visst reformarbete för att institutionalisera 

organisationen i en något större utsträckning, samt att fördjupa samarbetet på vissa 

områden. I november 2007 antogs ASEAN:s stadgar, vilket var första gången som 

organisationens principer och arbetssätt fanns nerskrivet i ett dokument. I stadgarna 

refereras det till såväl staternas suveränitet som demokrati och mänskliga rättigheter.14 

Man har också inlett arbetet med att skapa ASEAN Economic Community (AEC), 

ASEAN Political-Security Community (APSC) och ASEAN Socio-Cultural 

Community (ASCC). Frågor relaterade till mänskliga rättigheter inom organisationen 

ligger inom APSC. Detta är reformer som fortfarande är pågående. Organisationen 

grundade år 2009 ASEAN Intergovermental Commission on Human Rights (AICHR), 

som ska arbeta för mänskliga rättigheter i regionen. AICHR:s roll är förespråkande och 

inte övervakande. 2012 antog organisationen ASEAN Human Rights Declaration 

(AHRD).15 

 

2.2 Bali-processen 

Bali-processen, eller the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and 

Related Transnational Crime som är det fullständiga namnet, är ett regionalt initiativ 

som startade 2002. Australien och Indonesien har ett delat ordförandeskap. 

Medlemmarna i processen är både stater, men även organisationer som UNHCR och 

IOM. Totalt är det 48 medlemmar och ett antal observatörer från andra regioner. Syftet 

med processen är att få olika parter att samarbeta, utbyta information och diskutera olika 

policyförslag. Organisationen har även en ad hoc-grupp som består av regionens mest 

berörda länder gällande irreguljär migration tillsammans med internationella 

                                                                                                                                          
 
14 S Narine, ”ASEAN in the twenty-first century: a sceptical review”, Cambridge Review of International 
Affairs, 2009, vol. 22, no. 3, s. 375 
15 M Davies, ”States of Compliance?: Global Human Rights Treaties and ASEAN Member States”, 
Journal of Human Rights, 2014, vol. 13, no. 4, s. 414 
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organisationer. Gruppens uppgift är att diskutera specifika problem i regionen. Bali-

processen är frivillig och besluten som tas är inte bindande.16  

2.3 Flyktingkris i Andamansjön 

Under år 2015 försökte 33600 personer i Asien- och Stillahavsområdet migrera till havs. 

Av dessa hade cirka 1000 personer Indonesien, Sri Lanka och Vietnam som 

ursprungsländer, med en ambition att ta sig till Australien. Majoriteten av migranterna 

var de som försöker ta sig från Myanmar eller Bangladesh med Malaysia som slutmål. 

De flesta som färdades till havs gjorde detta under det första halvåret av 2015, under 

andra halvåret var det runt 1600 personer som tog sig denna väg - en minskning med 96 

procent jämfört med samma period året innan. Denna drastiska minskning kan förklaras 

med att de thailändska, indonesiska och malaysiska myndigheterna ökade sin 

kustbevakning, något som i sin tur ledde till att tusentals människor övergavs till havs 

när människosmugglarna valde att överge migranterna och båtarna, i många fall utan att 

lämna varken mat eller vatten kvar.17 Det finns även uppgifter om att myndigheter från 

de tre länderna avvisat båtarna när de kommit in på deras territorium.  

Runt 370 personer tros ha dött till havs under 2015. De vanliga dödsorsakerna har 

varit svält, uttorkning, sjukdomar och övergrepp från människosmugglarna. 

Uppskattningsvis går det 12 dödsfall per 1000 personer. De senaste fyra åren kan 

därmed uppemot 2000 personer (rohingya och bangladeshier) dött till havs. Enligt 

UNHCR är detta en dödlighet tre gånger högre än den på Medelhavet.18  

Finansieringen för omhändertagandet av migranterna och flyktingarna har också 

mött svårigheter. UNHCR som är väldigt belastad av den globala flyktingsituationen har 

för 2016 enbart hittat finansiering för 19 procent av insatserna rörande situationen i 

Andamansjön.19 

Det bör även tilläggas att ingen av de berörda mottagarländerna (Thailand, Malaysia 

och Indonesien) har anslutit sig till flyktingkonventionen. Av ASEAN:s medlemsländer 

                                                                                                                                          
 
16 The Bali Process, http://www.baliprocess.net/ [senast hämtad: 19 maj 2016] 
17 UNHCR, ”Abandoned at Sea”, 26 augusti 2015 
18 UNHCR, ”Mixed Maritime Movement in Southeast Asia”, 2015 
19 UNHCR, ”Bay of Bengal Situation Funding Update (as of 9 May 2016)” 
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är det enbart två, Filippinerna och Kambodja, som anslutit sig till konventionen.20 Med 

ett något bredare regionalt perspektiv, som inkluderar Australien, kan det också 

tilläggas att detta land också mottagit mycket kritik för sitt hanterande av flyktingar och 

migranter.21  

2.4 Vilka är båtflyktingarna? 

Folkgruppen rohingya är en muslimsk minoritet som bor till största del i provinsen 

Rakhine state i nordvästra Myanmar, ett område som gränsar till Bangladesh. Gruppen 

har länge varit förföljd och är i dag till stor del statslös. När Myanmar skärpte lagarna 

för vem som har rätt till ett medborgarskap i landet på 1980-talet fråntogs majoriteten av 

gruppen sitt medborgarskap och blev därmed statslös.22 Förföljelsen och 

diskrimineringen av gruppen har delvis skett med juridiska metoder. Dessa metoder har 

bland annat varit striktare lagar för äktenskap, begränsningar i antalet tillåtna barn, och 

som nämnt förlusten av rätten till medborgarskap.23 

Myndigheter i Myanmar förnekar att det finns en etnisk grupp i landet som kan 

kallas rohingya. Istället menar de att det är en invandrad grupp, därmed illegala 

invandrare, från Bangladesh och som myndigheter därför kallas bengali.24  

Utöver diskriminering och förföljelse av myndigheter har gruppen utsatts för 

extremt våld. Våldet mot gruppen blossade upp 2012 då sammandrabbningar uppstod 

mellan rohingya och den buddhistiska majoriteten i Rakhine state. Våldet var framför 

allt riktat mot rohingya och buddhist-nationalistiska munkar hetsade på attackerna. 

Våldet resulterade i att över 140000 förlorade sina hem och blev internflyktingar, 

majoriteten av dessa var rohingya. De flesta som förlorade sina hem befinner sig 

                                                                                                                                          
 
20 United Nations Treaty Collection, 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-
2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en  
21 A Loewenstein, ”Australias refugee policies: a global ispiration for all the wrong reasons”, The 
Guardian, 18 januari 2016 
22 J M Ferguson, ”Who’s Counting?: Ethnicity, Belonging and the National Census in Myanmar/Burma”: 
Journal of the Humanities & Social Sciences of Southeast Asia & Oceania / Bijdragen tot de Taal-, Land- 
en Volkenkunde, 2015, vol. 171, no. 1, s. 15 
23 L N Kingston, ”Protecting the World’s Most Persecuted: The responsibility to protect and Burma’s 
Rohingya minority”, International Journal of Human Rights, 2015, vol. 19, no. 2, 1167f. 
24 BBC, ”Why are so many Rohingya migrants stranded at sea?”, 2 maj 2015 
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fortfarande i flyktingläger, både officiella och inofficiella. De boende i lägren får inte 

lov att lämna dessa, vilket resulterar i att de inte har möjlighet till försörjning. 

Myndigheter förser inte lägren med de förnödenheter som behövs och det råder en stor 

misär där.25  

Landet har sedan våldsamheterna 2012 haft sitt första demokratiska val på 

årtionden. Det största oppositionspartiet, National League for Democracy (NLD), vann 

stort och landet har nu en ny regering. Tyvärr har NLD och Aung San Suu Kyi inte gett 

några tecken på en vilja att förbättra situationen för rohingya.26  

Flera menar att det är ett folkmord som sker mot rohingya i Myanmar.27 Den 

extremt svåra situationen i Myanmar har gjort att tusentals människor har försökt fly 

landet med hjälp av båtar i, mer eller mindre, dåligt skick.   

                                                                                                                                          
 
25 Kingston, a.a., 1167f. 
26 R C Paddock, ”Aung San Suu Kyi Asks U.S. Not to Refer to ’Rohingya’”, New York Times, 6 maj 2016 
27 P Green, T MacManus & A de la CourVenning, Countdown to Annihilation: Genocide in Myanmar, 
London: International State Crime Initiative;  
M Zarni & A Cowley, ”The Slow-Burning Genocide of Myanmar’s Rohingya”, Pacific Rim Law & 
Policy Journal, 2014, vol. 23, no. 3, s. 683-754 
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3 Teori och metod 

Det här kapitlet redogör för den konstruktivistiska IR-teori som utgör det teoretiska 

ramverket för uppsatsens analys. Därefter beskrivs det den kvalitativa innehållsanalys 

som utgör det metodologiska tillvägagångssättet.  

