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Abstract 

This paper discusses targeted sancctions by the European Union and wether they have an 

impact on basic human rights such as access to clean water, food and healthcare. Using 

quantitative and qualitative methods the paper presents a number of indicators for human 

rights accompanied with related reportings regarding the reviewed aspects of international 

sanctions and access to human rights. International sanctions were initially broadly inposed 

through large trade emargoes. These turned out to have negative side effects as they 

symptomatically would spill over and negtively effect the humanitarian situation in the 

country. Because of this the methods of sanctioning that is being used by the UN and the EU 

has been reviewed with the ambition to create sanctions that only will hit the chosen 

individuals or companies whose actions the sanctions intend to influence. It has been 

suggested, nevertheless, that these targeted sanctions has not succeeded in it’s attempt to 

avoid contributing to negative humanitarian consequences. This paper examines what impact 

targeted sanctions have had for the population’s access to basic supplies such as medicin and 

healthcare, water and food in two cases of targeted sanctions. The author finds that the 

targeted sanctions probably has little impact in these regards and that if such consequence 

would appear that would propbably generate a contraproductive effect for the sanction 

because this would constitute a possibility for the countries authorities to use the sanctions as 

a scape-goat in cases of governmental failure. 
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1 Inledning 

 

Vid presentationen av resultaten av stockholmsprocessen, ett initiativ med ambitionen att skapa 

ett sanktioneringsinstrument med en större träffsäkerhet och mindre risk för oavsiktliga 

bieffekter, inför FN:s säkerhetsråd i februari 2003 beskrev Sveriges förutvarande 

utrikesminister Hans Dahlgren internationella sanktioner som någonting mitt emellan ord och 

krig (UN 2003). 

 

På regeringskansliets webbsida konstateras att “Internationella sanktioner är ett värdefullt 

instrument för internationella ansträngningar att trygga fred och säkerhet samt främja demokrati 

och mänskliga rättigheter” (Regeringskansliet 2014). 

 

I artikeln “Humanitarian impacts of economic sanctions on Iran and Syria” (2015) finner Erica 

S. Moret att sanktioneringen av Iran och Syrien markerar ett frångående från tillämpningen av 

strikt riktade sanktioner i och med att sanktionerna i dessa länder kommit att breddas på ett 

exempellöst sätt och medfört negativa konsekvenser för civilbefolkningens hälsa och allmänna 

välfärd (Moret 2015, s. 134). Artikeln är baserad på två fallstudier där författaren med hjälp av 

både primär- och sekundärdata drar slutsatser om vilka konsekvenser sanktionerna haft för 

civilbefolkningen i respektive land. I det följande arbetet kommer jag att använda Morets artikel 

som utgångspunkt i ett försök att undersöka effekterna som sanktioner från EU och FN haft för 

civilbefolkningen i två andra länder. Morets studie konstaterar att breda sanktioner kan bidra 

till en tillbakagång i civilbefolkningens välfärd, vilket inte är förvånande, givet att just detta är 

anledningen till att EU och FN gjort ansträngningar att tillämpa riktade sanktioner (ibid., 

Regeringskansliets hemsida). Med utgångspunkt i att Morets studie konstaterar ett frångående 

av dessa riktade sanktioner i fallen Syrien och Iran så kommer denna studie undersöka 

effekterna av sanktioner som i så fall bör klassificeras som riktade. På så sätt hoppas jag kunna 

dra slutsatser om huruvida riktade sanktioner får kollektivt bestraffade effekter eller om de 

sanktionerade organen lyckats tillämpa effektiva restriktioner utan att orsaka negativa 

humanitära konsekvenser. 
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1.1 Frågeställning och syfte  

Uppsatsen syftar till att undersöka hur tillgången till mänskliga rättigheter påverkas i länder 

vars auktoriteter varit föremål för riktade sanktioner från EU. Erfarenheter från tidiga 

sanktioner har lärt stora sanktionerande aktörer som EU och FN att breda sanktioner medför 

negativa konsekvenser för civilbefolkningen i sådan utsträckning att det varit nödvändigt att se 

över sanktionsinstrumentet, vilket genomförts genom en övergång till så kallade riktade 

sanktioner. Erica Morets studie som diskuteras i inledningen uppmärksammar de negativa 

effekterna på tillgång till mänskliga rättigheter som uppstår när sanktioner når en viss bredd 

