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Abstract 

Ett område som ofta faller i glömska inom migrationsforskningen är 
återvändandeprocessen. I denna uppsats tar vi fasta på detta och studerar 
återvändandet i fallet Afghanistan. Genom att utgå ifrån Megan Bradleys teori om 
rättvist återvändande så utreder vi om Afghanistan lever upp till hennes kriterier 
för vad som konstituerar ett säkert land att återvända till. För att lyckas med detta 
så modifierar och utvecklar vi hennes teori för att även kunna appliceras på fall 
där återvändandet föranleds av en utvisning.  

Resultatet av vår uppsats är att många av de principer som används när 
människor med flyktingstatus återvänder till sina ursprungsländer också kan 
appliceras när människor utvisas, framförallt om de varit borta en längre tid. Även 
om vi är begränsade av tid och resurser så finner vi ändå att Afghanistan utifrån 
vår modifierade teori inte kan upprätta ett rättvist återvändande för de som ska 
utvisas. Detta gäller i om än större utsträckning för särskilt utsatta grupper som 
kvinnor och barn.  

 
Nyckelord: Just Return, Afghanistan, Human Security, Joint Way Forward, 
Repatriation 
Antal ord: 9 637 ord
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1 Inledning 

Afghanistan kommer snart att stå inför att ta emot upp till 80 000 återvändande 
migranter som ska utvisas1 från EU-länder. Detta är i alla fall EU-kommissionens 
förhoppning på det ramavtal om återvändande som i oktober slöts med 
Afghanistan (EU-kommissionen, 2016). Vi kommer i denna uppsats att studera 
Afghanistans förmåga att ta emot dessa repatrierande människor. Till vår hjälp 
kommer vi att använda oss av teoribildningen och den nya framväxande normen 
rättvist återvändande. Genom att göra denna studie på återvändande i fallet 
Afghanistan tror vi oss kunna bidra med att bredda teorin rättvist återvändande för 
att kunna appliceras på alla de fall där återvändande föranleds av en utvisning. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vår tids globaliseringsvåg har lett till att mycket forskning under de senaste åren 
bedrivits inom migrationsområdet. Men det har lagts, vilket Megan Bradley 
belyser i sin bok Refugee Repatriation, oproportionerligt mycket fokus på 
migrationen då folk flyr från ett land men desto mindre på processen när de som 
flytt återvänder (2013:1). Vi vill ta vid denna iakttagelse och därför studera 
återvändandet i fallet Afghanistan noggrannare. Genom att använda Bradleys 
kriterier för ett rättvist återvändande (Just Return) så är vår förhoppning att kunna 
besvara följande frågeställning:  

 
”Går EU:s ramavtal om återvändande med Afghanistan att 
implementera enligt principen om rättvist återvändande?” 

 
Eftersom vi är begränsade av uppsatsens tidsram så måste vi vara realistiska i att 
vi kanske inte kommer ända fram till ett heltäckande svar på denna fråga. Men 
genom att närma oss den tror vi oss ändå kunna bidra till forskningen kring vad 
som konstituerar ett säkert land att återvända till.  

                                                                                                                                                   
 
1 Utvisning kommer i denna uppsats avse de båda juridiska termerna utvisning och avvisning 
2 Alternativ skyddsstatusförklaring utgår från EU:s skyddsgrundsdirektiv och är en status som kan beviljas 
asylsökande som inte har ett direkt hot mot sig utifrån flyktingkonventionen utan från den generella hotbilden 
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1.2 Bakgrund 

Den 2 oktober 2016 ingick EU i ett ramavtal om återvändande med Afghanistan. 
Avtalet, som går under namnet Joint Way Forward, hade som syfte att möjliggöra 
utvisningen av afghanska medborgare som fått avslag på sin asylansökan i EU-
länder. Kort efter att avtalet slutits så ingick också flera medlemsländer, däribland 
Sverige, i egna avtal med Afghanistan om återvändande. EU befäster i avtalet att 
alla de 80 000 människor som ska utvisas har fått sina asylskäl prövade (EU, 
2016:2). I denna prövning har man kommit fram till att individerna inte har den 
hotbild som krävs för att omfattas av flyktingkonventionens rättigheter. Bland de 
som utvisas finns män, kvinnor och barn samt för Afghanistan etniska minoriteter 
som hazarer (Migrationsverket, 2016).  

1.3 Avgränsning 

Vi har i vår uppsats försökt välja en specifik djupgående frågeställning som vi för 
vår tidsram har möjlighet att besvara. Många intressanta frågor kan dock ställas 
om de avtal som har slutits under hösten. Vår frågeställning söker endast svara på 
en av dessa (om Afghanistan kan upprätta ett rättvist återvändande för de 
individer som ska utvisas). Därmed avgränsar vi bland annat oss från att svara på 
frågan om varför avtalen kom att slutas, vilket det har spekulerats mycket om. 
Även om en sådan fråga skulle vara väldigt intressant att få svar på så tror vi inte 
att vi har nog kunskap eller kontakter med makthavare. En teori som cirkulerar i 
media just nu är att avtalen har genomförts på grund av hot om indraget bistånd 
från EU-länderna (Nordland & Mashal, 2016). Trots dess sprängstoff valde vi att 
inte ta oss an denna fråga då teorin angränsade till konspiration och många 
politiker har dementerat dessa uppgifter.  

Likaså avsäger vi oss att problematisera internationell asyllagstiftning som 
har beslutat att inte ge individerna som ska utvisas flyktingstatus. Även om vi är 
intresserade av varför migrationsverken inte beviljar alternativ 
skyddsstatusförklaring för afghanska medborgare som man gör för syriska så är vi 
inte tillräckligt insatta i asyllagstiftning för att kunna besvara varför det förhåller 
sig på detta vis.  

En tydlig avgränsning vi också gör är att vi enbart fokuserar på 
Afghanistans ansvar gentemot den repatrierande medborgaren. Vi argumenterar 
för varför vi valt att göra detta i vår teoridel men det medför också att vi inte 
studerar EU:s eller medlemsländernas ansvar för den repatrierande migranten. Att 
bara analysera en part i ett avtals ansvar och skyldigheter mot individer kan vara 
en svaghet men för oss en nödvändig avgränsning baserat på våra resurser och vår 
tidsplan. Vår förhoppning är att andra forskare med större kunskap inom 
respektive område tar sig an dessa frågeställningar. 
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1.4 Metod och material 

I valet av forskningsdesign var vår strävan att kunna utföra fördjupande studier 
inom ett område av största vikt. För vår uppsats valde vi därför en fallstudie där vi 
detaljstuderar återvändande i fallet Afghanistan. Vår metodologiska kurslitteratur 
ställer sig dock ofta kritiska till fallstudien som metod. Den kritiseras ofta för dess 
bristande generaliserbarhet, för att citera m.fl.: “En grundbult i vårt resonemang är 
att slutsatser om orsak och verkan kräver jämförelser” (2012:109). Likaså brukas 
fallstudiens nytta enbart belysas som värdefull i de tidiga stadierna av en större 
undersökning eller som ett pilotprojekt för ett nytt forskningsområde (Flyvbjerg, 
2003:185f).  

Bent Flyvbjerg anser dock att fallstudien ska bemötas på annat sätt och 
bortse från missförstånd som att man inte skulle kunna generalisera utifrån ett fall 
eller att det inte går att utveckla teorier utifrån fallstudier (2003:186). Vi vill 
utveckla detta och bemöta sådana, naturvetenskapligt grundade, missförstånd med 
Flyvbjergs argument att generaliserbarheten eller möjligheten till teoriutveckling 
av en fallstudie, beror helt på fallet i fråga (2003:190). Vi anser att just vårt fall 
Afghanistan nämligen är väldigt kritiskt för vad som konstituerar ett säkert land 
att återvända till. Likt Flyvbjerg förordar är vårt fall valt utifrån förväntningar av 
den information vi tror oss få ut av fallet Afghanistan (2003:194). Genom 
nyhetsrapporteringar och information om vad de slutna avtalen skulle komma att 
innebära började vi läsa på om säkerhetssituationen. Därmed gjorde vi ett 
informerat antagande i att de resultat som vi fick fram för Afghanistan också 
borde gälla för andra länder. Detta antagande är ju något som vi självfallet 
behöver förhålla oss kritiska till när vi sedan summerar vår slutsats och gör en 
bedömning om hur våra resultat kan appliceras på andra fall. 

När man väljer antal analysobjekt är just ambitionen med uppsatsen av 
yttersta vikt. Fallstudier har förmågan att ge oss djupet medan mer kvantitativt 
inriktade undersökningar istället kan ge oss bredden. Vi anser att för oss är djupet 
desto viktigare och vi väljer därför att citera WIB Beveridge: "[M]or e discoveries 
have arisen from intense observation than from statistics applied to large groups” 
(Flyvbjerg, 2003:191). 