3.1 Teori 

Teorin i den här uppsatsen utgår från konstruktivistisk IR-teori, närmre bestämt Amitav 

Acharyas teori för det regionala samarbetet inom ASEAN. I studier av Sydostasien har 

realism traditionellt varit det dominerande perspektivet28, men har sedan 1990-talet 

utmanats av konstruktivistismen. Bland konstruktivister har Acharya blivit den mest 

inflytelserika kring forskning om Sydostasien och ASEAN.29  

En av grunderna inom konstruktivism är att normer30, idéer och identitet spelar en 

viktig roll för hur stater agerar sinsemellan. Staters identitet och normer är dessutom 

föränderliga.31 Realister menar istället att stater agerar utifrån sina egna intressen och att 

det internationella samfundet är anarkiskt utan en överstatlig aktör.32 Konstruktivister 

förnekar inte att stater agerar efter vad som är i deras eget intresse, men lägger mer vikt 

på varför just detta ses som anses vara i statens intresse. Sällan finns det enbart ett 

möjligt alternativ och hur stater tolkar en viss situation beror på dess identitet.33 

                                                                                                                                          
 
28 Se exempelvis: M Leifer, ASEAN and the Security of Southeast Asia, London: Routledge, 1989; J 
Rüland, ”ASEAN and the Asian crisis: theoretical implications and practical consequences for Southeast 
Asian regionalism”, The Pacific Review, 2000, vol. 13, no. 3, s. 421-451 
29 S Peou, ”Realism and constructuvism in Southeast Asian security studies today: a review essay”, The 
Pacific Review, 2002, vol. 15, no. 1, s. 124 
30 För vidare läsning om normers roll inom IR se exempelvis: A Björkdahl, ”Norms in International 
Relations: Some Conceptual and Methodological Reflections”, Cambridge Review of International 
Affairs, 2002, vol. 15, no. 1, s. 9-23 
31 C Weber, International Relations Theory: A critical introduction, 3:e uppl., London; Routledge, 2010, 
s. 62 
32 Ibid., s. 14 
33 Se exempelvis: J Weldes, ”Constructing National Interests”, European Journal of International 
Relations, 1996, vol. 2, no. 3, s. 275-318 
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Konstruktivister framhåller att internationella relationer är konstruerade; råder det 

anarki beror det i så fall på att staterna konstruerat ett sådant system34  

Eftersom jag i den här uppsatsen är intresserad kring hur existerande normer och 

en gemensam identitet inom ASEAN är förenligt med den globala normen kring 

mänskliga rättigheter är ett konstruktivistisk teori ett användbart perspektiv.  

Det verk av Acharya utgör den huvudsakliga delen av det teoretiska ramverket är 

Whose Ideas Matter? Agency and Power in Asian Regionalism35, där han beskriver hur 

normer lokaliseras beroende på den lokala kontexten. För att bättre förstå denna 

normlokalisering i den sydostasiatiska kontexten kommer jag även använda mig av The 

Making of Southeast Asia: International Relations of a Region36 samt Constructing a 

Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order37 av 

samma författare.  

3.1.1 Skapandet av en region och en regional identitet 

Amitav Acharya beskriver regioner som socialt skapade och att en viktig del av denna 

process är att hitta en regional identitet. I processen att hitta en gemensam identitet 

spelar normer en viktig roll. Normer kan ha två funktioner: regulativa eller konstitutiva. 

De regulativa normerna reglerar staters beteende, medan de konstitutiva är de som 

skapar identitet.38 I takt med att den globala och regionala kontexten har förändrats har 

även förutsättningarna för en regional organisation i Sydostasien ändrats. Som beskrivs i 

bakgrundskapitlet skedde exempelvis en förändring av ASEAN efter Kalla krigets slut. 

De nya förutsättningarna gav möjlighet till en utökning av organisationen och på så sätt 

innefattades hela regionen av ASEAN:s normer, både regulativa och konstitutiva. 

                                                                                                                                          
 
34 A Wendt, ”Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics”, International 
Organization, 1992, vol. 46, no, 2, s. 391-425 
35 A Amitav, Whose Ideas Matter? Agency and Power in Asian Regionalism, Ithaca: Cornell University 
Press, 2009b. 
36 A Amitav, The Making of Southeast Asia: International relations of a region, 2:a uppl., Ithaca: Cornell 
University Press, 2013 
37 A Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional 
order, London: Routledge, 2001; samt 2:a uppl. 2009a. 
38 A Acharya, 2001, s. 24 
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Genom ländernas socialiseringsprocess inom ASEAN har en regional identitet vuxit 

fram.39 

Kritiker menar dock att medlemsländerna föredrar bilateralism över multilateralism 

och att det därmed inte finns en fungerande regionalism i Sydostasien. När konflikter 

uppstår väljer ASEAN:s medlemsländer, enligt dessa kritiker, att agera utanför 

organisationens normer.40 En annan kritik som riktas till sydostasiatisk regionalism är 

att det inte finns en uppfattning bland medborgarna att vara en del av en gemensam 

region. Detta är en följd av att arbetet inom ASEAN framför allt fokuserat på en elitisk 

nivå där närmre band mellan högt uppsatta ledare prioriterats. Innebörden av detta är ett 

ifrågasättande om det verkligen finns en regional identitet.41 

3.1.2 ASEAN:s normer och ”The ASEAN Way” 

Som nämnts ovan kategoriseras normer i regulativa och konstitutiva. De som ingår i 

kategorin regulativa är inte i sig unika för ASEAN, men det är samtidigt globala normer 

som anpassats för att passa i den lokala kontexten (normlokalisering kommer förklaras 

närmre i nästa avsnitt). Båda sorters normer är viktiga för regionalism, men de 

konstitutiva normerna är de som skapar känslan av en distinkt region, skild från andra 

aktörer.42 

The ASEAN Way avser de konstitutiva normerna inom ASEAN. Begreppet 

används ofta av organisationens egna representanter. En klart definierad betydelse av 

begreppet finns inte. En av definitionerna är ”informality, organization minimalism, 

inclusiveness, intensive consultations leading to consensus and peaceful resolution of 

disputes”43 enligt Singapores tidigare utrikesminister S. Jayakumar. Det är dessa normer 

som organisationen menar är en unik del av den sydostasiatiska kulturen.44 Även en 

beslutsprocess präglad av diskretion och en stil av förhandlingar utan konfrontation ska 

                                                                                                                                          
 
39 Acharya, 2009a, s. 86 
40 Se exempelvis: N Ganesan & R Amer (red.), International Relations in Southeast Asia: Between 
Bilateralism and Multilateralism, Singapore: Intstitute of Southeast Asian Studies, 2010 
41 M E Jones, ”Forging an ASEAN Identity: The Challenge to Construct a Shared Destiny”, 
Contemporary Southeast Asia, 2004, vol. 26, no. 1, s. 140-154 
42 Acharya, 2009a, s. 54f. 
43 S Jayakumar, citerad i: Acharya, 2009a, s. 78  
44 Acharya, 2009a, s. 55 
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läggas till i beskrivningen av the ASEAN Way.45 Att organisationen fattar beslut genom 

konsensus och är diskreta i beslutsprocessen innebär att medlemmarna ger sken av att 

vara eniga om en gemensam hållning, även när detta inte är fallet. En viktig princip 

gällande detta är också organisationen inte vill riskera att ett enskilt medlemsland ska 

hängas ut och därmed ”tappa ansiktet”. Detta gäller även i fall då landet har en åsikt 

som de andra medlemmarna i sig inte tycker är acceptabel.46  

Av de regulativa principer som styr staternas beteende är principen om icke-

inblandning (non-interference) i andra staters affärer den viktigaste. Principen är i sig 

inte unik för Sydostasien eller ASEAN, men eftersom alla länder i Sydostasien, med 

undantag för Thailand, är före detta kolonier har denna princip fått en särskilt viktig 

innebörd i regionen. Som nyligen självständiga stater var staterna vid organisationens 

grundande svaga och ett stort hot för den nationella säkerheten kom från interna 

motsättningar. De interna konflikterna hade en tendens att ”spilla över” gränserna. Ett 

sätt för ASEAN:s medlemmar att värna om sin egen säkerhet var därmed att försäkra sig 

om att grannländerna inte skulle stötta eller blanda sig i de andra medlemmarnas 

inhemsk politik.47 Acharya delar in denna princip i fyra huvudsakliga aspekter: 

(1) Refraining from criticising the actions of a member government 
towards its own people, including violations of human rights, and 

from making the domestic political system of states and the political 
styles of governments a basis for deciding their membership in 

ASEAN; (2) criticising the actions of states which which were deemed 
to have breached the non-interference principle; (3) denying 

recognition, sanctuary, or other forms of support to any rebel group 
seeking to destabilise or overthrow the government of a neighbouring 

state; (4) providing political support and material assistance to 
member states in their campaign against subversive and destabilising 

activities.48  

För den här uppsatsen är det framför allt den första punkten som är relevant. 