även om de initialt avsetts vara riktade sanktioner, men det antyds även att riktade sanktioner 

potentiellt kan medföra negativa humanitära konsekvenser (Morets 2015 s. 122, 134). Många 

sanktioner utfärdade av EU syftar uttryckligen till att förbättra situationen för landets 

befolkning, vilket får förstås som fallet då en sanktion påförts individer i en regim med 

anledning av bristande demokrati i landet. Demokratiska värden som yttrandefrihet, åsiktsfrihet 

och mötesfrihet kommer till uttryck i både FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna (FN:s allmänna förklaring) genom artikel 19 och 20, i Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) genom 

artikel 10 och 11 och i Europeiska unionens stadga (EU-stadgan) om de grundläggande 

mänskliga rättigheterna genom artiklarna 11 och 12. Den här studien ställer frågan om effekter 

för mänskliga rättigheter avseende mer grundläggande fysiska behov (jfr artikel 25 i FN:s 

allmänna förklaring samt artikel 35 i EU-stadgan) uppkommer till följd av riktade sanktioner 

från EU. 
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2 Sanktioner 

En sanktion innebär att ett land eller ett annat organ som EU eller FN vidtar åtgärder som syftar 

till att begränsa handlingsfriheten hos ett annat lands regering eller en annan specifik aktör i 

syfte att påverka dennes beteende (Regeringskansliet 2014). 

  

Detta sker för att det internationella samfundet på fredlig väg vill försöka påverka statens, 

gruppens eller individens beteende genom olika ekonomiska och politiska åtgärder. Det kan till 

exempel röra sig om att ändra politiken hos en stat som hotar internationell fred och säkerhet, 

att kyla ned en konflikt inom ett land, att förmå en stat att upphöra med systematiska 

kränkningar av mänskliga rättigheter eller att försöka få staten att ansluta sig till vissa 

demokratiska principer (Ibid.). 

 

Sanktioner väcker intresse bland akademiker och politiker världen över och har kommit att 

användas både i praktiken mer och mer under de gångna århundradet. Ett utrikespolitiskt 

verktyg som väcker både tvivel över dess effektivitet och legitimitet men med ett stadigt 

växande intresse kring sig även inom akademin (Hufbauer et al. 2007; Portela, 2010). EU:s 

användning av sanktioner har blivit en viktig del för unionens utrikespolitik i stort och är ett 

område som ökat markant sedan nittiotalet och framåt. EU utför sanktioner som FN har beslutat 

om men man utför även på egen hand självständiga fristående sanktioner i fall där man anser 

att det behövs (EU Sanctionspolicy, 2016; Portela, 2010). EU:s sanktionspolitik är därmed ett 

intressant område för statsvetenskapen att undersöka. Samtidigt som EU ser till sina egna 

intressen behöver man även förhålla sig efter EU konventioner och FN stadgar som till exempel 

mänskliga rättigheter.  
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2.1 Riktade sanktioner och breda sanktioner 

Tidigare förekom det att FN beslutade om mycket breda sanktioner mot ett visst land. 

Motsvarande sanktioner genomfördes av EU. Det kunde till exempel röra sig om en blockad, 

genom att helt förbjuda handel med landet, för att få landets ledning att ändra politiken. Även 

om undantag kunde göras så drabbade dessa breda sanktioner ofta civilbefolkningen. 

Sedan man funnit att mycket breda sanktioner mot ett land, som till exempel en total 

handelsblockad fått negativa konsekvenser för civilbefolkningen så har det internationella 

samfundet gått över till att tillämpa uteslutande riktade sanktioner istället, det vill säga 

sanktioner som riktar in sig på en specifik aktör eller en specifik vara (Regeringskansliet). 

Sedan ett antal år tillbaka använder sig allts det internationella samfundet främst av dessa så 

kallade riktade sanktioner för att försöka påverka. Riktade sanktioner vänder sig mot en specifik 

vara, ett lands ledarskap, en organisation eller individ, i stället för generellt mot ett land. På så 

sätt kan negativa effekter av sanktionerna för civilbefolkningen lättare undvikas samtidigt som 

sanktionerna ger tydligare signaleffekter för dem de avser att påverka. Vid sanktioner riktade 

mot enskilda individer eller företag måste särskild hänsyn tas till rättssäkerhetsaspekter och 

respekten för grundläggande fri- och rättigheter. 

2.2 Stockholmsprocessen 

Stockholmsprocessen är det tredje ledet i ett projekt vars syfte är att förbättra FN:s 

sanktionsinstrument och utgör den del som utreder hur riktade sanktioner ska kunna genomföras 

i praktiken (Stockholms Processen 2003). I den fjärde delen av processens slutrapport 

behandlas problematiken kring att träffa målet (Targeting the target, min övers.), det vill säga 

att genomföra sanktionen på ett sådant sätt att den påverkar den aktör som är föremål för 

sanktionen på det sätt som man har tänkt sig (Stockholmsprocessens slutrapport 2003 s. 91). 