Att vi valde återvändande i fallet Afghanistan var också en följd av att vi 
ansåg att det var en bra prövning av Megan Bradleys teori om rättvist 
återvändande. Men för en intensiv närgranskning är det alltid svårt att avgöra när 
det rör sig om en teoriprövande studie eller när det angränsar till en 
teoriutvecklande (Esaiasson m.fl., 2012:113). En sak som är säker är att vår 
uppsats inte har en helt renodlad teoriutvecklande karaktär, då vi utgår ifrån 
Bradleys teori. När vi modifierar den för vårt fall så får vi ändå anse oss vara med 
och bidra till utvecklingen av en bredare teoribildning. Det i sin tur kräver 
ytterligare betänkligheter. Esaiasson m.fl. beskriver den teoriutvecklande 
fallstudien som att ständigt resa mellan empiri och teori (ibid). För den del av 
teorin som vi behöver modifiera så gör vi denna resa för att hitta lämpliga 



 

 
 

4 

anpassningar. Vid sådana anpassningar så behöver vi tydligt motivera valen vi gör 
för att upprätthålla intersubjektivitet och inte anklagas för att anpassa teorin efter 
empirin. Vi kommer därför att försöka genomgående i vår uppsats att föra en 
öppen diskussion och försöka att vara kritiska till de teoretiska val vi gör. 

Denna kritiska reflektion kan heller inte bara begränsas till teoridelen utan 
även till det material vi ska göra vår bedömning utifrån. För att studera 
säkerhetsläget i Afghanistan så finns det en väldigt stor mängd material att utgå 
ifrån Många av världens länders utrikes-, försvars-, och migrationsdepartement 
undersöker Afghanistans säkerhetssituation. Likaså utför både mellanstatliga, 
överstatliga och icke-statliga organisationer liknande undersökningar. I valet av 
material hade vi ambitionen att välja ut så nutida rapporter som möjligt från olika 
typer av organisationer för att kunna få ett brett urval av empirisk fakta. Mycket 
av det material vi valde att använda har dock en tydlig koppling till FN-
institutioner och statliga amerikanska organ. Att vi inte kunde få ytterligare 
mångfald i vårt material berodde på att det är just UNHCR, UNAMA och SIGAR 
som är ledande på säkerhetsanalyser i Afghanistan. Vi har för vissa fakta dock 
använt oss av LIFOS och EASOS rapporter för att komplettera vissa områden, 
t.ex. hazarers situation i landet. 

Vårt empiriska material tror vi kommer vara tillräckligt detaljerat för att 
direkt kunna ställas mot operationaliseringen av vår teori. Därmed anser vi också 
att vi kan direkt gå från empirin via vår teori till slutsatser kring Afghanistans 
mottagningsförmåga. Utifrån detta resonemang är en textanalys av rapporterna 
överflödig. En omfattande hermeneutisk diskussion anser vi inte vara nödvändig 
när det gäller tydlig fakta som inte bjuder in till tolkning, t.ex. civila dödsoffer 
eller negativa resultat av strategier som rapporterats. 
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2 Teori 

Inom det statsvetenskapliga ämnet finns det en växande trend där forskaren själv 
åskådliggör sin egen teoretiska bakgrund innan den ger sig an att förklara ett 
problem. Genom att vara tydlig med vilken teoribildning man utgår ifrån kan man 
gardera sig för kritik och förklara för läsaren vilken analysnivå man väljer att 
studera och vilka grundläggande resonemang man utgår ifrån (Löwenheim, 
2010:1044). Vi vill i denna, för oss första, vetenskapliga uppsats sälla oss till 
denna skola av öppenhet och redovisa vilka teorier och de tolkningar av dessa vi 
utgår ifrån när vi tar oss an vår frågeställning. Vidare har vi också ambitionen att 
på ett sakligt sätt argumentera för varför vi valt just våra teorier för att analysera 
återvändandeavtalet med Afghanistan. Det kommer denna teoridel att ta fasta på. 

2.1 Mänsklig säkerhet 

Bara genom valet av analysobjekt där vi studerar Afghanistans förmåga att 
upprätta ett rättvist återvändande ansluter vi oss till en säkerhetsdiskurs som utgår 
ifrån teorin om mänsklig säkerhet. En stor del av begreppet rättvist återvändande, 
vilket vi kommer utveckla senare, belyser just statens förmåga eller oförmåga att 
tillhandahålla olika former av säkerhet till medborgaren. Denna teoribildning 
definierar säkerhet som något mer än bara militärt försvar och nationers 
självintresse (Paris, 2001:87). Den mänskliga säkerhetsteorin hjälper oss att ta 
fasta på säkerhet utifrån flera ytterligare aspekter som FN:s utvecklingsprogram 
definierar mänsklig säkerhet, bl.a. ekonomi, miljö, politik och mat (UNDP, 
1994:24f). Vi anser att den traditionella realistiska definitionen av säkerhet saknar 
ett sådant individperspektiv vilket inte var lämplig för vår undersökning. Vi är 
snarare intresserade av de afghanska medborgarnas säkerhet än all den militära 
orolighet som hotar den afghanska staten. 

Men att bara utgå ifrån ett mänskligt säkerhetsperspektiv som det brukar 
definieras är inte helt oproblematisk. Bara att kalla den mänsklig (human) är en 
fara i sig menar feministiska forskare som Heidi Hudson då man klumpar ihop 
alla individer som en grupp och analyserar deras säkerhetsläge som en enhet 
(2005:155). Vi vill därför ta denna kritik i beaktande och gå bortom att bara se 
alla afghanska medborgare som en likartad grupp med samma säkerhetshot. Vi 
måste utgå ifrån att vissa av de grupper som man hoppas kunna utvisa till 
Afghanistan är mer utsatta än andra. Därför har vi ambitionen att väva in en 
intersektionell analys som tar hänsyn till individers överlappande identiteter i vår 
undersökning.  

En annan kritik som brukar riktas mot teorin om mänsklig säkerhet är att 
den är alltför vag och innefattar för många säkerhetsaspekter. Därmed lyckas 
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teorin inte heller ge praktiska riktlinjer för forskare i hur man ska empiriskt kunna 
mäta säkerhet (Paris, 2001:102). Det är kritik som är väldigt relevant för oss och 
också anledningen till att mänsklig säkerhet inte är den huvudsakliga teori vi 
använder oss utav. Teorin om rättvist återvändande, som till stor del utgår ifrån 
teorin om mänsklig säkerhet, är mycket mer empiriskt användbar och mycket mer 
avgränsad till ett visst område. Med det sagt instämmer vi också med Roland Paris 
slutsats att även om det är svårt att praktiskt använda teorin mänsklig säkerhet till 
forskning så är det ett väldigt bra sätt att rikta fokus bort från nationell säkerhet 
och kategorisera en ny progressiv gren inom säkerhetsforskningen (ibid). Vi tror 
att det är på detta sätt som teorin om mänsklig säkerhet kommer att hjälpa vår 
uppsats. 

2.2 Rättvist återvändande 

Den teori som däremot kommer utgöra merparten av vår teoretiska grund och som 
vi också ska ge oss an att operationalisera är Megan Bradleys teori om rättvist 
återvändande (Just Return). Teorin är främst individfokuserad och det fokus som 
läggs på stater handlar mest om deras ansvar gentemot individerna. Teorins 
generella målsättning är att den återvändande migranten ska återintegreras som en 
jämbördig part till den medborgare som aldrig flytt landet (Bradley, 2013:44). 
Detta kommer vara vår utgångspunkt för att operationalisera teoribildningen. 

Rättvist återvändande kan ses som en framväxande norm likt mänsklig 
säkerhet. Även om Megan Bradley är en pionjär inom framväxten av denna norm 
så har juridiska och operativa aspekter av ett rättvist återvändande faktiskt 
diskuterats under en relativt lång tid. 1996 släppte UNHCR det formgivande 
styrdokumentet Handbook of Voluntary Repatriation där stort fokus låg på 
“Return in Safety & Dignity”. I tolkningen av dessa begrepp så framgår det tydligt 
vilka juridiska skyldigheter som stater har gentemot den migrerande medborgaren. 
Säkerhet i återvändandet består enligt UNHCR av juridisk säkerhet, fysisk 
säkerhet och materiell säkerhet vilka alla har ytterligare definitioner som vi 
återkommer till i vår operationalisering. Värdighet erkänner man däremot är 
svårare att mäta men man föreslår att det bör innefatta bl.a. möjligheten till 
familjeåterförening och att man inte blir särbehandlad jämte medborgaren som 
inte migrerat (UNHCR, 1996:11).  

Ett problem med detta styrdokument är att det, enligt Bradley, inte 
utvecklar värdighetsprincipen och moraliska aspekter i “Safety and Dignity” 
tillräckligt. Inom hennes teori om rättvist återvändande ryms dessa aspekter i 
större utsträckning och värdighet som koncept ses inte på samma sätt som 
någonting som går att checka av på en lista (Bradley, 2013:45f). Bradley menar 
istället att fokus bör läggas på upplevd värdighet, frihet i återvändandeprocessen, 
jämställdhet inför lagen och möjlighet till ansvarsutkrävning mot myndigheter 
(Bradley, 2013:20f). Bara dessa utgångspunkter ger oss en god grund för att 
konstruera teoribildningen till ett operationellt språk. I stor mån så gör detta att det 
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blir svårare att operationalisera hennes teorier än om vi skulle utgå från UNHCR:s 
styrdokument. Till exempel är det svårt att samla in material på upplevd 
värdighet. Vi anser dock att hennes teori har en större vetenskaplig prägel och att 
utan hennes kritik så hade vi missat aspekter som utvecklingen av de moraliska 
aspekterna och värdighetsbegreppet. 