lemsländernas politiska system, samt eventuella människorättsövergrepp, ska enligt 

ASEAN:s normer inte kritiseras av de andra medlemmarna.49  

                                                                                                                                          
 
45 Acharya, 2009a, s. 79 
46 Ibid., s. 83 
47 Ibid., s. 70f. 
48 Ibid., s. 72 
49 En jämförelse kan här göras till EU, där det utöver det geografiska kriteriet finns ytterligare krav på 
länderna politiska system. 
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Till viss del har det skett en förändring av the ASEAN Way. Detta gäller framför 

allt den organisatoriska minimalismen. Vid organisationens grundande ville 

medlemsländerna i så stor utsträckning som möjligt undvika en fast institutionalisering 

av organisationen, från 1990-talet och framåt har detta ändrats. Organisationen undviker 

fortfarande en överstatlig struktur50, men har nu tagit fram stadgar och dokument som 

formellt ska styra arbetet. Detta ser Acharya som att det till viss del skett en förändring 

av organisationens normer.51  

Begreppet ASEAN Way kan kritiseras som ett sätt för organisationen att 

bortförklara sina egna tillkortakommanden.52 Normerna kring synen på suveränitet och 

beslutsfattande genom konsensus ses av kritiker som ett undvikande av konflikt, snarare 

än konfliktlösning. Problem tenderar, enligt dessa, att ”sopas under mattan”.53 

3.1.3 Normlokalisering  

Hur normer uppstår och utvecklas finns det olika åsikter om.54 Acharya har 

utgångspunkten att normer inte uppstår i ett vakuum, utan att nya normer utvecklas i 

relation till de redan existerande. Detta betyder att när en region (i det här fallet 

ASEAN) konfronteras med nya normer utifrån krävs en lokalisering av den nya normen 

för att den ska anammas i den regionala kontexten. Ju mer lik den nya normen är de 

redan existerande normerna desto lättare sker denna lokaliseringsprocess.55 I den här 

uppsatsen gäller detta hur vida en normlokaliseing av mänskliga rättigheter är förenligt 

med de redan existerande normer inom organisationen.  

Normer styr vad som är lämpligt beteende, men denna lämplighet behöver inte 

nödvändigtvis betyda att de är moraliskt lämpliga. Acharya argumenterar även för att 

det inom forskning kring normer, och inom konstruktivismen över lag, har fokuserat 

oproportionerligt mycket på normer kring moral istället för normer som styr beteende. 
                                                                                                                                          
 
50 Organisationsstrukturen är därmed väldigt olik den som kan ses inom exempelvis EU. 
51 Acharya, 2009a, s. 81 
52 Ibid., s. 63 
53 Ibid., s. 84 
54 Se exempelvis: M Finnemore & K Sikkink, ” International Norm Dynamics and Political Change”, 
International Organization, 1998, vol. 52, no. 4, s. 887-917; A Florini, ”The Evolution of International 
Norms”, International Studies Quarterly, 1996, vol. 40, no. 3, s. 363-389; M L Krook & J True, 
”Rethinking the life cycles of international norms: The United Nations and the global promotion of 
gender equality”, European Journal of International Relations, 2012, vol. 18, no. 1, s. 103-127 
55 Acharya, 2009b, s. 14ff.  
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Det är viktigt att fokusera på båda typerna av normer och hur samspelet mellan dem 

fungerar.56   

En av fördelarna med detta synsätt är att aktörskapet hamnar i den regionala 

kontexten. Andra synsätt på hur normutveckling sker, där fokus ofta ligger på hur ”bra” 

globala normer står i motsättning till ”dåliga” lokala normer, leder till en västcentrering 

enligt Acharya. Ett sådant synsätt tar bort aktörskapet från regionen i fråga och gör den 

till en passiv mottagare.57 Acharya gör en skillnad mellan en normanpassning 

(”adaption”) och en normlokalisering. Normanpassning är när utomstående normer 

påtvingas en region (eller stat), det kan även vara att aktören ifråga anpassar sig till en 

norm av taktiska skäl. En normlokalisering är däremot frivillig och påverkar staters 

identitet och intressen.58 Hiro Katsumata håller inte Acharya om att normer sprids 

genom normlokalisering. Författaren går snarare på linjen om att normer sprids genom 

en normanpassning, något han kallar ”mimetic adaption”. En sådan görs av länder eller 

organisationer för att öka deras legitimitet.59 

Anledningen till att jag väljer att använda mig av Acharyas tankar kring en 

lokaliseringsprocess av normer är hans motivering om att nya normer måste ske i 

förhållande till de som redan existerar. Han lyfter fram att det är lättare att anpassa en 

nya norm till det redan existerande institutionella ramverket än vad det är att utveckla 

helt nya institutioner för att passa med den nya normen. Hans perspektiv leder även till 

en mer positiv syn till att mer djupgående förändringar av en organisation och dess 

identitet är möjliga. Att gå på Katsumatas linje innebär att de mer djupgående 

förändringarna inte är möjliga. 

Förutsättningarna inom en region kan förändras på ett sätt som gör en lokalisering 

av en global norm troligare. Till exempel kan en kris inom organisationen leda till en 

uppfattning bland ledare för att det behövs en reform av det regionala samarbetet. 

Inhemska förutsättningar bland staterna kan även det leda till att en lokalisering av 

utomstående normer blir möjlig.60  Acharya tar exemplet med den asiatiska finanskrisen 

på 1990-talet. Denna öppnade för en diskussion inom ASEAN för att ändra arbetssättet 

                                                                                                                                          
 
56 Acharya, 2009b, s. 171f.  
57 Ibid., s. 14f.  
58 Ibid., s. 19 
59 H Katsumata, ”Mimetic adaption and norm diffusion: ’Western’ security cooperation in Southeast 
Asia?”, Review of International Relations, 2011, vol. 37, no. 2, s. 557-576 
60 Acharya, 2009b, s. 21 
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inom organisationen, och därmed även en diskussion om den strikta tolkningen av 

suveränitet. Förespråkare för en mindre strikt syn på suveränitet menade att om länder 

som såg tecken på att finansmarknaden var överhettad hade haft möjlighet att varna de 

drabbade länderna, utan att detta såg som en inblandning i interna affärer, hade vissa 

delar av krisen kunnat undvikas.61 

Efter Kalla krigets slut blev det vanligare att normer kring mänskliga rättigheter 

och demokrati lyftes fram på den globala arenan. Detta ledde till en debatt om kollektiv 

intervention och därmed en uppluckrad syn på staters suveränitet. Inom ASEAN var 

inställningen till kollektiv intervention skeptisk, men Acharya påpekar att det fanns 

röster inom organisationen som argumenterade för en möjlighet till kollektiv 

intervention. Thailand var en av förespråkarna för en omvärdering om suveränitet. Detta 

kan delvis förklaras med att landet var trött på de stora flyktingströmmar från Myanmar. 

Även resten av ASEAN har varit frustrerade över Myanmars inhemska politik.62 

En viktig faktor i normutveckling inom ASEAN är den inhemska politiska 

utvecklingen i Indonesien. Efter den asiatiska finanskrisen tvingades landets president 

Soeharto att avgå och landet genomgick en demokratiseringsprocess. Indonesien har 

därefter varit förespråkare för att lätta på normerna kring icke-inblandning. Landet ser 

sig numera som ett demokratiskt land och är angeläget om att bryta med sitt politiska 

förflutna. Detta illustrerar hur en förändring av ett lands inhemska politik kan påverka 

det regionala samarbetet. Indonesien har även blivit mer aktiv i andra regionala 

samarbeten utanför ASEAN, exempelvis har landet ett närmre samarbete med 

Australien.63  

Även om det går se tendenser till en reform av organisationens normer finns det 

fortfarande en överhängande motvilja bland medlemsländerna att överge den strikta 

synen på suveränitet. Acharya påpekar att det fortfarande är principerna inom the 

ASEAN Way och normen kring icke-inblandning som befinner sig högst i 

organisationens normhierarkin.64  

De som inte delar det konstruktivistiska synsättet på ASEAN kritiserar denna 

teoretiska skola för att överdriva en eventuell unik identitet bland ASEAN:s 

                                                                                                                                          
 
61 Acharya, 2013, s. 244 
62 Acharya, 2009b, s. 129 
63 Acharya, 2013, s. 245 
64 Acharya, 2009b, s. 140 
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medlemsländer. Genom att överskatta denna identitet underskattar de även andra 

identiteter som religion och etnicitet. Shaun Narine är en av dessa kritiker, och menar att 

ASEAN inte utgör en framträdande del av medlemsländernas identiteter. Enligt Narine 

är nationsbygge (nation-building) det främsta målet för utvecklingsländer, därmed stor 

den egna nationella identiteten över regionens.65 Den kritiken kan bemötas med 

Acharyas kombination av de två typerna av normer. Acharya beskriver även att 

normerna inom ASEAN och the ASEAN Way till stor del fått så viktig roll i 

organisationen är för att länderna i sin roll som före detta kolonier är måna om sin 

suveränitet. Så som ASEAN har utformats är därmed ett sätt för dessa länder att 

samarbeta samtidigt som de skyddar sig mot inflytande från andra aktörer.  