Avsnittet innehåller rekommendationer för hur länder ska gå tillväga i planerings- 

genomförande- och uppföljningsstadiet. Avseende planeringsstadiet inkluderas en 
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rekommendation att noggrant avväga vilka humanitära effekter sanktionen kan komma att få 

(Stockholmsprocessens slutrapport, s. 112, Ibid. s. 125).  

 

2.3 FN-sanktioner 

FN-stadgans kapitel VII utgör grunden för flertalet av det internationella samfundets 

sanktioner. FN:s säkerhetsråd kan enligt bestämmelser i detta kapitel vidta kollektiva 

sanktionsåtgärder i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet. När säkerhetsrådet 

beslutat om sanktioner är medlemsstaterna folkrättsligt förpliktade att genomföra åtgärderna 

och införliva bestämmelserna i sina egna rättssystem. För Sveriges del sker detta gemensamt 

med övriga EU-länder (Regeringskansliet 2014).  

2.4 EU-sanktioner 

EU kan besluta om internationella sanktioner inom ramen för den gemensamma utrikes- 

och säkerhetspolitiken. Det kan antingen  

 

1. vara beslut om att gemensamt genomföra FN:s sanktioner eller  

2. Självständiga beslut om sanktioner.  

Detta går till så att EU:s ministerråd antar ett rådsbeslut. Sådana beslut innehåller detaljerade 

åtaganden att genomföra vissa sanktioner. De åtgärder som faller inom Europeiska unionens 

behörighet (till exempel handelsrestriktioner eller frysning av tillgångar för vissa individer eller 

företag) genomförs sedan i en EU-förordning som blir direkt tillämplig i svensk nationell rätt. 

EU-förordningen kan föreskriva att vissa uppgifter ska utföras av särskilda behöriga 

myndigheter i varje medlemsland, t.ex. att utfärda licenser eller besluta om undantag. Andra 

åtgärder faller i sin helhet under medlemsstaternas behörighet (till exempel vapenembargon och 

reserestriktioner) och genomförs genom nationell lagstiftning. 
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Överträdelser av ett förbud i en EU-förordning om ekonomiska sanktioner eller i en 

kompletterande föreskrift som regeringen beslutat m.a.a. sanktionsbeslut i FN:s säkerhetsråd 

eller EU:s ministerråd är straffbara. Bestämmelser om detta finns i lagen (1996:95) om vissa 

internationella sanktioner. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst två år. En lägre straffskala 

gäller om brottet sker genom grov oaktsamhet, och en högre om brottet är grovt. Ringa brott 

medför inte ansvar (Regeringskansliet 2014). 
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3 Mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter är allmängiltiga rättigheter som en individ bär på var personen än är i 

världen. Rättigheterna bygger på respekt för varje människas innebornde värdighet. Ett exempel 

är rätten att delta i offentliga angelägenheter, frihet från tortyr och godtyckliga 

frihetsberövanden. De nyss nämnda rättigheterna kan dock ha underordnad betydelse för någon 

som inte får sina basala fysiska behov uppfyllda. Därför räknas även ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter till de mänskliga rättigheterna (t.ex. rätt till mat och utbildning) eller 

kollektiva rättigheter (t.ex. rätten till utveckling inhemska folkens rättigheter eller rätten till 

vård), för alla människor och i alla tider. Dessa rättigheter har kodifierats av FN:s säkerhetsråd 

och ratificerats av världsordningen (Human right indicators 2012 s 10) 

 

Staterna har skyldigheter att uppfylla och förverkliga basala nödvändiga rättigheter såsom 

rätten till mat, bostäder, hälsa och utbildning. Alla livsnödvändiga rättigheter för statens 

medborgare måste garanteras enligt de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter 

(Human right indicators 2012 s 12). Om till exempel mödradödligheten är hög krävs att det tas 

fram handlingsplan för hur man ska få den att minska, eftersom detta anses tyda på en bristande 

tillgång till hälso- och sjukvård. Staten har skyldighet att även tillsätta en oberoende utredare 

för att rapportera om olika framsteg som gjort för att förverkliga mänskliga rättigheter för varje 

individ avseende rätten till god hälsa som anses vara en av de grundläggande rättigheterna. En 

kärna i dessa mänskliga rättigheter är förbudet mot diskriminering. Det är förbjudet att någonsin 

diskriminera någon människa på grund av personens ras, hudfärg, kön, nationalitet eller någon 

politisk åskådning (Human right indicators 2012 s 13). De mänskliga rättigheterna är 

universella och innebär att varje individ, oavsett situation, har rätt att åtnjuta dem (Human right 

indicators 2012 s 22). 