Valet av teori var dock inte självklart. En diskussion vi författare förde var 
huruvida man överhuvudtaget kan applicera teorin om rättvist återvändande på 
den väntande utvisningen av afghanska medborgare från EU-länder. Anledningen 
till vår tveksamhet var att de som väntade på sin utvisning faktiskt hade fått sina 
asylskäl prövade och avslagits både flyktingstatusförklaring och alternativ 
skyddsstatusförklaring2. Frågan var då om Bradleys teorier fortfarande var giltiga 
även om det ur ett juridiskt perspektiv inte rörde sig om flyktingar. Genom denna 
för oss kritiska upptäckt kunde vi inte ur ett folkrättsligt perspektiv utgå ifrån 
flyktingkonventionen och de rättigheter som denna medför.  

Vi kom till sist fram till slutsatsen att en flyktingstatusförklaring inte var 
nödvändig för att använda oss av Bradleys teorier om rättvist återvändande. 
Självklart var det för oss att det i vårt fall rörde sig om en repatriation utifrån dess 
definition: “Send (someone) back to their own country” (Oxford Dictionary). 
Likaså ansåg vi att dessa människor, utifrån EU-ländernas längd på 
handläggningstiden på deras asylärenden, hade befunnit sig utanför Afghanistan 
under sådan tid att en integrationsprocess var nödvändig vid ett återvändande. 
EU:s ramavtal, Joint Way Forward, beskriver också hur återvändandet ska 
utformas utifrån samma terminologi som UNHCR använder för återvändandet av 
flyktingar, t.ex. “respecting the safety, dignity and human rights of irregular 
migrants subject to a return and readmission procedure” (EU, 2016:2). Vi vill 
också belysa att Megan Bradley själv menar att teorin också kan användas på 
internflyktingar inom länder som inte heller omfattas av flyktingkonventionen 
(Bradley, 2013:56). Egentligen anser vi att den enda faktorn av teoribildningen 
som påverkas av den saknade flyktingstatusförklaringen är frivilligheten och 
staternas ansvar i återvändandeprocessen. Vår förhoppning är därmed att teorin 
med viss modifikation kan användas på fall där den repatrierande inte har en 
flyktingstatus. Denna modifiering hoppas vi kunna illustrera i följande delar. 

2.2.1 Afghanistans ansvar 

Ansvarsutkrävning diskuteras flitigt både inom migrationsforskningen och 
flyktingpolitiken. Utifrån internationell rätt och flyktingkonventionen kan man se 
ansvaret som tvådelat. Dels så är värdlandet förpliktigat att ge flyktingen skydd 
från den förföljelse vilken den beviljats asyl för. Men ursprungsstaten har också, 

                                                                                                                                                   
 
2 Alternativ skyddsstatusförklaring utgår från EU:s skyddsgrundsdirektiv och är en status som kan beviljas 
asylsökande som inte har ett direkt hot mot sig utifrån flyktingkonventionen utan från den generella hotbilden 
mot alla individer i landet. 
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vilket Bradley väljer att fokusera på, ett ansvar i att erbjuda ett rättvist 
återvändande då staten har ett ansvar att skydda sina egna medborgare från hot. 
Vidare hävdar Bradley att ursprungsstaten har ett ansvar i att ge migranten 
upprättelse för den migration, som staten i egenskap av att inte tillgodose inre 
säkerhet, orsakat (2013:27).  

Eftersom de afghaner som kommer utvisas från EU-länder inte omfattas 
av flyktingkonventionen så är inte värdlandet ansvarigt för att erbjuda den 
afghanska migranten uppehållstillstånd. Värdlandet har enligt internationella 
regler rätt att reglera icke-medborgare att vistas i ett land om asylskäl inte 
föreligger (Bradley, 2013:54). Dessutom statuerar artikel 13.2 i FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna att alla människor har rätt till att återvända till sitt 
ursprungsland, vilket medför att ursprungslandet har ett ansvar för att ta emot dem 
(UN, 1948). Samtidigt anser vi att man fortfarande kan se Afghanistan, i egenskap 
av att man inte kunnat upprätta inre säkerhet (vilket vi i senare delar kommer 
visa), som en orsak till att dessa afghanska medborgare flytt från landet. Detta 
medför att Afghanistan enligt Bradleys teorier har ett större ansvar i upprättandet 
av ett rättvist återvändande än om de afghanska medborgarna skulle haft en 
flyktingstatus. Likaså vill vi hävda att av Afghanistans misslyckande i att upprätta 
inre säkerhet följer också det moraliska ansvar, som Bradley argumenterar för, i 
att återintegrera de medborgare som flytt. 

Men självklart är detta juridiska perspektiv på ansvar inte heller det enda. 
Bradley har fått kritik för att lägga allt för lite fokus på externa parter som 
värdländerna och icke-statliga organisationer som också kan vara moraliskt och 
kausalt ansvariga för migrationen i fråga (Souter, 2013:597). Detta perspektiv som 
tangerar en postkolonial analys kan i fallet Afghanistan belysa både 
Sovjetunionens krigföring i Afghanistan på 80-talet och den USA-ledda 
koalitionen som anföll Afghanistan 2001. Ansvar för upprättandet av rättvist 
återvändande kan således bli svårt om man utgår ifrån moraliska postkoloniala 
teorier. Detta kan vi ha i åtanke när ansvarsfrågan diskuteras men för vår 
undersökning utgår vi enbart ifrån att ansvaret är Afghanistans eftersom de är 
juridiskt ansvariga för mottagandet av de afghanska medborgare som kommer att 
utvisas. Vi anser snarare att det postkoloniala, moraliska perspektivet kan 
användas för att förändra de juridiska spelregler vi utgår ifrån vilket inte är något 
vi kommer studera i denna uppsats. 

Avsaknaden av flyktingstatus och rätten till att reglera icke-medborgares 
rätt till att vistas i ett land ger dock konsekvenser för även andra delar av Bradleys 
teoribildning. En viktig aspekt inom rättvist återvändande är just 
frivillighetsaspekten i återvändandet, vilket Bradley beskriver som kardinalregeln 
för repatriering (2013:53). Eftersom värdlandet enligt internationell rätt förfogar 
över möjligheten att utvisa icke-medborgare så är frivilligheten i att återvända inte 
något vi kan ta hänsyn till i vår anpassning av rättvist återvändande för vårt fall. 
Det hindrar oss däremot inte att studera andra frivillighetsaspekter i 
återvändandeprocessen än utvisning, som friheten att röra sig fritt inom landet 
man utvisas till. Även om detta är en modifiering av den teoribildning vi utgår 
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ifrån så anser vi inte att det är ett problem då detta inte påverkar de övriga 
kriterierna inom rättvist återvändande.  

2.2.2 Minimumkriterier 

En kritik som Bradley själv brottats med i hennes teoribildning är att den utgår 
ifrån minimumkriterier och inte mer extensiva kriterier för rättvist återvändande 
(2013:46). För vår operationalisering är detta en väldigt viktig diskussion för att 
veta när något lever upp till vad som är rättvist i återvändandeprocessen eller inte. 
Bradley är tydlig med att hennes teori inte kan vara en önskelista om den alls ska 
kunna vara praktiskt användbar (2013:50). Michael Walzers teori om “thick and 
thin moral” lämpas sig väl för detta resonemang. Han menar att en maximalistisk 
moral som alla kan sluta upp bakom, där subjektiva intressen eller kulturella 
uttryck har skurits av, är omöjlig (Walzer, 1994:7). Vi måste därför ta hänsyn till 
att mottagande i Afghanistan utgår från en annan kulturell kontext än vår. Om 
man ansluter sig till denna analys så är också en extensiv eller absolut tolkning av 
rättvist återvändande en omöjlighet. En minimal moral däremot som utgår från 
principer som alla har skrivit under på, som de mänskliga rättigheterna eller 
UNHCR:s styrdokument, ger därför en mer universellt accepterad bild av ett 
rättvist återvändande oavsett kontext eller intressen. Därav kommer vi likt 
Bradley att använda oss utav minimumkriterier för upprättandet av ett rättvist 
återvändande. 

Eftersom vi utgår från antagandet att teorin om rättvist återvändande är 
applicerbar, men modifierbar, på repatriering trots att flyktingstatus inte 
föreligger, är det viktigt att diskutera denna implikation för minimumkriteriet. Vi 
har tidigare skrivit att Bradley ser frivillighet i återvändandet som kardinalregeln 
för rättvist återvändande, och visat varför vi måste modifiera teorin till att 
exkludera denna aspekt vid den direkta implementeringen av avtalet - alltså den 
afghanska statens övertagande av ansvar för sina medborgare, utvisning från 
värdländer. I denna process gör vi teorin mer generaliserbar och därför applicerbar 
på vårt fall, och frivillighetsaspekten inkluderas utifrån repatrieringen inom 
Afghanistan. Vi gör således också ett avkall på hennes minimumkriterium om 
frivillighet vid det egna valet om återvändande trots att vi utgår från samma legala 
och moraliska normer för rättvisa i återvändandet inom Afghanistan.  