3.2 Metod 

Metoden som används i undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys är lämplig när det av intresse för forskningen är innehållet i en text och 

hur detta kan tolkas i sin kontext. Innehållsanalysen för den här undersökningen är en 

riktad innehållsanalys. Det metodvalet är användbar när det finns en teoretisk 

utgångspunkt och tidigare forskning på ämnet sedan tidigare. Vid användning av den 

här metoden bestäms det tidigt i processen vilka nyckelkoncept som forskaren vill 

undersöka i en text. 66 Utifrån mitt teoretiska ramverk om ASEAN:s identitet och 

normer använder jag mig av metoden för att hitta element som går att koppla till de 

traditionella normerna inom ASEAN (både de regulativa och konstitutiva) samt normer 

som kan kopplas till den globala normen om mänskliga rättigheter. För att göra detta har 

jag valt fem riktade frågor till materialet. Dessa är:  

- Hur formuleras problemet om irreguljär migration och båtflyktingarna i 

dokumenten?  

- Hur beskrivs migranterna och flyktingarna?  

- Vad beskrivs som grundorsak och hur ska detta bemötas?  

                                                                                                                                          
 
65 S Narine, ”ASEAN in the twenty-first century: a sceptic review”, Cambridge Review of International 
Affairs, 2009, vol. 22, no. 3, s. 370f. 
66 H-F Hsieh & S E Shannon, ”Three Approaches to Qualitative Content Analysis”, Qualitative Health 
Research, 2005, vol. 15, no. 9, s. 1278-1281 
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- Vilken typ av åtgärder och lösningar föreslås?  

- Hur beskrivs ASEAN:s roll och ansvar? Görs det referenser till principen om 

icke-inblandnings? 

Som nämnt i materialavsnittet kommer ASEAN vara representerat från två möten, 

medan de övriga dokumenten har sitt ursprung i andra regionala initiativ. En avslutande 

del i undersökningen är därmed en jämförelse mellan dessa olika sammanhang för att se 

om det går att urskilja en skillnad beroende på kontexten. Utifrån Acharyas teori om 

normlokalisering görs därefter en analys för att förstå en sådan eventuell skillnad utifrån 

de rådande normerna inom ASEAN.  

En kritik som kan riktas till metodvalet är att det finns en risk att undersökningen 

blir partisk och att forskaren därmed subjektivt finner stöd för den valda teorin.67 Med 

en medvetenhet om denna risk, och ett noggrant tillvägagångssätt i undersökningen, 

minimeras denna risk.  

 

 

 

  

                                                                                                                                          
 
67 Ibid., s. 1281 
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4 Tidigare forskning 

Det här kapitlet beskriver den tidigare forskningen om mänskliga rättigheter inom 

ASEAN. Inledningsvis redogörs för ASEAN och mänskliga rättigheter. Därefter 

beskrivs forskning som behandlar hur vida ASEAN har institutionaliserat mänskliga 

rättigheter samt hur organisationen behandlat framtvingad migration. Avslutningsvis 

fastslås vad den här uppsatsen bidrar med. 

4.1 ASEAN och mänskliga rättigheter 

I beskrivningen om mänskliga rättigheter inom organisationen görs detta ofta i relation 

till ASEAN:s principer om suveränitet. Shaun Narine menar att det finns en 

motstridighet mellan suveränitet och mänskliga rättigheter eftersom de flesta av 

ASEAN:s medlemsländer inte är demokratiska eller respekterar mänskliga rättigheter i 

särskilt stor utsträckning. I en sådan situation blir en så pass stark betoning på 

suveränitet som det finns i ASEAN:s stadgar inte kompatibelt med arbete med de 

mänskliga rättigheterna.68 Som nämnts i det förra kapitlet ser Narine staternas egna 

identiteter som överordnade den regionala identiteten, detta som en del i deras 

nationsbyggande. Författaren menar att det sedan ASEAN antog sina stadgar 2007 har 

en splittring skapats mellan organisationens länder. Majoriteten är odemokratiska och 

ser inte demokrati och mänskliga rättigheter som en del av sin identitet. Samtidigt finns 

det en liten grupp stater där värderingar kring demokrati och mänskliga rättigheter blivit 

viktigare. Dessa länder vill även se sig som en del av den större gruppen stater i världen 

med liknande värderingar.69 De nyaste medlemmarna (Kambodja, Myanmar, Laos och 

Vietnam) gick med i organisationen under premisserna att de inte skulle riskera kritik 
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från de andra staterna i organisationen. Detta är något Narine menar att de fortfarande 

värderar högt och därmed kommer motarbeta eventuella förändringar av detta.70  

Erik Martinez Kuhonta hävdar att ASEAN:s prioritering av medlemmarnas 

suveränitet och principen om icke-inblandning i praktiken har lett till att organisationen 

ger stöd till illiberala regimer, detta eftersom det som enar staterna är deras vilja att 

skydda sina gränser och även regimernas makt. Även de mer demokratiska länderna i 

regionen ställer upp på detta. Organisationens behandling av Myanmar illustrerar detta 

tydligast. Istället för att ge påtryckningar för reformer och stötta civilsamhället har 

ASEAN valt att inte kritisera landets regim. Detta betyder att ASEAN i praktiken 

hindrar en framväxt av demokratiska system i regionen. Att organisationen accepterade 

Myanmar som medlem, trots de övergrepp som skedde på civilbefolkningen, menar 

författaren var ett sätt för ASEAN att ge landets regim legitimitet. ASEAN:s betoning 

av suveränitet är inte unikt för regionen, men Kuhonta menar att det som är unikt att det 

finns en så stark ovilja till att ändra det normativa ramverket för organisationen. 

Författaren menar att det funnits vissa tecken på en förändrad attityd till Myanmar, men 

att detta enbart varit fallet när det funnits starka påtryckningar från väst. 71  

 

 

4.2 Institutionalisering av mänskliga rättigheter? 

Litteraturen som behandlar ASEAN och mänskliga rättigheter granskar i många fall de 

dokument som tagits fram av organisationen som i viss mån institutionaliserar 

mänskliga rättigheter i regionen. Det är framför allt tre dokument som är viktiga här: 

ASEAN:s stadgar (ASEAN Charter), AHRD och AICHR.  

Samtliga länder i Sydostasien har problem när det kommer till de att förverkliga 

mänskliga rättigheterna, men åtagandet och hur de värderar normen om rättigheter 

varierar. Vissa av länderna har ett auktoritärt styre, vissa av dem är delvis fria men inte 

helt, det enda landet som ses som att vara helt fritt är Indonesien. Mänskliga rättigheter 
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har visserligen har institutionaliserats i någon form inom ASEAN efter att ASEAN:s 

stadgar antogs 2007, men detta skiljer sig till hur det ser ut i praktiken. Hur detta 

förklaras sker på olika sätt. Kerstin Radtke menar att omvärldens stigmatisering av 

Myanmar, och ASEAN i och med Myanmars medlemskap, öppnade upp för 

normentreprenörer. Radtke skriver att organisationen genom denna stigmatisering blev 

medveten om vad man inte ville ses som, vilket fick till följd att organisationens 

identitet blev tydligare. En aspekt av detta var att mänskliga rättigheter skrevs in som en 

del av organisationens stadgar. Dock menar inte författaren att mänskliga rättigheter 

idag är en viktig del av organisationens identitet. Organisationens försök att skapa en 

annan bild av sig själv öppnade upp för andra kritiska aktörer att få genomslag för vissa 

av sina krav, även om dessa inte har lett till en större förändring inom organisationens 

arbete i praktiken.72  

Varför ASEAN skapade ett regionalt organ för mänskliga rättigheter förklarar 

Avery Poole med att det har att göra med organisationens legitimitet. Poole menar att 

ASEAN vill öka sin legitimitet bland utomstående aktörer, bland annat länder i väst. En 

legitimitet som skadats i många fall med att Myanmar släpptes in som medlem i 

organisationen och landets allvarliga människorättsövergrepp efter det. Av den 

anledningen har organisationen i sitt reformarbete inkluderat mänskliga rättigheter som 

en komponent. Författaren beskriver att detta har gjorts på ett sådant sätt att det 

fortfarande inte strider mot ”the ASEAN Way”, och därmed står länderna fortfarande 

säkra från kritik om hur de behandlar sina medborgare. Det rör sig mer om ett 

”normative statement” än en ”normative standard”, normer kring mänskliga rättigheter 

och demokrati har inte internaliserats inom ASEAN.73 Detta synsätt går att koppla till 

skillnaden Acharya gör mellan en normanpassning och en normlokalisering.  