 

EU:s samtliga medlemsländer har skrivit under stadgan som behandlar grundläggande 

mänskliga rättigheter som medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter, vilket 
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är juridiskt bindande att följa (MR Europeiska Unionen & EU:s Stadga om de grundläggande 

rättigheterna) 

EU:s samtliga länder har skrivit under artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de 

grundläggande mänskliga rättigheterna och åtar sig att ständigt sträva efter att bevara och 

fullfölja dem (Europa humanrights).  

3.1 FN:s allmänna förklaring om mänskliga 

rättigheter  

Förenta nationerna (FN) bildades av ett antal av världens stater efter andra världskriget för att 

hindra fler grymheter mot människosläktet. FN:s generalförsamling deklarerade 1948 

internationella allmänna mänskliga rättigheter i FN för att garantera alla individers lika 

rättigheter (URL1). De allmänna mänskliga rättigheterna bygger på riktlinjer för alla människor 

och nationer att varje individ är födda fria, och har lika rättigheter detta oavsett människan 

status som till exempel etnicitet. (URL 2).  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna är indelade i 30 artiklar som handlar om ekonomiska, individuella, kollektiva, 

politiska, civila och sociala rättigheter (URL 2 & Moeckli, Shan & Sivakaumaran, 2010 s.173). 

De mänskliga rättigheterna går inte att från tas oavsett om till hör en tyranni stat, diktatorisk 

eller medlem i någon minoritet stam, och ger oss koppling till mänskliga rättigheter eftersom 

alla vi är människor (Dahre, 2014:24) 

3.2 Europakonventionen 

Kort efter FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter kom Europeiska unionens 

konvention om skydd och grundläggande mänskliga rättigheter. Den europeiska konventionen 

utformning och innehåll hämtades från FN:s stadgan om allmänna mänskliga rättigheter och är 

iögonfallande lika. Skillnaden mellan EU konvention om MR och FN:s stadgan om MR är det 

juridiska bindandet. FN:s allmänna förklaring är anbefallningar och inte juridisk bindandet för 

medlemsstaterna (Cameron, 2006 s. 22–23). Däremot inom EU var medlemsstaterna hade 
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skyldighet att ratificera EU konventionen och i sammanslutnings instans sa man till att länderna 

konstans kontrollerades för att följa EU konventionen (Danelius, 2007 s. 17) EU konventionen 

automatisk ersätter de ursprungliga lagarna om mänskliga rättigheter efter landet ratificerat 

konventionen (Fahlbeck, Reinhold, Ora et Labora, 2004 s.28) 
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4  Teori 

Forskningen kring internationella sanktioner har dels tittat på hur och när sanktionerna ska 

användas, och dels effekten av sanktioner samt dess konsekvenser (Huseiby et al 2005 s. 478-

83). Analyserna om sanktioner har till mesta delen handlat om i vilken utsträckning det 

drabbar oskyldiga civilbefolkningar och den har kritiserats för att i allt för stor omfattning 

vålla sådana negativa konsekvenser (Peksen 2009, Brooks, 2002;). För att exemplifiera kan 

kritik sanktionerna av Irak presenteras. EU tillfogade tillsammans med FN en av dem 

kraftigaste sanktionera någonsin som för att få den autoritära makten att falla genom att folket 

  

Skulle göra uppror mot regimen. All import och export var sanktionerade med undantag för 

vissa förnödenheter som krävdes för att möta humanitära behov, så som medicin och 

livsmedel (NÈ Kuwaitkriget, Pellett 2000 s.150–152, Hiro 2001 s.70–71). Konsekvenserna, 

trots de så kallade undantagen, blev svåra. Ett exempel på en sådan konsekvens är att cirka en 

halv miljon barn förlorade livet på grund av brist till mat och sjukvård. Det vill säga, fler barn 

dog till följd av denna sanktion än som dog i sviterna av atombomben över Hiroshima (Pellett 

2000 s.153 & Bossuyt 2000). 

Sanktionsverktyget är fortsatt under användning men det har utvecklats från breda till riktade 

Sanktioner (Hufbaueret al. 2007, Drezner, 2003). Breda sanktioner karaktäriseras av att de 

lägger handelsrestriktioner mot ett helt land, vilket får förstås som en åtgärd som ofrånkomligen 

kommer att generera kollektiva konsekvenser. Riktade sanktioner avser ha 

konsekvenser endast för ett visst organ, företag, individ eller myndighet genom till exempel 

reseförbud, frysning av tillgångar och liknande (Regeringskansliet 2015, EU sanctions policy 

2016). 