Den komplexa övervägningen grundar sig i som tidigare förklarat hennes 
resonemang att teorin även gäller för människor som tvingats lämna en plats och 
befunnit sig därifrån under sådan lång tid att en integrationsprocess är nödvändig 
vid återvändande, men att detta fallet skiljer sig från de Megan Bradley jämför i 
att människor repatrieras utan att ha haft flyktingstatus. Teorin tar avstamp i den 
generella målsättningen, och kravet, att återvändande ska återintegreras som en 
jämbördig part till den medborgare som aldrig flytt landet. Därför bedömer vi att 
en modifiering av teorin och användning av den inte bara är relevant för att förstå 
detta särskilda fall, utan att en utveckling av teorin kan göra den mer 
generaliserbar och användbar för fler fall. 
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3 Operationalisering 

För att besvara frågan om huruvida avtalet går att implementera utifrån principer 
om rättvist återvändande måste vi utveckla indikatorer vilka stämmer överens med 
den teoretiska definitionen. Indikatorerna kan ses som en översättning från den 
teoretiska nivån till ett operationellt språk, för att dra slutsatser om verkligheten 
utifrån en teori (Esaiasson m.fl.,:2012:57). Det teoretiska ramverket vi utgår ifrån 
är principen om rättvist återvändande och mänsklig säkerhet. I valet av teori 
framgår det att vi fokuserar på individer utifrån ett intersektionellt perspektiv. 
Utsatta grupper upplever olika utmaningar, och genom att ta hänsyn till detta i 
analys av objektet uppnår vi högre validitet då vi till större sannolikhet värjer oss 
från systematiska fel. Sådana fel innebär att vi skulle studera populationen utan att 
ta hänsyn till dess olikheter och därför ställa teorin mot materialet felaktigt, och 
således redovisa otillräckliga resultat (Esaiasson m.fl.,2012:58). Intersektionell 
teori kommer inte översättas i en enskild indikator utan inkluderas genomgående i 
analys av indikatorerna och slutsatserna vi når av dem.  

Megan Bradley har i utvecklingen av sin teori applicerat rättvist 
återvändande i flera olika fallstudier av vilka hennes slutsats var att inga uppnådde 
principen om rättvist återvändande. En erkänd metod för att uppnå hög 
begreppsvaliditet i operationaliseringen är att kopiera tidigare forskares metoder, 
som Bradleys (Esaiasson m.fl., 2012:60). En sådan forskningsprocess hade varit 
relevant om vi önskat pröva Bradleys teoris duglighet eftersom det snarare 
bedömt teorin och ej fallet. Självklart önskar vi uppnå en reflektion om teorin, och 
väva in inspiration av hennes operationalisering i vårt resonemang. Men genom en 
egen argumentation av för och nackdelar kring indikatorer utifrån hennes 
teoretiska ramverk anpassar vi vår operationalisering till den särskilda kontext vi 
analyserar. Bradley har inte operationaliserat sin teori för Afghanistan tidigare, 
och således arbetar vi både kumulativt till det utvecklade teoretiska ramverket, 
och uppnår svar på en utomvetenskapligt relevant frågeställning.  

Indikatorerna i vår operationalisering utgår från minimumkriterier vilka 
förutsätter universella rättigheter, generaliserbara oberoende kontext. I och med 
att teorins generella målsättning är att den återvändande migranten ska 
återintegreras som en jämbördig till de medborgare som aldrig flytt, hindrar 
tidigare nämnda grundläggande krav en relativisering av rättvisa i återvändandet. 
Trots att objektet för analys är individerna i meningen afghanska medborgare, 
utgår teorin och därför indikatorerna från den afghanska statens förmåga att 
tillhandahålla tidigare nämnda krav. Utöver UNHCR:s juridiska och operativa syn 
på krav för rättvist återvändande tar vi även fasta på de moraliska resonemang 
Bradley tillfört diskursen. Dessa krav formuleras under fyra kategorier vilka i vår 
mening utgår från teorin och täcker det väsentliga för att besvara frågeställningen. 
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Kategorierna kommer benämnas indikatorer och att de bitvis tangerar varandra 
symboliserar endast att strukturen inte är stel trots att den är tydlig.  

De indikatorer vi utgår ifrån är för det första UNHCR:s tre 
säkerhetsbegrepp fysisk, materiell och legal. De moraliska resonemang Bradley 
tillfört diskursen genomsyras i samtliga tre säkerhetsbegrepp men ställer också 
begreppet värdighet på sin spets. Hon har som tidigare nämnt poängterat att 
UNHCR inte operationaliserar begreppet värdighet tillräckligt trots att det nämns 
som ett kriterium för rättvist återvändande. I och med hennes diskussion om dess 
betydelse för människors välbefinnande har vi valt att konstruera en fjärde 
indikator under den beteckningen. I sin bok kritiserar Bradley UNHCR:s struktur 
med tre säkerhetsbegrepp, men konstruerar ej en ny specifik struktur när hon 
tillför sin teori. Som tidigare skrivet är Bradley kritisk till att använda värdighet 
likt de tre andra kategorierna för att kryssa av krav, uppnådda eller ej, på en lista. 
Vi håller med om att komplexa resonemang inte ska begränsas av stela listor 
vilket är varför vi vill låta kategorierna tangera varandra och således vara flexibla 
för en nyanserad analys. Samtidigt tror vi att en förenklad struktur gör 
forskningsprocessen både transparent och leder till tydliga resultat. Nedan 
kommer vi åskådliggöra den struktur som vi valt att utgå ifrån och tydliggöra vad 
som vi innefattar i de fyra indikatorer vi valt ut.  

 

3.1 Fysisk säkerhet 

Fysisk säkerhet är en av de indikatorer av rättvist återvändande som vi ska ställa 
mot vårt material och är också ett av de kriterier som UNHCR nämner i sin 
handbok. UNHCR:s tolkning av kriteriet är att den repatrierande migranten måste 
vara skyddad från väpnade angrepp och ha tillgång till minfria zoner under hela 
återvändandeprocessen (1996:11). Vi vill dessutom, vilket Bradley efterfrågar, 
inkludera en moralisk aspekt av fysisk säkerhet vilken är tilltron till den afghanska 
staten i tillhandahållandet av dessa underkriterier. Av det följer också ett kriterium 
för ansvarsutkrävning om den afghanska staten misslyckas med detta, vilket 
Bradley, som tidigare nämnt, väljer att fokusera på. 

För att ytterligare tydliggöra de fysiska säkerhetsaspekter vi vill studera så 
har vi punktat upp följande underkriterier: 

• Skydd från väpnade angrepp 

• Tillgång till vägar och passager fria från landminor 

• Tilltron till den afghanska staten att tillhandahålla ovanstående 
fysiska säkerhetskriterier 

• Möjligheten till ansvarsutkrävning om den afghanska staten 
misslyckas med detta 
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Som tidigare nämnt är vårt mål att enbart operationalisera 
minimumkriterier för rättvist återvändande. Mer extensiva kriterier för fysisk 
säkerhet hade därför kunnat utmejslas men då medfört en risk att kriterierna 
kunnat anses vara subjektiva. Däremot måste dessa minimumkriterier för fysisk 
säkerhet gälla alla samhällsgrupper och vi kommer därför studera hur situationen 
ser ut för särskilt utsatta grupper parallellt med de mindre utsatta. Den kulturella 
kontextaspekten anser vi också kunna värja oss för då vi anser att alla dessa 
punkter kan accepteras globalt då de utgår ifrån universella rättigheter och 
principer. 

3.2 Materiell säkerhet 

Den andra indikatorn som vi kommer studera är den materiella säkerheten i 
Afghanistan. Detta är också ett av de kriterier som innefattas i begreppet “Return 
in Safety & Dignity”. UNHCR definierar materiell säkerhet som tillgång till 
landmark eller någon annan form av inkomst vilket är en god utgångspunkt för 
denna indikator (1996:11). Kriteriet är väldigt snarlikt artikel 25 i FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna som statuerar att alla har rätt till 
adekvat levnadsstandard i form av mat, hälsa, boende, sociala tjänster m.m. (UN, 
1948). UNHCR utvecklar också denna argumentation några år senare och betonar 
att minimumkriterier ska vara basala medel för överlevnad, mer specifikt 
drickbart vatten, sjukvård och utbildning samt krav på en strategi för ekonomisk 
återintegration. Vidare anser UNHCR att det ska finnas ett program för 
återställande av egendom om egendom förlorats i samband med flykt (2002:6). 