En författare som tar ett annat perspektiv för att förklara det mer frekventa 

refererandet till mänskliga rättigheter inom ASEAN är Mathew Davies. Davies menar 

att ett konstruktivistiskt perspektiv med identitet och normer som förklaringsmodell inte 

är givande eftersom detta inte förklarar den stora skillnaden mellan retorik och praktik. 

Enligt honom är rational choice-teori mer givande för att förklara detta fenomen. Enligt 
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Davies använder visserligen ASEAN sig av internationella normer om mänskliga 

rättigheter, men inte för att organisationen tror på dessa utan enbart i strategiskt syfte. 

Hans argumentation bygger på att det inte går att se en förändring i organisationens 

beteende trots att den i sin retorik använder sig av normer om mänskliga rättigheter.74 

Samma författare har även skrivit om ASEAN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

Han menar att deklarationen på många vis är motsägelsefull. Flera av rättigheterna som 

beskrivs i den går betydligt längre än de rättigheter som finns uppfyllda inom vissa av 

medlemsländerna. Samtidigt innehåller deklarationen en avslutande artikel som 

refererar till the ASEAN Way och att staternas suveränitet prioriteras högst. Detta beror, 

enligt författaren, på att medlemsländerna skiljer sig åt när det kommer till hur 

mänskliga rättigheter prioriteras. Därför har även länderna olika motiv för att ansluta sig 

till en deklaration om mänskliga rättigheter. De mer auktoritära staterna ser det som ett 

nödvändigt ont, medan andra länder är mer drivande för frågan, Indonesien är en av 

dessa mer genuint engagerande länderna. Författarens slutsats är att det inte finns en 

gemensam identitet bland ASEAN:s medlemsländer när det kommer till mänskliga 

rättigheter och att det därför inte går att åstadkomma ett genuint regionalt arbete för 

frågan.75 

Något som samtliga av dessa författare belyser är att ASEAN på något vis arbetar 

med mänskliga rättigheter. Men synsättet skiljer sig åt, från att det finns en olika synsätt 

bland länderna och att det därför inte går att få en stark gemensam linje till att 

organisationen enbart använder sig av denna typ av internationell norm för att använda 

den i sitt eget intresse. Samtliga författare refererar också på ett eller annat sätt till 

normuppsättningen i ”the ASEAN Way” och betonar att det finns en konflikt mellan 

dessa och internationella normer kring mänskliga rättigheter. Konflikten mellan dessa 

normer är en central fråga i min uppsats. Det är även intressant att Myanmar som en 

medlem som orsakar problem för organisationen återkommer. Detta är relevant även för 

min uppsats eftersom det är flyktingar som kommer från Myanmar och att en 

grundorsak till problem går att spåras dit.  
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4.3 ASEAN och hantering av framtvingad migration 

En sista artikel som förtjänas uppmärksammas i det här avsnittet är skriven av Sriprapha 

Petcharamesree och fokuserar på framtvingad migration (”forced migration”). Detta 

innefattar inte enbart flyktingar utan även personer som tvingats migrera på grund av 

fattigdom. En av de frågor som författaren tar upp som är av intresse för den här 

undersökningen är jämförelsen av dagens flyktingsituation med flyktingarna som kom 

från Indokina på 1970- och 1980-talet. En viktig skillnad är att dessa länder vid den här 

tiden inte var medlemmar i ASEAN, vilket gjorde frågan mindre känslig för 

organisationen. Som beskrivits i bakgrundskapitlet var en enande faktor i ASEAN hotet 

från kommunismen, därför var det även ideologiskt lättare för länderna att ta emot 

personer som flydde kommunismen. Eftersom de huvudsakliga ursprungsländerna för 

flyktingar i regionen idag även är medlemmar i ASEAN är det för politiskt känsligt att 

erkänna dessa personers skyddsbehov (i enlighet med principen om icke-inblandning). 

Eftersom länder i väst erbjöd en omplacering av flyktingarna var en lösning enklare att 

nå. Kriget i Vietnam var dessutom en internationellt erkänd konflikt där väst varit 

inblandade. Den globala flyktingsituationen idag är annorlunda, författaren beskriver 

det som en flyktingtrötthet (”refugee fatigue”). De stora flyktingströmmar från 

Mellanöstern, framför allt Syrien, får situationen i Sydostasien att se obetydlig ut.76 

 

4.4 Uppsatsens bidrag till forskningsfältet 

Inom den akademiska litteraturen om MR-normer inom ASEAN finns en brist av 

studier på konkreta fall. Den här undersökningen utgör därför en möjlighet att fylla den 

här luckan. Fallet med båtflyktingarna ger ett tillfälle att analysera ett regionalt MR-

problem och hur organisationen, och dess medlemsländer, väljer att hantera detta.  

Litteraturen kring ASEAN och mänskliga rättigheter fokuserar i mycket på de 

vägledande dokument som organisationen har tagit fram, eller på de enskilda länderna 
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där övergreppen sker. Analyserna om organisationens institutionalisering av normer 

kring mänskliga rättigheter och varför dessa har antagits är viktiga för att förstå 

ASEAN:s förhållningssätt till rättigheter. De är även viktiga för att förstå 

motsättningarna mellan mänskliga rättigheter och de normer som redan finns inom 

organisationen.  
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5 Undersökning av primärmaterial 

För att besvara min forskningsfråga använder jag i det här avsnittet mig av en kvalitativ 

innehållsanalys för att identifiera skillnaderna mellan mötena beroende på i vilket forum 

de är från. I det här kapitlet har mötena delats in i tre kategorier: möten inom ASEAN, 

mötet mellan Thailand, Malaysia och Indonesien, samt andra regionala möten. Som 

avslutning görs en kortare jämförelse av innehållet i dokumenten. Resultatet av 

undersökningen ligger som underlag för analysen i nästa kapitel.  

5.1 Möten inom ASEAN 

ASEAN har under två möten 2015 diskuterat irreguljär migration, det ena specifikt på 

grund av den flyktingkris som uppstod i maj samma år. I det har avsnittet kommer jag 

börja redogöra för det extrainkallade mötet eftersom detta tar upp frågor som är av 

större relevans för den här undersökningen. Det andra mötet var det ordinarie ASEAN 

Ministerial Meeting on Transnational Crime som hålls årligen.  

I uttalandet som ASEAN släppte efter sitt krismöte i maj 2015 kopplar ASEAN 

problemet med irreguljär migration, och den krissituation som uppstått, med organiserad 

brottslighet. Dokumentet fokuserar överlag på att beskriva problemet med organiserad 

brottslighet, människosmugglare och traffickingsyndikat. Man säger sig även vilja 

genomföra studier för att undersöka kopplingen mellan irreguljär migration och 

organiserad brottslighet. Det är lite skrivet om de personer som under den här perioden 

befann sig till havs. När dessa nämns är det under termen migranter eller irreguljära 

migranter. Trots att mötet är inkallat till följd av att det fanns så pass många till havs 

nämns inte dessa, det är endast breda referenser till irreguljär migration. Det finns inga 

referenser i dokumentet till att det kan röra sig om flyktingar. De åtgärder som föreslås 

riktas till att motverka människosmuggling och trafficking, framför allt genom 

brottsbekämpning men även genom informationskampanj för att informera migranterna 

om riskerna med irreguljär migration. Några eventuella grundorsaker nämns inte. Trots 
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att inga konkreta förslag presenteras, säger organisationen att den vill hitta en 

gemensam lösning inom ASEAN.  

Uttalandet som Singapore lade ut på sin hemsida efter samma möte är på det stora 

hela likt ASEAN:s officiella. En viss skillnad är att Singapore i detta uttalandet gör en 

direkt referens till de som är till havs. Dessa beskrivs inte som flyktingar, utan 

fortfarande som migranter eller ”boat people”77. Det görs även en referens till Myanmar, 

något som inte fanns i ASEAN:s egna uttalande. Dock fastslås i samband med denna 

referens att detta inte är ett ansvar enbart för Myanmar eller ASEAN. Snarare är det ett 

större problem där sårbara människor utnyttjas kriminella.  

Från ASEAN ordinarie årliga möte framgår inte om organisationen har diskuterat 

flyktingkrisen överhuvudtaget; det är ingenstans i uttalandet där detta nämns. Det som 

återkommer från det extrainsatta mötet är fokuseringen på brottslighet och kriminella 

nätverk. Organisationen har även i samband med detta möte tagit fram två dokument, 

ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP) och ASEAN Plan of Action 

against Trafficking in Persons especially Women and Children (APA). Men det finns 

inget som kan kopplas till båtflyktingarna.  

 

5.2 Thailand, Malaysia och Indonesien: trilateralt 

möte utanför ASEAN 

Indonesien, Malaysia och Thailand arrangerade 30 maj ett eget möte utanför ASEAN. 