Att tillfoga något obehag eller besvär som påtryckningsmedel för att förmå eller motivera 

denne att rätta sig efter den egna viljan är ett universalt koncept som tillämpas och har 

tillämpats i princip alla samhälleliga institutioner - allt från en förälders hot om indragen 

veckopeng och lördagsgodis till åtgärder som regleras i ett nationellt rättssystem såsom 

vitesförelägganden, straffskalor för brottsliga handlingar och parkeringsböter. Gemensamt för 
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dessa typer av åtgärder är att de bör utvärderas i förhållande till om det önskade resultatet 

uppnås till följd av det eller inte, och ifall de medför negativa bieffekter som är 

oproportionerliga i förhållande till de önskade resultat som uppnås. Det samma gäller givetvis 

för internationella sanktioner. Tidigare forskning har visat att sanktioner, speciellt breda 

sådana, mot länder som är odemokratiska fått negativa konsekvenser för civilbefolkningar 

samtidigt som de i vissa fall visat sig vara resultatlösa i sin ambition att påverka den 

auktoritära makten (Brooks 2002 s.2–4, Rudolf 2007). Peter Rudolf menar, som ett exempel 

på detta, att de breda sanktionerna mot Irak i början av 90-talet fick allvarliga negativa 

konsekvenser för den irakiska civilbefolkningen (2007 s. 12). De riktade sanktioner som EU 

 

  

använder sig av kan vålla tämligen liten skada på mänskliga rättigheter för civilbefolkningar i 

jämförelse med breda sanktioner. Nikolay (2005) menar att riktade sanktioner kan ha stora 

möjligheter att påverka auktoritära regimer att ändra sitt agerande. Dock finns det finns även 

kritiker som menar att övergången till riktade sanktioner inte garanterar sanktioner fria från 

risken att mänskliga rättigheter för civilbefolkningen påverkas negativt. 

 

I artikeln Sanctioning North Korea (2010) av Brendan Taylor beskrivs orsakerna till 

sanktionernas oförmåga att påverka regimens atomvapenprogram.  

 

“The apparent inability of sanctions to alter Pyongyang’s nuclear policies is not entirely 

unsurprising. North Korea, after all, remains a destitute country facing chronic economic, 

energy and humanitarian problems. Its nuclear programme and, to a lesser extent, its ballistic-

missile programme, essentially constitute the only remaining bargaining chips with which the 

Kim Jong-il regime can barter with the outside world. ” (Taylor 2010 s. 54).   

 

Detta var också den effekt som förutspåddes av EU:s före detta utrikespolitiska talesman Javier 

Solana (Ibid. s. 50) Sanktionerna har dock inte varit effektlösa, utan har vållat stora besvär för 

landets ekonomi. Mot bakgrund av den utsatta situation som den nordkoreanska befolkningen 

befinner sig i (se citatet ovan) så kan det konstateras att sanktionernas huvudsakliga effekt blir 

att bidra till landets slutenhet och dess invånares ekonomiska utsatthet (Ibid s. 54). 
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Morco Bunte och Clara Portela finner vidare att delar av de riktade sanktionerna mot Myanmar 

(Burma), i likhet med Morets påstående om sanktionerna mot Syrien och Iran, i själva verket 

var breda. Handelssanktionerna mot landet slog mot en hel sektor och kunde därför inte ha den 

diskriminerande effekt som en riktad sanktion är tänkt att ha (Bunte & Portela 2012 s.5). 

 

Människorättsprofessor Gráinne de Búrcas uppfattning, så som den kommer till uttryck i 

artikeln The road not taken: The Européen union as a global human rights actor (2011), att EU 

ska förstås som en universell aktör som driver fram mänskliga rättigheter (de Búrca, 2011 s. 

651-2). De Búrcas resonemang är intressant för denna studie eftersom EU har sanktionerat de 

två studerade fallen Zimbabwe och Vitryssland delvis på grund av just kränkning av mänskliga 

rättigheter (regeringskansliet 2015 sanktioner). Clara Portela beskriver i European Union 

sanctions and foreign policy (2010) hur EU ständigt försöker att minimera riskerna för att en 

sanktions effekter ska spilla över i negativ bemärkelse på ett lands befolkning när sanktionerar 

riktas mot personer ur landets elit som kränker de mänskliga rättigheterna. Portela diskuterar 

även kopplingen mellan de riktade sanktioner som är utfärdade och deras effektivitet. Detta för 

att undersöka om det finns tydliga rättsliga undersökningar om utfärdade sanktioner och deras 

effektivitet (Portela 2010, s. 31, 161–160). Enligt Portela så är normbildningen i EU:s 

sanktionspolicy i hög grad anpassad för att respekt för de mänskliga rättigheterna ska iakttas. 