Bradleys huvudresonemang för rättvist återvändande sträcker sig dock 
något längre. Hon argumenterar för att den repatrierande ska återställas till en 
jämbördig part till den som aldrig flytt landet (Bradley, 2013:44). Vad som är 
mindre klart är vad jämbördig betyder i materiell mening där man kan tolka 
ekonomiska skillnader ur flera ideologiskt spridda resonemang. Oavsett grad av 
återställande, om man väljer att utgå efter UNHCR:s distinktion eller om man 
väljer att utgå efter Bradleys mer vidlyftiga kriterium, så är det tydligt att 
ekonomisk återintegration är nödvändig för att den repatrierande ska kunna 
upprätthålla en adekvat levnadsstandard som universella normer förespråkar. Vi 
måste därmed även studera om det finns tillräckliga förutsättningar i Afghanistan 
för att genomföra en sådan. Vår operationalisering av denna indikator kommer 
dock utgå ifrån UNHCR:s beskrivning som är mycket tydligare än den vaga 
definition som Bradley använder. Mot denna bakgrund har vi valt ut följande 
underkriterier för materiell säkerhet: 

• Tillhandahållande av basala medel för överlevnad, mer specifikt 
drickbart vatten, sjukvård och utbildning 

• Utvecklad strategi för ekonomisk återintegration 

• Program för återställande av egendom 
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3.3 Legal säkerhet 

Även den tredje indikatorn innefattas i begreppet “Return in Safety & Dignity” 
och har ett skyddande ändamål. Det huvudsakliga syftet med indikatorn är 
återvändandes lika rättigheter som de vilka ej har lämnat landet ska införlivas. 
Denna indikator inkluderar både processen för hur återvändandet sker och när den 
som återvänder befinner sig i ursprungslandet. Många av UNHCR:s punkter som 
faller härunder tillhör rättsliga ämnesdiscipliner, och faller långt från gränstrakter 
relevanta för vårt statsvetenskapliga angreppssätt (Esaiasson m.fl, 2012:30). Vi 
har inte kompetensen att fullständigt besvara juridiska frågeställningar. Samt, 
punkterna är listade i en sådan mängd och bredd att ifall vi skulle resonera utifrån 
samtliga riskerar vi ett partiskt urval av material för punkter som bekräftar vår tes. 
Vi gör därför ett noggrant urval och resonerar kring de punkter vi anser är 
relevanta underkriterier för vår samhällsvetenskapliga teori.  

Enligt Engelbrecht omfattar UNHCR:s användning av legal säkerhet 
jämlikt erkännande av återvändande medborgare inför lagen, icke diskriminerande 
tillgång och utnyttjande av civila, ekonomiska, sociala, politiska och kulturella 
rättigheter (Engelbrecht, 2002:101). Dessa rättigheter kontextualiseras i ett flertal 
distinktioner, vi har valt att inkludera faktorer som berör effektiv nationalitet och 
frågor rörande registrering och dokumentation. Vi kommer frångå UNHCR i att ej 
bedöma lagar rörande amnesti som kan tänkas ges av olika skäl, eftersom det inte 
är kritiskt för att förstå vår frågeställning och faller långt från vår ämnesdisciplin. 
UNHCR:s kriterium frihet från förföljelse under legal tangerar även till frihet från 
förföljelse som vi tolkat som fysisk säkerhet vilket är varför vi kommer utreda det 
därunder, och likaså frågor om rätt till återbetalning av förlorat ägande som 
behandlas under materiell säkerhet.  

UNHCR nämner däremot problem rörande effektiv nationalitet som det 
mest vanliga bekymret återvändande upplever. Med effektiv nationalitet menas att 
medborgare som återvänder ska ges samma rättsliga status som de som ej lämnat 
landet. Även inkluderat är tillgång till registrering och dokumentation, både 
certifikat gällande personlig status från födelse, giftermål eller dylikt, och 
identitetsbekräftande dokument. Slutligen kommer vi också inkludera 
underkriterier gällande icke-diskriminering, vilket främst gäller huruvida de som 
återvänder har jämlik tillgång till offentlig service som de vilka ej lämnat landet 
(UNHCR:s. Som tidigare skrivet kommer vi göra en intersektionell analys av 
utsatta grupper i analysen av de fyra olika indikatorerna, vilket är varför vi har 
valt att inte göra denna underkategori bredare. Denna indikators underkriterier 
kommer därför vara följande: 

• Effektiv nationalitet 

• Registrering och dokument 

• Icke-diskriminering 
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3.4 Värdighet 

Vår fjärde indikator är som sagt lite mer problematisk än de andra. Vad konceptet 
värdighet innebär är som UNHCR erkänner inte alls självklart (1996:11). En del 
hävdar att värdighet utgör själva grunden till mänskliga rättigheter medan andra 
menar att det snarare handlar om respekt och tolkning av rättigheter mer allmänt 
(Bradley, 2013:58). Detta medför att operationaliseringen av detta begrepp är en 
av de mest svåra och kritiska punkterna i detta uppsatsarbete.  

Bradley hjälper oss dock långt på vägen i hennes filosofiska utveckling 
och slutsats kring värdighet. Vi samstämmer i hennes omfamnande av Goodwin-
Gills antagande om att värdighet är någonting som man tydligt kan erhålla eller 
förlora vilket exemplifieras med Sydafrika under apartheidregimen (2013:59ff). 
Denna slutsats gör värdighet mer greppbart då det motsäger sig uppfattningen att 
värdighet är någonting fullständigt subjektivt och omätbart. Vi anser också att 
Michael Meyer ger en insiktsfull analys när han argumenterar för uppfattning att 
den starkaste utmanaren till en individs värdighet är den förtryckande och 
kränkande staten. Meyer menar att värdighet är grundad på principen om att få 
utöva fria val i utformningen av sitt eget liv och att staten är direkt ansvarig för att 
möjliggöra detta (Bradley, 2013:60). Även om andra aktörer också kan hota 
individens värdighet så kan detta utifrån den anarkiska världsbilden ses som ett 
misslyckande av staten att säkra hotet mot individens värdighet. Detta 
resonemang väver också samman med den diskussion kring mänsklig säkerhet 
som vi fört under teoridelen och passar väl in i våra studier av Afghanistans 
mottagningsförmåga. 

Utifrån denna filosofiska grund kan vi då påbörja att försöka hitta 
underkriterier för indikatorn värdighet. UNHCR ger sig, trots sin brasklapp inför 
begreppet, ändå i kast att formulera några fokusområden för värdighet där man 
förespråkar frihet i återvändandeprocessen utifrån flera praktiska punkter, vilket 
tangerar Meyers antaganden. Möjlighet till familjeåterförening och förhindrandet 
av familjesplittring samt frihet att röra sig fritt inom landet är två underkriterier 
som UNHCR nämner för att fånga upp värdighetsbegreppet (1996:11). Återigen 
anser vi att dessa inte ger en heltäckande bild. Bradley kompletterar med en 
väldigt stark argumentation kring värdet av sin hemstad och möjligheten att 
återvända till en plats man har en stark förankring till (2013:64). Denna typ av 
upprättande av vad hon väljer att kalla psykologisk säkerhet, som hon hävdar kan 
vara en av de viktigaste delarna av återvändandet, anser vi också vara en viktig 
del i värdighetsbegreppet. 
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Andra mindre distinkta kriterier av indikatorn som upplevd värdighet, 
känslan av ärofyllt återvändande eller möjlighet till försoning skulle alla vara 
intressanta att studera men något vi inte har möjlighet att undersöka då det krävs 
andra insamlingsmetoder för dessa uppgifter. Ur värdighetsbegreppet så har vi 
därför valt ut följande underkriterier som vi faktiskt tror att vi kan ställa mot 
empirisk data: 

• Möjlighet till familjeåterförening och förhindrande av 
familjesplittring 

• Möjligheten till att återvända till sin hemstad 

• Frihet att röra sig inom landet 
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4 Analys 

Vi kommer i denna analysdel ställa våra operationaliserade indikatorer emot 
rapporter om säkerhetsläget i Afghanistan. Genomgående för denna analys är att 
alltid försöka knyta an till ett intersektionellt perspektiv. För att kunna genomföra 
detta har vi utgått ifrån de grupper i landet som Migrationsverket anser är mest 
utsatta: kvinnor, hazarer och unga (LIFOS, 2016:14f). Även om det finns andra 
utsatta grupper inom landet har vi av tids- och resursskäl valt att endast analysera 
de mest utsatta. För vissa indikatorer finns det ingen information om hur dessa 
särskilt utsatta grupper påverkas inom området. Av denna anledning saknas det 
intersektionella perspektivet under dessa indikatorer. 

4.1 Fysisk säkerhet 

Den allmänna säkerhetssituationen i Afghanistan har kommit att präglas av 
konflikter i landet under lång tid. Vårt fokus för att analysera säkerhetsläget är 
dock, utifrån ett mänskligt säkerhetsperspektiv, inte konfliktens parter utan 
individerna och den civila befolkningen. Sedan UNAMA (United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan) började dokumentera dödsoffer i januari 2009 
har 22 941 civila dödsfall rapporterats. Detta är inte heller en nedåtgående trend 
utan väpnade attacker mot civila fortsatte dessutom att öka under 2015 (UNAMA, 
2016:2). Regeringskritiska element, framförallt talibanska grupperingar, är en 
orsak till dessa siffror och underminerar ständigt säkerhetsläget med 
självmordsattacker och riktade attacker mot regering och regeringstrupper 
(UNHCR, 2016a:15). Samtidigt, vilket det inte läggs lika mycket fokus på, är de 
afghanska regeringsstyrkorna ansvariga för fler civila dödsoffer än de 
regeringskritiska elementen (UNHCR, 2016a:17).  