På det här mötet diskuterade de tre länderna den krissituation som uppstått och hur de 

gemensamt skulle kunna hitta en lösning. I det gemensamma uttalande som länderna 

släppte efter mötet börjar de beskriva situationen som: ”the crisis of influx of irregular 

migrants and its serious impact on the national security of the affected countries” 78. Det 

framställs därmed i texten som ett problem som är mer kopplas till nationell säkerhet, 
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snarare än en humanitär katastrof. Dock nämns det senare i texten är det är en svår 

humanitär katastrof för migranterna. Genomgående i texten skriver länderna att det rör 

sig om migranter och irreguljär migration, men det görs inga kopplingar till flyktingar 

eller personer med skyddsbehov. Däremot beskrivs de som personer som blivit offer för 

trafficking och människosmuggling.  

I uttalandet står det att grundorsakerna till den situation som uppstått måste 

identifieras så snart som möjligt, det är inga andra länder som pekas ut i dokumentet, 

men det sägs att de tre länderna ska hjälpa och arbeta med ”de berörda parterna” på ett 

”konstruktivt vis”79.  

Precis som det framkommit av mötena inom ASEAN fokuseras mycket på 

bekämpning av brottslighet. Under det här mötet har de tre länderna även kommit fram 

till vissa konkreta beslut. De humanitära insatserna för att rädda de som är till havs ska 

öka. Indonesien och Malaysia ska erbjuda tillfälligt skydd år migranterna, men under 

förutsättning att de omplaceras inom ett år. Länderna förväntar sig att det internationella 

samfundet assisterar i arbetet med att skicka tillbaka migranterna till sina 

ursprungsländer, eller ett tredje land.  

I uttalandet beskriver även länderna vilken roll de vill att ASEAN ska spela. De 

säger att de önskar se ett aktivt ASEAN som bör lösa problemet i organisationens anda 

av ”enighet och solidaritet” samtidigt som organisationen arbetar för ett ”people-

oriented and people-centered ASEAN”80. De säger även att organisationen bör arbeta 

effektivt för att hitta en lösning i tid.  

 

5.3 Andra regionala möten 

5.3.1 Regionalt möte med Thailand som initiativtagare 

I maj 2015 arrangerade Thailand ett möte för de berörda parterna i regionen. I december 

samma år arrangerades ett uppföljningsmöte. Som beskrivits i materialavsnittet saknas 
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underlag från detta möte. Från mötet i maj släpptes både ett uttalande till pressen samt 

en sammanfattning av mötet.  

I dokumenten beskrivs den aktuella situationen som ett regionalt problem där 

samtliga parter behöver ta ansvar. I uttalandena används aldrig begreppet ”flykting”, 

men det fastslås som en av de åtgärder som ska tas är att de som har skyddsbehov ska 

identifieras. Därmed framgår det att det finns personer bland migranterna som är 

flyktingar, även om detta inte är begreppet som används för denna grupp. I 

sammanfattningen av mötet beskrivs den rådande situationen haft ”tremendous impacts 

on the life of migrants, national security and development of the affected countries”81. 

På så sätt beskrivs det som både ett humanitärt problem, men även ett säkerhetsproblem.   

Länderna har under mötet enats om att öka de humanitära insatserna för att rädda 

de som fortfarande befinner sig till havs. Mottagandet av de som räddas ska 

harmoniseras, IOM och UNHCR ska ha rätt att träffa migranterna. Det bekräftas att 

Indonesien och Malaysia ska fortsätta att tillfälligt ta emot de som befinner sig till havs, 

så som de två länderna och Thailand tidigare kommit överens om. Utöver de humanitär 

insatserna ska länderna arbeta för att bekämpa kriminella nätverk som sysslar med 

trafficking och människosmuggling. Även här läggs förslaget om en 

informationskampanj för att öka medvetenheten om riskerna med irreguljär migration. 

Det diskuteras även om att det finns ett behov för fler säkra och lagliga migrationsvägar, 

men detta gäller för arbetsmigration.  

I de här två dokumenten framgår det även vilka grundorsaker som säg ligga 

bakom migrationsströmmarna till havs. För att komma åt dessa grundorsaker behövs det 

en ekonomisk tillväxt, fler jobb, öka känslan av säkerhet och tillhörighet (”enhance a 

sense of security and belonging”), samt respekt för de mänskliga rättigheterna.  

 

5.3.2 Bali-processen 

Från Bali-processen undersöker jag uttalandet från Ad Hoc Group Senior Officials 

Meeting (2 februari 2016), Sixth Ministerial Conference of the Bali Process on People 

Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (23 mars 2016), 
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samt The Bali Declaration on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related 

Transnational Crime som antogs på mötet 23 mars 2016. Eftersom innehållet från dessa 

tre dokument visade sig vara snarlikt har jag valt att redovisa för innehållet tillsammans.  

I de tre dokumentet fastslås att den irreguljära migrationen har en komplex karaktär 

och består av ”mixed-migration flows”. Det skrivs att vissa av personerna är flyktingar, 

och till skillnad från de tidigare dokumenten används faktiskt den här termen. Problemet 

formuleras framför allt som ett humanitärt problem. I deklarationen beskrivs det dock 

som en situation som även påverkar de berörda länderna socialt, ekonomiskt och 

säkerhetsmässigt. Dessutom sägs den irreguljära migrationen ha ”implication for 

regional and global stability”. I samma dokument bekräftas staternas suveräna rätt att 

bevaka sina gränser, men att irreguljär migration är ett gemensamt problem som kräver 

en regional lösning.  

I de tre dokumenten betonas att för en långsiktig lösning krävs åtgärder för att 

komma åt grundorsakerna. Sådana åtgärder inkluderar: respekt för mänskliga 

rättigheter, en hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling, en förbättring av ”good 

governance” samt minska statslösheten. I deklarationen fastslås att länderna har ett 

gemensamt ansvar att ”promote good governance, rule of law, full respect for human 

rights and fundamental freedoms, a sense of security and belonging, inclusive economic 

growth, livelihood opportunities, access to basic services, social tolerance and 

understanding, and measures to prevent and reduce statelessness”82. Här belyser de även 

kopplingen mellan ”breakdown in good governance and the ease of people smuggling 

and irregular migrant ventures”83.  

De konkreta åtgärder som föreslås är ökade humanitära insatser för migranterna, 

identifiera personer med skyddsbehov. Ett sätt att minska den irreguljära migrationen är 

att länderna ska bedriva informationskampanjer för att öka medvetenheten om riskerna. 

Ökat samarbete mellan länderna både för att motverka trafficking, men även för att öka 

de lagliga vägarna för migration. Eventuella lagliga vägar skulle då gälla för 

arbetsmigration. Ad Hoc gruppen nämner ett behov av utbildning och träning för 

gränsbevakningen så att flyktingar ska få ett bättre skydd. Det behövs även mer 

långsiktiga lösningar, exempelvis vidarebosättning av flyktingar till ett tredje land.  
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5.4 Jämförelse mellan de olika mötena 

Som avslutningsvis följer en kortfattad sammanfattning av skillnaderna mellan 

uttalandena från de olika mötena.  

Hur beskrivs problemet med båtflyktingarna?:  

I uttalandet från ASEAN beskrivs problemet framför allt som ett 

säkerhetsproblem där organiserad brottslighet står i fokus. Från mötet mellan Thailand, 

Malaysia och Indonesien är beskrivningen liknande. Men de lägger även till att detta 

orsakat ett humanitärt problem. Från det regionala mötet som Thailand arrangerade i 

maj 2015 beskrivs situationen som både ett humanitärt problem och ett 

säkerhetsproblem. Från Bali-processen fokuseras det på den humanitära aspekten av 

problemet, även om det också beskrivs ha en påverkan på de berörda länderna, och 

stabiliteten i regionen.  

Hur beskrivs migranterna?:  

Av ASEAN, och från Thailand, Malaysia och Indonesiens möte, beskrivs de enbart 

som migranter. Generellt ligger fokus inte på de berörda människorna i dessa dokument. 

Från det regionala mötet arrangerat av Thailand används enbart begreppet migranter, 

med det nämns att det finns personer med skyddsbehov. Från Bali-processen används 

både begreppen migranter och flyktingar. Migrationsströmmen beskrivs också vara av 

blandad karaktär.  

Hur beskrivs grundorsakerna?: 

Av ASEAN nämns inte grundorsaker överhuvudtaget. Det talas enbart om 

organiserad brottslighet. Thailand, Malaysia och Indonesien beskriver inte heller vilka 

grundorsaker det finns till migrationen. I de två regionala sammanhangen beskrivs 

grundorsakerna som dålig ekonomi, mänskliga rättigheter som inte uppfylls, och att det 

inte finns en känsla av ”säkerhet och tillhörighet”. I Bali-processen går de även något 

längre och tar upp problemet med statslöshet, brister i ”good governance”, och social 

tolerans.  