EU:s politiska mål med riktade sanktioner är att deras negativa följder för mänskliga rättigheter 

för civila ska vara minimala (Portela 2005 s. 87–8 Kopraleva 2015 s.316–317). Men det finns 

röster, bland andra Karen Smith, professor i internationella relationer vid London School of 

Economics and Political Scinece, som menar att det i vissa fall kan finnas ett bakomliggande 

intresse, skilt från sanktionens officiella skäl, när EU utfärdar sanktioner mot länder som begår 

brott mot mänskliga rättigheter eller brister i demokratisering. Det vill säga, det finns 

långsiktiga säkerhetsintressen som kan vara avgörande när EU sanktionerar länder vars regimer 

är auktoritära för att dessa bedöms utgöra ett hot mot EU:s egna säkerhetsintressen (Smith 2003, 

96, 98–99). Smith konstaterar att EU beskyllts för att deras utfärdade sanktioner ständigt råkar 

drabba civilbefolkning (Smith, 2003, 115-116). Det finns ytterligare andra kritiker som menar 

att sanktionera ibland inte är tillräckliga för att kunna nå de resultat som de varit avsedda att 

åstadkomma. Eftersom det finns länder som inte har resurserna för att kunna genomföra en 

framgångsrik demokratiseringsprocess kan en sanktion istället få effekter som ytterligare 

undergräver möjligheterna till en sådan utveckling. Detta riskerar att skapa en ond cirkel om 
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sådana sanktioner förlängs som konsekvens av att landet misslyckats med att förbättra sin 

demokrati (Englehart, 2005). Ett argument mot att EU skulle utfärda sanktioner på grund av 

bristande demokratisering utan att beakta att detta skulle kunna stjälpa landets ekonomiska 

möjligheter till att faktiskt åstadkomma en förbättring i det avseendet är att man trots dem 

riktade sanktionerna mot Zimbabwe alltjämt bistår landet ekonomiskt (regeringskansliet). 

Riktade sanktioner är numera norm för EU:s utnyttjande av internationella sanktioner. 

Riktade sanktioner används för att säkra EU:s politiska intressen med ett så kallat fredligt 

tvångsmedel i syfte att ändra målets politik, det vill säga som ersättning för militära aktioner 

mot den tänkta måltavlan (Regeringskansliet 2014 sanktioner, Grauvogel, von Soest, 2014, 

635–637). Ändringen av målet politik görs genom att frambringa betydande kostnader för att 

dess politik ska ändras Grauvogel, von Soest, 2014, 635–637). 

 

Mot bakgrund av den forskning som jag tagit del av finner jag att det finns fog för att påstå att 

sanktionerande organ, trots reviderade sanktionsmetoder som visserligen är bättre ur ett 

människorättsperspektiv, fortfarande är villiga att bidra till eller vidmakthålla situationer som 

innebär bristande mänskliga rättigheter för att åstadkomma det sanktionernas tilltänkta resultat. 

Att sanktionerna är rubricerade som riktade sanktioner är ingen garant för att de i själva verket 

är det. Uttryckt med andra ord antyder forskningen ovan att värnandet av ländernas respektive 

civilbefolkningar är ett underordnat intresse. Teoretiskt korresponderar forskningen ovan med 

realismens maktmaximeringsprincip och den egna enhetens säkerhetsintressens trumf (Baylis, 

Smith och Owens, 2008, s. 92 - 94). Min förväntan är att vid studiet av länder som varit under 

sanktionering under en längre tid så kommer effekterna av denna rangordning av intressen att 

komma till uttryck i form av en reducering i tillgången till mänskliga rättigheter för 

civilbefolkningen. 
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5 Metod 

Erica Morets metod för att undersöka effekterna av de sanktioner som påförts Iran och Syrien 

är en kombination av primär- och sekundärforskning bestående av analys av officiell diskurs 

och semiintervjuer mellan november 2012 och januari 2013. Forskningen bygger på fallstudier 

från tidigare och pågående sanktioner och eventuella humanitära effekter av de bredare 

sanktionerna. Studien beskriver både nya ådragna sanktioner mot både Iran och Syrien och 

äldre rapporter om negativa effekter för civilbefolkningen (Moret 2015, s. 120-121).  Till 

skillnad från Morets studie, som är en fallstudie som intresserar sig för sanktionernas effekter 

för två stater där sanktionerna konstaterats ha utvecklats till breda sanktioner trots att de rent 

tekniskt fortsatt anses vara riktade, är denna studie inriktad mot att undersöka riktade 

sanktioners eventuella effekter för mänskliga rättigheter i fall där det inte riktats någon kritik 

mot att sanktionerna skulle ha eskalerat på ett liknande sätt som i fallen som undersöks i Morets 

studie (Morets 2015, s 120). Denna studie kommer att göra ett försök till att nå ett 

generaliserbart resultat avseende potentiella effekter i termer av tillgång på mänskliga 

rättigheter för civilbefolkningen i länder vars auktoriteter träffats av riktade sanktioner från EU. 