Att avgöra när ett land misslyckas med att skydda sin befolkning från 
väpnade angrepp är svårt. Väpnade angrepp mot civilbefolkning, utförda av icke-
statliga terrororganisationer eller individer, sker ju i nästintill alla världens länder, 
om än kanske inte i samma utsträckning. Vi anser dock att vi för vårt fall med fog 
kan hävda att Afghanistan inte lever upp till detta kriterium när den egna armén 
utsätter sin civila befolkning för merparten av de väpnade angreppen. Detta anser 
även UNHCR och USA:s speciellt utsända inspektör för rekonstruktion i 
Afghanistan, SIGAR, och riktar stark kritik mot Afghanistans kapacitet och 
effektivitet i tillhandahållandet av skydd mot angrepp (UNHCR, 2016a:15) 
(SIGAR, 2015:4). 

Kritik har också riktats mot andra statliga afghanska institutioner. 
Allvarliga mänskliga rättighetsbrott har begåtts av både regeringen, polis och 
fängelsepersonal i genomförandet av utomrättsliga avrättningar och tortyr 
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(UNHCR, 2016a:19). En ytterst problematisk aspekt av detta är också hur alla 
dessa statliga institutioner präglas av utbredd straffrihet både när det gäller arméns 
genomgående attacker mot civila och andra institutioners användning av 
människorättsvidriga metoder mot påstådda fiender (US Department of State, 
2016). Även om vi inte har kunnat finna uppgifter på hur hög tilltro den afghanska 
befolkningen har till de statliga institutionerna så finns det ändå underlag för att 
hävda att ansvarsutkrävning för den bristande fysiska säkerheten inte finns att 
tillgå i Afghanistan. 

Att utröna om den återvändande afghanska medborgaren kommer att ha 
tillgång till minfria vägar och passager är också en dyster analys. Trots många 
internationella initiativ, bland dessa Ottawafördraget, för att bannlysa landminor 
så ökar förekomsten av landminor i Afghanistan. När mätningen genomfördes 
2015 så var 530 kvadratkilometer av landet täckt av minor vilket drabbade 1 726 
afghanska samhällen (UNHCR, 2016a:18). Självklart finns det delar av landet där 
landminor inte förekommer och initiativ som verkar mot förekomsten av 
landminor har börjat etableras (ibid). Vi har inte kunnat hitta information om vart 
alla minfält är belägna i landet men FN:s program mot landminor är tydliga med 
att påverkan på infrastrukturen (vägar och passager) är allvarlig (UNMAS, 2016).  

För vår intersektionella analys har det länge spekulerats huruvida hazarer 
har en särskilt utsatt säkerhetssituation, med en starkare hotbild för väpnade 
angrepp. Tidigare i år så attackerades en civil hazardemonstration där ca 80 
människor dog. Islamiska staten i Afghanistan (IS-KP) stod med största 
sannolikhet bakom denna attack (LIFOS, 2016:8). Dessutom har kidnappningar 
regelbundet bedrivits mot hazarer och bara under 2015 så rörde det sig om 146 
individer som kidnappades (LIFOS, 2016:18). Trots detta så har ett oberoende 
institut, AAN (Afghanistan Analyst Network), undersökt alla attacker mot civila 
och kommit fram till att dessa attacker inte kan ses som systematiskt våld mot en 
etnisk minoritet utan återspeglar endast den allmänna hotbilden mot den gemene 
afghanska medborgaren (LIFOS, 2015:12). Även om detta inte ger oss fog för att 
understryka det särskilda hotet mot hazarer så målar AAN:s rapport upp en 
allvarlig bild av den generella säkerhetssituationen i landet. 

Man kan ej heller säga att kvinnor generellt är mer utsatta för - väpnade - 
angrepp än män. Av de civila dödstalen så utgör 10 % av offren kvinnor. Kvinnor 
med utbildning och med maktpositioner är dock mer utsatta än andra kvinnor och 
utsätts oftare av väpnade angrepp från oppositionsgrupper (LIFOS, 2016:14). En 
liknande situation kan sägas prägla Afghanistans unga befolkning. Den senaste 
rapporten för första halvan av 2016 visar att 29 % av de civila som dött i 
konflikten var under 25 år (LIFOS, 2016:16). Om man ser till att över 70 % av 
Afghanistans befolkning befinner sig i denna ålderskategori kan man heller ej dra 
slutsatsen att denna grupp är särskilt utsatt för väpnade angrepp. En viktig aspekt 
för de unga är dock att attacker på skolor förekommer i stor utsträckning. Militära 
grupper har nämligen använt många av dessa för militärstrategiska ändamål vilket 
har lett till en ökning av unga dödsoffer i konflikten (UNHCR, 2016a:20).  
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Sammanfattningsvis kan vi säga att Afghanistan får anses sakna kapacitet 
att upprätthålla både skydd från väpnade attacker och vägar och passager fria från 
landminor. Inte heller har den civila befolkningen möjlighet att utkräva ansvar för 
de grova mänskliga rättighetsbrott som staten är ansvariga för. Även om vi inte 
kunnat hitta information om befolkningens tilltro till den afghanska staten att 
skydda dem mot hot så anser vi att vi har illustrerat Afghanistans oförmåga att 
leva upp till våra resterande underkriterier för indikatorn fysisk säkerhet. 

4.2 Materiell säkerhet 

2012 förhandlade Afghanistan, Iran och Pakistan tillsammans med UNHCR fram 
styrdokumentet “Solutions Strategy” som reaktion på att allt färre afghanska 
medborgare återvände från grannländerna. Mellan 2002 och 2008 återvände 4.3 
miljoner flyktingar, och mellan 2008 och 2015 endast 1.5 miljoner. Anledningen 
till det minskade antalet återvändande är enligt UNHCR politiska kriser, 
ekonomisk instabilitet och försämrat säkerhetsläge i Afghanistan (UNHCR, 
2016b:4). 2015 fanns det fortfarande 2.5 miljoner afghanska flyktingar i Pakistan 
varav 1 miljon var odokumenterade, och ungefär 1 miljon i Iran. Strategins 
huvudsakliga mål var både att samarbeta med andra myndigheter för att tillförse 
återvändandes basala medel och att skapa incitament för människor att återvända 
genom återintegration i det afghanska samhället, särskilt ekonomisk integration 
och återställande av egendom vilka innefattar (SIGAR, 2015:2) 

För det första har strategin kommit att hamna under hård kritik efter 
granskning av SIGAR. SIGAR kritiserar afghanska staten och särskilt den 
ansvarige afghanska myndigheten för flyktingar och återvändande (MoRR) för 
bristande implementering av strategin, trots internationellt stöd. En del av 
strategin som också går under afghansk lag är att distribuera mark till flyktingar 
under deras landallokeringsplan, ett program för återställande av egendom som 
funnits under en längre period (UNHCR, 2008:1). SIGAR rapporterar att en 
oberoende utredning redan 2013 visar på flera fall av institutionell korruption 
inom programmet (SIGAR, 2015:13). Anställda inom MoRR ska enligt rapporter 
bland annat ha allokerat land till sig själva istället för utsatta återvändande 
(Maastricht & Hall, 2013:119). Programmet har också hindrats från att 
implementeras på grund av mutor, nepotism och förskingring inom myndigheten 
(SIGAR 2015:13). Ett hinder för rättvis repatriering i återställande av egendom är 
således den ansvariga myndigheten. 

Enligt SIGAR har inte heller MoRR uppfyllt en av strategins huvudsakliga 
mål, vilket är att identifiera flyktingars behov, kommunicera det till andra 
departementet och samarbeta för att implementera utvecklingsprojekt. SIGAR 
citerar en högt rankad offentligt anställd inom Byrån för Befolkning, Flyktingar 
och Migration som ska ha sagt “refugees do not get much attention because they 
are not a priority issue and ministries do not think refugees are directly related to 
their work” (SIGAR, 2015:14). Målet innebar bland annat utvecklingsprojekt för 
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att tillhandahålla vatten, bygga vägar, läkarmottagningar och skolor, enligt 
UNHCR viktiga projekt för återintegrering av flyktingar och tillhandahållande av 
basala medel för överlevnad för särskilt utsatta grupper (SIGAR, 2015:15). Även 
inom detta område brister myndigheterna i sitt ansvarstagande för återvändandes 
materiella säkerhet eftersom myndigheterna varken implementerat målet eller 
visat prov på försök för att åstadkomma det. Som resultat av SIGAR:s rapport 
drog USAs utrikesdepartement tillbaka all stödfinansiering av MoRR (The 
Diplomat, 2015). Däremot rapporterar UNHCR om trots låga nivåer och bristande 
vetenskaplighet i undersökningarna högre tillfredsställelse bland återvändande 
gällande tillgång till vatten än både sjukvård och utbildning (UNHCR, 2015:9).  