Förslag till åtgärder:  

Från samtliga möten konstateras behovet att bekämpa organiserad brottslighet. Inom 

ASEAN stod det i fokus, medan Thailand, Malaysia och Indonesien även kom överens 
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om vissa humanitära insatser. Även från mötena inom regionen gavs förslag till ökade 

humanitära insatser och hur de som har skyddsbehov ska bemötas.  
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6 Analys och diskussion 

6.1 Analys 

I det här avsnittet analyseras resultatet från undersökningen med hjälp av det teoretiska 

ramverket som bygger på Acharyas idéer om regional identitet, regionala normer och 

normlokalisering av globala normer. ASEAN:s normer kan sammanfattas som 1) en 

strikt syn på suveränitet, 2) beslut som fattas genom konsensus, 3) organisationen 

präglas till stor del av en informell struktur där informella konsultationer sker innan 

beslut, och 4) beslut ska fattas på ett diskret vis för att undvika att enskilda 

medlemsländer ska tappa ansiktet. En global norm sprids genom att de lokala aktörerna 

anpassar denna till den lokala kontexten. För att en normlokalisering ska ske måste den 

ske i förhållande till de redan existerande normerna. Analysen används därefter för att 

besvara forskningsfrågan: Hur försöker ASEAN och organisationens medlemmar hitta 

en regional lösning för båtflyktingarna? Hur kan en sådan eventuell lösning förklaras 

utifrån ASEAN:s rådande normer? 

6.1.1 Principen om icke-inblandning och normer om mänskliga 
rättigheter 

En viktig iakttagelse från undersökningen är att det finns skillnader i synen på 

statsansvar i de olika dokumenten. Eftersom ASEAN, och länderna i det trilaterala 

mötet, lägger stark betoning på organiserad brottslighet som det huvudsakliga problemet 

försvinner därmed statsansvaret. Ansvaret som hamnar på staterna är att bekämpa denna 

brottslighet, men organiserad brottslighet är inte något som kan ses som unikt för just 

den sydostasiatiska kontexten utan är snarare ett globalt fenomen. Grundorsaker till att 

människor väljer att migrera nämns inte och den utsatta situationen för rohingya tas 

därmed inte upp. På detta vis lyckas länderna diskutera frågan utan att behöva lägga 

skulden på ett enskilt medlemsland, vilket i detta fallet skulle vara Myanmar. Detta är 
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förenligt med principen om icke-inblandning där det även ingår för länderna att inte 

kritisera eventuella människorättsövergrepp. 

Det är intressant att de tre länderna i sin överenskommelse fortfarande inte 

betecknar migranterna som flyktingar och att de inte heller nämner att vissa av dem har 

skyddsbehov. Ett eventuellt skyddsbehov är relevant av den anledning att personerna i 

enighet med de mänskliga rättigheterna inte kan skickas tillbaka till sina 

ursprungsländer, samtidigt som Malaysia och Indonesien enbart är villiga att erbjuda 

personerna tillstånd att stanna i ett års tid. De tre länderna värdesätter således principen 

om icke-inblandning så pass högt att de inte vill kringgå denna trots att de agerar 

utanför organisationen. Jag går härmed i min tolkning på samma linje som 

Petcharamesree, nämligen att det uppfattas som alltför politiskt känsligt att erkänna 

personer från ett annat medlemsland som flyktingar eftersom detta indirekt hade 

inneburit en kritik av den inhemska politiken. 

I Bali-processen diskuteras grundorsakerna på ett mer öppet sätt, samtidigt som det 

är viktigt att ha i åtanke att detta inte är diskussioner som enbart ska hantera 

båtflyktingarna från Myanmar, trots att dessa är en av de mer aktuella frågorna. Det blir 

på så vis tydligt att det går att diskutera flyktingfrågor på ett mer öppet sätt inom Bali-

processen eftersom de normer som finns inom ASEAN inte är närvarade inom denna 

organisation. Samtidigt är besluten från Bali-processen inte bindande och konkreta 

åtgärder för denna situation blir därmed svåra att nå.  

Det är först i de regionala mötena med länder utanför ASEAN som problemet 

beskrivs som ett humanitärt problem och där ett språkbruk kopplat till mänskliga 

rättigheter används. I dessa möten talas det om nödvändigheten med inkluderande 

ekonomisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. I mötet arrangerat av 

Thailand går inte texterna in på problem med statslöshet. Detta tas däremot upp i Bali-

processen, tillsammans med kopplingen mellan ”break down of good governance” och 

irreguljär migration. Det går här att se en gradvis förändring i hur problemet formuleras 

beroende på vilket sammanhang det är. Kanske är det inte heller en slump att det är i 

Bali-processen, där det mer progressiva Indonesien delar på ordförandeskapet, som är 

det där det sker en tydligare koppling till mänskliga rättigheter. Det går därmed att se en 

tydligare användning av normer om mänskliga rättigheter i det sammanhanget. ASEAN 

och när dess medlemsländer är på egen hand väljer istället att framställa problemet som 

säkerhetsrelaterat och det får inte att se några kopplingar till mänskliga rättigheter. Det 
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närmsta länderna kommer detta är att beskriva den rådande situationen till havs som en 

svår situation för migranterna.  

 

6.1.2 Spår av the ASEAN Way 

Även om ASEAN skulle kunna fatta beslut om åtgärder var det istället under det 

trilaterala mötet som de tre länderna lyckades komma fram till lösningar på den akuta 

situationen. Jag ser detta som ett sätt för de tre länderna att gå runt ASEAN:s princip om 

konsensus för beslut. Troligtvis är detta en konsekvens av att Myanmar i så fall hade 

motsatt sig överenskommelser för att nå en lösning. Organisationen skulle kunnat fattat 

liknande beslut från sitt extrainkallade möte i juni, men från detta kom inga konkreta 

åtgärder. Samtidigt beskrivs en vilja att organisationen ska spela en central roll i 

regionen. Thailand som länge varit ett av mottagarländerna för flyktingströmmar från 

Myanmar var troligen angelägen om att nå ett beslut för att undvika en situation med 

ännu fler flyktingar från Myanmar.  

Thailand, Malaysia och Indonesien tog beslut om nödvändiga åtgärder på mötet där 

enbart de tre närvarade. Men genom att fortfarande se till att frågan diskuteras inom 

ASEAN med Myanmar närvarande ges det sken av att organisationen är av relevans för 

att nå regionala lösningar. På det viset lyckas de tre länderna hålla sig till en mer diskret 

beslutfattningsprocess där de berörda parterna, i alla fall till synes, inkluderas.  

Det nämndes under genomgången av teorin att vissa som är mer kritiska mot 

ASEAN som en fungerande organisation ofta peka på att länderna ändå väljer att agera 

utanför organisation. Jag menar att denna kritik enbart delvis är applicerbar på det här 

fallet. De tre länderna har visserligen fattat sina beslut och agerat utanför ASEAN, men 

samtidigt går de att se att de väljer att respektera de andra normerna inom 

organisationen. Tolkningen av detta är att länderna värdesätter ASEAN:s normer så pass 

att de inte vill gå längre bort från dem än nödvändigt. Som Naire belyser finns det en två 

läger bland ASEAN:s medlemsländer när det kommer till mänskliga rättigheter, där 

organisationens ursprungsländer är något mer progressiva (men fortfarande med stora 

brister). Det är möjligt att tänka att detta kan varit en bidragande faktor till att de tre 

länderna (som samtliga är grundare av organisationen) såg det som en möjlighet att 

agera utanför ASEAN på detta vis. De nyare medlemsländerna som värdesätter att inte 
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bli kritiserade inom ASEAN hade rimligtvis sett det som svårare att kring gå vissa av 

organisationens normer på det här viset.  

6.1.3 Normlokalisering av mänskliga rättigheter? 

För att en normlokalisering ska ske krävs det att den nya normen anpassas efter den 

rådande kontexten. En norm som inte lätt kan kombineras med redan existerande 

normer får svårt att lokaliseras. Att ASEAN inte lyckas ta några faktiska beslut för att 

hjälpa de som befinner sig till havs ser jag som att det inte är möjligt utifrån de normer 

som finns inom organisationen. En strikt syn på suveränitet, där enskilda länder inte 

pekas ut, gör det näst in till omöjligt att hantera ett problem där en av huvudpunkterna 

är att människor flyr från ett av länderna. Thailand, Malaysia och Indonesien har försökt 

gå runt dessa normer men har fortfarande inte använt sig av en retorik som spelar på 

mänskliga rättigheter. Istället är det framför allt nationell säkerhet och problem med 

organiserad brottslighet som framställs som det stora problemet. Utifrån detta tolkar jag 

det som att det inte skett en normlokalisering av globala normer om mänskliga 

rättigheter inom organisationen. När mänskliga rättigheter stor i fokus sker detta istället 

inom fora som stor utanför ASEAN. Detta gick att se i materialet från det regionala 

mötet organiserat av Thailand, men ännu tydligare inom Bali-processen. Även om det i 

ASEAN finns vissa mer progressiva stater, där det finns en vilja att förbättra 

organisationens rykte när det kommer till mänskliga rättigheter, är detta inte förenligt 

med de rådande principerna inom ASEAN och the ASEAN Way.  