Metoden i denna studie kommer därför att bli något annorlunda. Studien kommer genomföras 

så att indikatorer för förekomst av mänskliga rättigheter tas fram. Därefter kommer 

analysenheter i form av sanktionerade länder väljas enligt forskningsstrategi som beskrivs i det 

följande. Därefter kommer förändringar i indikatorerna för respektive analysenhet att 

observeras för en tioårsperiod under vilken sanktionerna varit verksamma. 

5.1 Att mäta de mänskliga rättigheterna i ett land  

I förevarande studie kommer rättigheterna som uttrycks i artikel 25 FN:s allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna. Studien kommer således att begränsa sig till rätten till basala 

mänskliga behov såsom tillgång till mat, vatten samt hälso- och sjukvård.  
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5.1.1 Artikel-25 

1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa 

och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala 

tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas 

eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter 

utanför hans eller hennes kontroll. 

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta 

samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet. 

 

5.2 Indikatorer för mänskliga rättigheter – 

begreppet och motivering  

Förekomsten av mänskliga rättigheter låter sig inte mätas utan att operationaliseras genom 

indikatorer, det vill säga mätbara förhållanden som bedöms påvisa förekomsten eller graden av 

ett subjektivt värde som till exempel mänskliga rättigheter (Human right indicators 2012 s 173). 

En jämförelse kan göras med värdet på en termometer: Vi kan inte med våra egna sinnen avgöra 

precis hur varmt eller kallt någonting är - däremot kan vi, förutsatt att vi besitter rätt kunskap 

om hur temperatur kan mätas konstruera ett instrument som gör att vi med blotta ögat kan avläsa 

temperaturen. Termometern är ett nödvändigt mellanled mellan själva temperaturen och oss 

själva. En välkänd studie där indikatorer använts för att avläsa graden av ett socialt fenomen 

jämförbart med mänskliga rättigheter som alltså inte går att observera utan ett sådant 

“mellanled” som just beskrivits är Robert Putnams studie Making democracy work: Civic 

traditions in modern Italy (1993) som undersöker demokratins effektivitet i Italien där 

förekomsten av socialt kapital undersöks via operationalisering genom utveckling av 

indikatorer. Indikatorerna som utvecklades i den studien användes sedan av Christopher Marsh 

i en undersökning av förutsättningarna för demokratisering i Ryssland i termer av förekomst av 
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socialt kapital (Marsh 2000, s 188). I studierna används indikatorer såsom deltagande i sociala 

klubbar och sportevenemang, tidningsläsande och valdeltagande. För att dessa ska kunna 

användas krävs dock att författarna motiverar vilken koppling de har till fenomenet som de 

avser mäta.  

  

En indikator för mänskliga rättigheter handlar alltså om specifik information som kan relateras 

till de normer och standard för mänskliga rättigheter och som kan användas för att bedöma och 

övervaka utvecklingen av mänskliga rättigheter i ett land eller hos en viss befolkningsgrupp 

(Human right indicators 2012 s 16). För en tydligare bild ger jag ett exempel: Indikatorn som 

avser gravida som dör innan de fött barnet per 1 000 levande gravida under den angiva 

tidsramen kan bedömas ge en bild av hur tillgången till god hälsa är i en befolkning eftersom 

då tillgången på hälso- och sjukvård är tillräcklig bör mödradödligheten vara låg eller obefintlig. 

Låg eller obefintlig mödradödlighet är ett faktum i stora delar av världen och bör därmed vara 

den förväntade utvecklingen om tillgången på hälso- och sjukvård är god. 

 

Ytterligare exempel kan utgöras av följande. En indikator på bristande ekonomiska, kulturella 

och sociala rättigheter kan vara att ett visst antal barn inte får möjlighet till att gå i skola på 

grund av deras etnicitet, att kvinnor inte får samma möjlighet som män att ta del av det som 

förstås som de allmänna nationella sociala rättigheterna, att korruptionen i en stat är så hög att 

medborgarna får inte ihop mat för dagen eller att staten inte ständigt utvecklar hälsovården för 

att främja medborgarnas hälsa (Human right indicators 2012 s 17).  

 

5.3 Kvantitativa och kvalitativa indikatorer  

Indikatorerna kan vara kvantitativa eller kvalitativa. En kvalitativ indikator täcker någon form 

av information som återfinns i kategorisk form i ett narrativ eller annan form av beskrivning av 

ett sakförhållande. En kvantitativ indikator motsvarar en statistisk metod (kvantitativa 

indikatorer kan underlätta för kvalitativa utvärderingar genom att mäta av vissa händelser vilket 

bidrar med ett kompletterande tolkningsunderlag) (Human right indicators 2012 s 17). Jag 

kommer initialt att använda kvantitativa indikatorer i denna studie för att undersöka 
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utvecklingen i tillgång till mänskliga rättigheter under en tioårsperiod i länder som är 

sanktionerade från EU. Resultaten kommer sedan att följas upp med kompletterande kvalitativt 

material. De valda indikatorerna för studien kommer att utgöras av följande. 