Ett av de underkriterier vi valt att undersöka är huruvida sådana basala 
medel för överlevnad finns att tillgå för återvändande. Som skrivit ovan har 
MoRR enligt SIGA inte lyckats koordinera en samlad bedömning av 
återvändandes behov i områden där flest befinner sig (SIGAR, 2015:13). Däremot 
finns det specifika fall som kan ge en generell bild av hur materiella basala behov 
påverkas av militära medel, vilket tangerar till den tidigare indikatorn. UNAMA 
har rapporterat hur skolor används som bas för militära operationer, vilket gör 
byggnaderna till militära mål och hindrar barns tillgång till utbildning (UNHCR, 
2016a:20). Likaså har sjukhus, kliniker och sjukvårdspersonal blivit mål i 
konflikt-relaterade sammanhang, både för bombattentat men också problematiska 
sökoperationer av afghanska säkerhetsstyrkor vilka ökat under 2015 och 2016 
(UNHCR, 2016a:20). Således går det att utläsa svårigheter för afghanska 
medborgare att tillgå både sjukvård och utbildning, där bara ett bombattentat som 
av amerikanska styrkor på Médécins Sans Frontiéres (MSF)s sjukhus i provinsen 
Kunduz oktober 2015 kan lämna en hel provins utan tillgång till sjukvård och 
påverka tusentals människor (UNHCR, 2016a:21).   

På grund av den tidigare nämnda korruptionen och andra problem som låg 
effektivitet och kompetens inom MoRR sker inte heller något ekonomiskt 
samarbete mellan UNHCR och den afghanska myndigheten längre. UNHCR har 
även beslutat att inte överlämna eller inkludera MoRR som partner i deras Shelter 
Assistance Program, som även syftar till att hjälpa utsatta grupper som 
återvändande och internflyktingar med bostad (Maastricht & Hall 2013:119). De 
afghanska myndigheterna bedömdes inte ha tillräckligt högt förtroende för att 
inkluderas i projektet. I analys av våra formulerade underkriterier går det att utläsa 
ett särskilt förödande problem för utsatta grupper bland återvändande och 
internflyktingar. UNHCR:s bostadsprogram stödjer inte återvändande eller 
internflyktingar som inte redan äger mark (Maastricht & Hall, 2013:84), vilket 
medför att de mest utsatta återvändande som inte allokeras land på grund av 
korruption i afghanska myndigheter inte heller får hjälp av UNHCR. Bland de 
mest utsatta är familjer där kvinnor är den huvudsakliga försörjaren 
överrepresenterade i UNHCR:s statistik, likaså människor med olika former av 
funktionshinder (Maastricht & Hall, 2013:86) 

Det går att utläsa ett mönster i bristande ansvar av den afghanska staten i 
att skapa materiell säkerhet för återvändande. Strategier för att tillhandahålla 
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basala medel för överlevnad och för ekonomisk återintegration finns, likaså 
program för återställande av egendom. Dessvärre har de ej implementerats av den 
afghanska staten vilket resulterat i att möjligheter till extern finansiering och 
samarbete har gått förlorat. Det är tydligt att återvändandes säkerhet inte 
prioriteras, och snarare att statligt anställda har satt sig själva före mer utsatta 
människors behov. Utgår vi från antagandet att strategier och program endast går 
att utläsa som sådana ifall de följs kan vi konkludera att ingendera av 
underkriterierna går att uppfylla, och att ett rättvist återvändande till Afghanistan 
inom ramen för materiell säkerhet inte går att uppnå. 

4.3 Legal säkerhet 

Analys av indikatorn som bedömer den legala säkerheten genomsyras starkt av 
den intersektionella analysen. För att förstå huruvida återvändande kommer 
innefattas av samma rättsliga status som de som ej lämnat landet vilket frågas i 
underkriteriet effektiv nationalitet, kan en vända sig till den nuvarande situationen 
för kvinnor i Afghanistan. Trots att det talibanska regimfallet 2001 öppnade upp 
för kvinnor att delta i den publika sfären kvarstår konservativa och traditionella 
värderingar som begränsar kvinnors frihet. Dessutom äventyras de rättigheter 
kvinnor lagligt besitter i landet av den eskalerande konflikten (UNAMA, 
2015:64).  

En till dimension som är viktig för att förstå legal säkerhet är den 
fundamentala skillnaden mellan Afghanistans rurala landsbygd och dess urbana 
del av landet. Rättsväsendet är starkare i de urbana delarna av landet där 
regeringen är i kontroll, men svag eller finns ej i rurala områden där traditionellt 
konservativa system praktiseras. Enligt UNDP löses ungefär 80 % av alla dispyter 
i landet av sådana konservativa traditionella system. I vissa områden påtvingas 
också ett parallellt rättsligt väsen av talibaner med fundamentalistisk tolkning av 
sharia. Parallella system som dessa hindrar att grundläggande mänskliga 
rättigheter kan tillgodoses, speciellt för kvinnor som är särskilt utsatta av 
systemen (EASO, 2016:25). Att sådana parallella rättssystem finns betyder att 
repatrierandes ursprungsstat brister i upprättandet av en jämlik effektiv 
nationalitet för återvändande.  

Förutom skillnaden i den rättsliga statusen inbegriper dimensionen 
rural/urban också en analys av kvinnors tillgång till offentlig service. Kvinnors 
begränsade frihet att röra sig i vissa landsbygdsområden analyseras närmare under 
värdighet, men ett resultat av detta och den försämrade konflikten är att kvinnor 
hindras alltmer från att tillgå offentlig service som sjukvård och skolgång (LIFOS, 
2016:14). Likt under materiell säkerhet är försörjande ensamstående kvinnor 
särskilt utsatta, i både att tillgå social service och få sina lagliga rättigheter 
tillgodosedda som avseende arv. Kvinnor i urbana miljöer med högre frihet och 
tillgång till utbildning och arbete i den publika sfären är i ökad risk att utsättas för 
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angrepp av väpnade motståndsgrupper och andra förövare (LIFO, 2016:15). Även 
de hindras således från jämlik tillgång till den offentliga service de har rätt till.  

I urbana miljöer hindras även internflyktingar från att tillgå offentlig 
service på grund av bristande dokumentation av identitet, särskilt för kvinnor och 
barn (UNHCR, 2016a:32). Likaså har bristande dokumentation för olika 
minoriteter som hazarer lett till svårigheter även för dem att tillgå offentlig 
service, trots att läget förbättrats efter talibanregimens fall (UNHCR, 2016a:78). 
UNHCR rapporterar om en generellt bristfällig utgivning av identitetsbärande 
dokument och andra former av certifikat i Afghanistan (UNHCR, 2016a:48). 
Huruvida situationen med dokumentation och registrering i Afghanistan påverkar 
repatrierande från EU är svårt att besvara eftersom vi inte haft möjlighet att tillgå 
information om det. Fakta som finns att tillgå är däremot att svenska myndigheter 
saknar förtroende för afghanska identitetshandlingar, vilket i sin tur kan komma 
att påverka människor som tvingas återvända (Migrationsverket, 2015).  

En grundläggande utgångspunkt i teorin är att medborgare som repatrieras 
ska tillgodoses samma rättigheter som de vilka ej lämnat landet. Dessa rättigheter 
innefattar ett grundläggande krav på mänskliga rättigheter. Kan inte 
ursprungsstaten tillgodose jämlika rättigheter på en grundläggande nivå för alla 
medborgare i landet går det inte heller säga att ett återvändande kan bedömas 
rättvis, eftersom jämlikhet i vår modifierade teori inte endast gäller en homogen 
syn på relationen mellan återvändande och de som inte lämnat landet, utan också 
mellan särskilt utsatta grupper bland de två tidigare nämnda kategorierna. 
Materialet gav inget slutligt svar gällande registrering och dokumentation, 
däremot går det att dra en slutsats om att den afghanska staten varken kan 
tillgodose en jämlik effektiv nationalitet eller icke-diskriminering i tillgång till 
offentlig service för återvändande.  

4.4 Värdighet 

Värdighet i återvändandet är som vi tidigare nämnt en svår indikator att studera. 
Ett huvudsakligt kriterium som vi ställer för denna indikator är möjligheten till 
familjeåterförening och förhindrandet av familjesplittring i samband med 
återvändandet. Vi har tyvärr inte funnit någon relevant information i 
landrapporterna om Afghanistan som beskriver dessa möjligheter. Det enda stället 
där vi funnit att familjeåterförening och sammanhållning omnämns är i Sveriges 
avtal om återvändande med Afghanistan. De ambitioner som i detta avtal beskrivs 
är givetvis spekulativa i det att utvisningarna ännu inte ägt rum. Artikel 5 i avtalet 
statuerar dock tydligt att man ska ta hänsyn till familjesammanhållning och 
undvika att splittra familjer i återvändandeprocessen (Westbratt & Alema, 
2016:3). Det enda som därför kan sägas om huruvida familjeåterförening och 
sammanhållning kan upprättas i återvändandet är att den afghanska staten 
uppmärksammar detta behov, vilket framgår av avtalet med Sverige. Huruvida det 
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kommer efterföljas eller hur situationen för familjeåterförening ser ut i 
Afghanistan kan vi tyvärr inte svara på. 