Även om det på senare år skett en viss institutionalisering av mänskliga rättigheter 

genom AICHR och AHRD verkar det inte förändrat hur organisationen, på ett enat sätt, 

hanterar problem med en människorättskaraktär. Eftersom AICHR och AHRD också 

förhåller sig till ASEAN:s redan existerande normer är det inte heller säkert att dessa 

kommer ha en effekt på normlokaliseringen. Acharya lyfter fram att enbart för att det 

inte är möjligt för en normlokalisering just nu, betyder det inte att det inte kommer vara 

möjligt i framtiden. Men för att det ska vara möjligt framöver måste det ske någon form 

av förändring inom organisationen.  

Som Kuhonta beskriver har ASEAN enbart agerat för mänskliga rättigheter och mot 

Myanmar när det funnits ordentliga påtryckningar från väst. Med den flyktingsituation 

som finns i resten av världen går det att ställa sig frågande om starkare påtryckningar på 

regionen för att få en långsiktig lösning på flyktingsituationen kommer att ske. 
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Dessutom skulle en sådan situation snarare vara tecken på en normanpassning än en 

normlokalisering eftersom den skulle vara beroende av externa påtryckningar.  

Det finns inga tecken i undersökningen som tyder på att ASEAN har gjort en 

normlokalisering av mänskliga rättigheter. Däremot verkar det skett någon form av 

normlokalisering av mänskliga rättigheter inom Bali-processen där Indonesien är 

drivande.  

6.1.4 Slutsatser 

För att sammanfatta, undersökningen och analysen av denna utifrån uppsatsens 

teoretiska ramverk har visat att det inte varit möjligt för ASEAN att hantera frågan om 

båtflyktingarna på ett effektivt vis inom organisationens ramverk. Istället har tre av 

länderna diskuterat situationen utanför ASEAN och därmed gått runt organisationens 

norm av att fatta beslut med konsensus. Samtidigt som länderna även inom detta 

formatet är försiktiga att inte riktiga kritik mot Myanmar. När frågan diskuteras inom 

andra regionala nätverk går det att diskutera problemet på ett öppnare vis där 

grundorsaker diskuteras och problematiseras. Detta gäller speciellt för Bali-processen. 

Slutsatsen jag drar av detta är att det inte är möjligt att på allvar arbeta med mänskliga 

rättigheter inom ASEAN:s organisation eftersom organisationens normer leder till 

svårigheter att diskutera staternas ansvar gentemot sina egna medborgare. De mer 

progressiva länderna blir därmed tvungna att få till lösningar utanför organisationen. 

Detta tyder på att det skett en normanpassning gällande mänskliga rättigheter inom 

ASEAN, och inte en normlokalisering.  

6.2 Diskussion 

Som analysen av undersökningen visar står normer om mänskliga rättigheter i bjärt 

kontrast till ASEAN:s redan existerande normer. Därmed har organisationen svårt att 

aktivt arbeta för en förbättring av de mänskliga rättigheterna i regionen. Den slutsatsen 

är i huvudsak i enighet med vad som framkommit i den tidigare forskningen. Det som är 

intressant med denna uppsats bidrag är att det visar hur enskilda medlemsländer, som 

varit mer angelägna om en lösning, agerat utanför organisationen.  
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Att frågan med båtflyktingarna diskuteras inom andra ramverk är i sig positivt, om 

detta innebär att det kan leda till en förbättrad situation för de som flyr till havs. Den 

viktigast aspekten är möjligtvis att det är ett sätt att skicka tydliga signaler till Myanmar. 

Samtidigt kan man fråga sig hur pass mottagligt Myanmar är för den typen av signaler. 

Det ska dock hållas i åtanke att det inom Bali-processen inte fattas några bindande 

beslut, denna typ av diskussioner riskerar därmed att enbart förbli prat utan en verklig 

förändring.  

Visst nådde Thailand, Malaysia och Indonesien en lösning för hur de skulle 

hantera den akuta situationen som uppstod i maj 2015. Men eftersom länderna inte lät 

visa på något vis att det rörde sig om flyktingar är det en överhängande risk att dessa 

människor inte får det bemötande som flyktingar bör enligt MR-normerna. Besluten 

som fattades var tillfälliga lösningar, vilket inte påverkar situationen för de som 

fortfarande har anledningar att fly eller migrera. Något som samtliga dokument tar upp 

är hur viktigt det är att motarbeta människosmuggling och trafficking. Som beskrivits i 

bakgrundskapitlet är detta en viktig aspekt eftersom detta är brottslingar som är skyldiga 

till allvarliga övergrepp. Att enbart beakta den delen av problemet blir samtidigt 

besvärande eftersom det inte förändrar grundsituationen för dem som behöver fly. Att 

ASEAN inte tar upp några aspekter som kan peka ut Myanmar som ett grundproblem är 

visserligen inte förvånande utifrån de normer om icke-inblandning som präglar 

organisationen. Samtidigt har detta som följd att regionen inte kommer kunna diskutera 

eventuella lösning för att faktiskt få flyktingströmmarna att upphöra. När människor 

befinner sig i en sådan situation att de inte ser en annan möjlighet än att fly kan man inte 

förvänta sig att dessa inte kommer göra det enbart för att det blir svårare för dem. 

Istället finns det en risk att de tar ännu större risker då de inte ser någon annan utväg.  

Syftet med undersökningen i den här uppsatsen är att undersöka ASEAN:s 

agerande och organisationens normer. Undersökningen i sig visar egentligen inte vilken 

anledning de enskilda staterna har haft till att reagera som de gjorde eftersom detta legat 

utanför undersökningens syfte. Om Thailand, Malaysia och Indonesien agerade enbart 

för att få bukt på en besvärande situation som riskerade ländernas internationella 

anseende, eller om det var med de berörda människorna till havs i åtanke framgår inte 

här. Möjligtvis kan det vara en kombination av de två, med olika betoning beroende på 

vilket land det rör sig om.  

En fråga om utsikterna för en framtida normlokalisering av mänskliga rättigheter 

kan inte heller besvaras genom denna undersökning. En intressant tanke är hur 
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Myanmars demokratiseringsprocess eventuellt kan ändra dynamiken inom 

organisationen. Om landets demokratisering går som förhoppas kommer landet 

möjligtvis vara i samma situation som Indonesien, alltså en situation där mänskliga 

rättigheter får en viktigare roll för att bryta med omvärldens syn av landet. Men med en 

nyvald regering som inte visat tecken på en vilja att förbättra situationen för 

folkgruppen rohingya är det tveksamt om det skulle påverka ASEAN:s hantering av 

flyktingströmmarna från landet.  

Den viktigaste frågan är om det går att se en lösning på flyktingarnas lidande. Det 

som blivit slående för mig under arbetets gång är hur utlämnad denna grupp är. En 

ohållbar situation i sitt hemland, människosmugglare som utan tvekan lämnar dem att 

dö till havs, och ett internationellt samfund som inte lyckas ta några långsiktiga beslut. 

Detta är samtidigt som det är en global flyktingkatastrof och ett underfinansierat 

flyktingsystem. En påtryckning från väst angående hantering av flyktingar kan knappast 

ses som troligt eftersom även dessa länder brottas med sitt eget flyktingmottagande. 
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7 Sammanfattning 

I den här uppsatsen har en kvalitativ innehållsanalys använts för att i möten kopplat till 

båtflyktingarna i Andamansjön arrangerade inom ASEAN, av organisationens 

medlemsländer men utanför ASEAN, och inom andra regional initiativ. 

Undersökningen resultat har därefter analyserats med hjälpa av Amitav  Acharyas 

arbeten om en regional identitet i Sydostasien, och vilka normer som utgör denna, för att 

besvara uppsatsens forskningsfråga: Hur försöker ASEAN och organisationens 

medlemmar hitta en regional lösning för båtflyktingarna? Hur kan en sådan eventuell 

lösning förklaras utifrån ASEAN:s rådande normer? 

Uppsatsens slutsatser är att ASEAN:s medlemsländer som varit mer angelägna om 

en lösning på flyktingkrisen (Thailand, Malaysia och Indonesien) tvingats agera utanför 

ASEAN för att nå en överenskommelse. Detta kan förklaras med att ASEAN:s norm om 

beslutsfattande genom konsensus inte varit möjligt i det här fallet. De tre länderna har i 

sitt agerande i övrigt hållits sig till organisationens normer om att inte kritisera de andra 

medlemsländerna för sin inhemska politik. Det är först i Bali-processen, där andra 

länder utöver ASEAN:s medlemsländer medverkar, som det går att se en diskussion om 

grundorsaker och statsansvar. Den typen av diskussion är för politiskt känsliga för 

ASEAN att diskutera öppet. Det blir genom analysen tydligt att det inom ASEAN inte 

skett en normlokalisering av mänskliga rättigheter eftersom denna norm inte är förenlig 

med den rådande normhierarkin. De närmanden av mänskliga rättigheter dom finns 

inom organisationen kan snarare ses som en normanpassning som inte påverkat 

organisationens identitet. 
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