Avsaknandet av denna information påverkar vår intersektionella analys i 
stor utsträckning. Möjlighet till familjeåterförening måste anses som ett av de 
viktigaste kriterierna för de barn som kommer utvisas. Artikel 10 i 
barnkonventionen tar fasta på detta och anger att familjeåterförening ska 
“behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt av konventionsstaterna” 
(UNICEF, 1989:16). Vi efterfrågar därför att omvärldsanalyserna lägger ett större 
fokus på att studera vilka möjligheter som finns för familjeåterförening i 
Afghanistan både under den repatriering som varit och den som kommer att ske. 

Två aspekter av värdighetsindikatorn som vi däremot tror går att studera 
och som tangerar varandra är möjligheten att återvända till sin hemstad och 
friheten att röra sig fritt inom landet. För dessa punkter finns det utifrån vad vi 
kunnat finna inga lagliga hinder som begränsar den afghanska medborgaren, eller 
den återvändande migranten, från att röra sig fritt inom landet eller återvända till 
sin hemstad. Trots detta så vill vi belysa att konflikten som härjar i landet i sig kan 
utgöra ett hinder för dessa kriterier. Av en mätning som genomfördes den 28 maj 
2016 så har den afghanska regeringen bara kontroll över 65,6 % av landets 
territorium. Resterande delar kontrolleras av den beväpnade oppositionen. 
Inrikesministeriet i Afghanistan erkände i juni att 50 av landets 400 distrikt ansågs 
utgöras av allvarliga säkerhetshot (LIFOS, 2016:7).  

Än värre ser denna situation ut för afghanska kvinnor och flickor. Många 
väpnade oppositionsgrupper har en agenda där man vill begränsa kvinnors 
möjligheter till grundläggande mänskliga rättigheter (LIFOS, 2016:15). En 
konsekvens av detta är att kvinnors rörelsefrihet i landet begränsas i större 
utsträckning än mäns i de områden där oppositionella väpnade grupper befinner 
sig (UNAMA, 2016:14). Även om alla afghanska medborgare ur ett juridiskt 
perspektiv har laglig rätt att resa inom landet och återvända till sin hemstad så drar 
vi slutsatsen att denna frihet ur ett mer praktiskt avseende begränsas av patriarkala 
strukturer och det allvarliga säkerhetshotet i stora delar av landet. 

Denna omöjlighet till att återvända till sitt hem inskränker också friheten 
att utforma sina egna val i sitt liv på andra sätt. Den kan också medföra för de som 
har sitt hem och tillgångar i delar av landet som inte är tillgängliga att man tvingas 
leva som internflykting. Situationen för denna grupp är djupt problematisk. I juli 
2015 rapporterade UNHCR att antalet internflyktingar uppgår till runt 950 000 
människor (UNHCR, 2016b:6). Internflyktingar präglas som tidigare nämnt av låg 
materiell standard, fattigdom och osanitära förhållanden (LIFOS, 2016:19f). Detta 
anser vi också vara en del av värdighetsaspekten, vilken härleds från våra andra 
underkriterier. 
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För att summera detta värdighetsavsnitt får vi dock erkänna att vi inte 
lyckats analysera indikatorn med tillräcklig hög validitet utifrån vårt teoretiska 
resonemang. Vi kan därför heller inte besvara frågan om ett rättvist återvändande 
är möjligt utifrån ett värdighetsperspektiv. Det vi lyckats tillföra är dock att vi har 
åskådliggjort det problematiska med rörelsefrihet i Afghanistan och vad det 
medför för möjligheten att återvända till sin hemstad. På samma sätt har vi lyckats 
visa att det finns en ambition att upprätthålla familjesammanhållning hos 
Afghanistan i återvändandet. För att vi ska lyckas ge en bredare bild av 
värdighetsindikatorn behöver vi gå djupare i vår analys av värdighetsaspekten och 
samla in eget material när rapporterna inte längre räcker till. Som vi föreslog i 
operationalisering så är djupintervjuer och principen om upplevd värdighet 
aspekter som kan hjälpa oss. Med det sagt kan vi i nuläget inte göra en bedömning 
om Afghanistan kan upprätta ett rättvist - värdigt - återvändande.  
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5 Diskussion 

Även om vår bedömning av värdighet i återvändandet blev bristande i vår 
analysdel så vill vi i denna summerande del hävda att vår modifierade teori 
lämpade sig väl för att studera fallet Afghanistan. Därmed har vi funnit fog för 
Flyvbjergs försvar av fallstudien för utvecklandet av en teori. Trots att 
Afghanistan skiljer sig från fall teorin applicerats på tidigare och krävt att vi 
ändrat vissa grundkriterier inom teoribildningen anser vi att dessa förändringar 
både stärker teorin och ökar dess generaliserbarhet.  

Vår modifierade teori inkluderar, till skillnad från Bradley och UNHCR, 
fall som inbegriper ofrivillig repatriering av asylsökande utan flyktingstatus och 
appliceras med störst effekt på länder som präglas av inre oroligheter. Genom att 
nästintill lyckas studera alla de indikatorer vi operationaliserat av den modifierade 
teorin tycker vi att teorin uppnådde hög förklaringskraft. Fenomen som utvisning 
till Afghanistan omfattas inte av Bradleys teoribildning, men vi anser att dessa 
fenomen också inryms i syftet med hennes teori att förklara rättvisa för 
återvändande och ansvarsutkrävning för den osäkerhet som tvingat asylsökande 
att lämna landet.  

Vi anser även att valet av en intersektionell ingångsvinkel förstärker 
Bradleys teori då uppsatsen därigenom belyser särskilda gruppers specifika 
utsatthet och problematiserar den teoretiska grunden att återvändande ska 
integreras som jämbördig till medborgare som aldrig flytt. Medborgare som 
återvänder är inte en homogen grupp och möter olika utmaningar för att kunna 
integreras som en jämbördig part, vilket teorin och därigenom 
operationaliseringen måste belysa för att kunna ge ett heltäckande svar på 
huruvida ett rättvist återvändande går att uppnå i ett särskilt fall. 

Kritik vi dock vill rikta åt oss själva är att vi inte tog ett tydligare avstamp 
i den feministiska kritiken när vi utformade våra underkriterier utan först i 
analysen tog på oss dessa glasögon. Eftersom operationaliseringen i sig riskerar 
att studera vissa gruppers säkerhet till förmån jämte andras så hade ett utförligt 
resonemang ur detta perspektiv lämpat sig väl i utformningen av våra kriterier. 
Samtidigt så skulle detta i praktiken antagligen blivit svårt att analysera. 
Rapporterna som finns att tillgå är utformade efter de konventionella 
säkerhetshoten och belyser inte intersektionella, patriarkala strukturer. Även om 
det finns utrymme för både utveckling av teorin och hur man faktiskt samlar in 
empiriskt material anser vi att vårt intersektionella perspektiv har tagit 
teoribildningen en bra bit på vägen. 
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6 Slutsats 

I inledningen av denna uppsats så hade vi som mål att lyfta en aspekt av migration 
som det sällan talas om, när migranter återvänder till det land som man flytt ifrån. 
Det här är något som vår uppsats kommit att präglas av och som utgjort en 
bredare ram för vårt arbete. Inom denna ram så har vi utvecklat den teoribildning 
som funnits och argumenterat för att teorin om rättvist återvändande kan 
appliceras också i fall där individer ska utvisas. Som vi nämner i diskussionen 
finns det utrymme för att ytterligare utveckla denna teori vilket ger oss flera 
uppslag för vår kandidatuppsats. 

Trots teorins utvecklingspotential så anser vi ändå att den i befintligt skick 
lyckats besvara vår ursprungliga frågeställning. Vi vill hävda att vi i denna 
uppsats lyckats visa att EU:s ramavtal med Afghanistan inte går att implementera 
enligt principen om rättvist återvändande. Vår analysdel visade att Afghanistan 
varken kan upprätta fysisk, materiell eller legal säkerhet för de människor som 
återvänder. Vi såg också att möjligheten till rättvist återvändande skiljde sig 
mellan grupper, där kvinnor och barn får anses vara utsatta för andra hot än den 
manliga eller vuxna befolkningen. Även om vi saknade material för att kunna dra 
en slutsats om indikatorn värdighet påverkar inte det vår helhetsbild av 
Afghanistan som nidbilden av ett land säkert att återvända till. 

Vad makthavare ska göra med denna information är inte självklar. Det 
finns kanske fler aspekter än individernas förutsättningar till ett rättvist 
återvändande som ligger till grund varför man ingick i dessa avtal. Vad vi hoppas 
är att det individperspektiv, som vi argumenterat för, i framtiden kommer prägla 
beslut som fattas för människor som ska utvisas. Vi hoppas dessutom att våra 
slutsatser kan generaliseras till andra länder som likt Afghanistan drabbas av inre 
oroligheter men dit människor fortfarande utvisas.  
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