1. tillgången på vatten  

2. Graviditetsrelaterade dödsfall  

3. Import av varor och tjänster  

4. Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen  

5. Undernäring hos befolkningen  

6. Arbetslöshet 

(Human right indicators 2012 s 16)  

 

Genom att skapa ”checklistor” för att kunna ordna och överblicka informationen numeriskt 

kommer det att bli möjligt att göra en bedömning av hur utvecklingen sett ut över tid i anslutning 

till en sanktion och förhoppningsvis även kunna dra slutsatser om huruvida det är en rimligt att 

anta att det föreligger ett kausalsamband mellan sanktioneringen och utvecklingen i tillgång till 

mänskliga rättigheter (Human right indicators 2012 s 17).    

I denna uppsats är indikatorerna till sin statistiska del uttryckta genom fakta om indikatorerna 

baserat på de information som finns tillgängliga i de primära databaserna (såsom WHO, FOA, 

GLOBIS, UNSD eller World Bank) som är direkt observerbara och kontrollbara som kan ge 

uppfattning om hur riktade sanktioner från EU påverkar de civilas människliga rättigheter  

Skälet till att jag primärt har valt att undersöka kvantitativa indikatorer i studien är att dessa 

brukar vara allmänt erkända uppgifter. I den bemärkelsen kan studien förhålla sig till 

uppgifterna objektiva och kontrollbara fakta. Den kvantitativa metoden är även mindre 

komplicerad i tolkningshänseende i en mätning som avser utveckling över tid.  

I jämförelse med subjektiva data såsom intervjuer, åsikter uppfattningar eller bedömningar kan 

dessa ses som idealistisk information som kan vara direkt eller indirekt ha haft eller har beröring 

med indikatorer som ska observeras (Human right indicators 2012 s 17). 
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5.4 Problem 

Problem som är värda att nämna med kvantitativa indikatorer är att inte är riktigt möjligt att 

mäta den enskilda människans mänskliga rättigheters efterlevnad, det vill säga att mänskliga 

rättigheter är den enskilda individens subjektiva upplevelse av sitt liv som inte kan bli föremål 

för statistik:  

 

” For example, in administering justice, the competence of judges may be more relevant than 

their number. In addition, it is often said that quantitative human rights data may not exist or 

may be unreliable.” (Human right indicators 2012 s 20). 

 

 

Mot bakgrund av detta och med anledning av att min studie är en fåfallsstudie så kommer alltså 

det statistiska data som presenteras att kommenteras med hjälp av kvalitativa uppgifter. 

 

5.5 Val av analysenheter fåfallstudie 

I Metodpraktikan (2012) diskuterar Esaiasson m.fl. den generella regeln att en empirisk 

undersökning vinner på att maximera antalet fall (Esaiasson m.fl 2012, s. 101). Den beroende 

variabeln för min forskningsfråga är bokstavligt talat universellt förekommande. Tillgång på 

mänskliga rättigheter förekommer i alla sammanhang där det finns människor, det vill säga i 

alla länder på jorden, medans ett relativt fåtal länder blivit föremål för Europeiska Unionens 

repressiva åtgärder. Anhängare till principen om de många fallens trumf skulle möjligtvis kunna 

mena att min undersökning borde utformas så att jag undersöker om det finns någon generell 

avvikelse i tillgång på mänskliga rättigheter hos de länder som varit föremål för en EU-

sanktionering. 

 

Detta behöver dock inte vara det givna tillvägagångssättet. En bestämd förklaringsfaktors 
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empiriska slagkraft kan prövas genom att analysera endast ett fåtal fall (Esaiasson m.fl. 2012, 

s. 102).  

 

5.5.1 Komporativ studie 

Det är möjligt att göra en fåfallstudie fokuserad endast på ett enda fall. Jag kommer, för att 

besvara min forskningsfråga, studera två fall som jag jämför med varandra. I det följande 

kommer jag att diskutera hur jag bäst väljer fall för att kunna dra kausala slutsatser i en 

komparativ fåfallstudie (Teorell & Svensson 2007, s. 236). 

 

En sådan studie skulle kunna göras teoriprövande så att jag undersöker sanningshalten i teorin 

“EU-sanktioner får negativa konsekvenser för tillgången på mänskliga rättigheter”. Vilka 

egenskaper ska då länderna jag undersöker ha för att jag ska kunna vara säker på att effekten i 

de mänskliga rättigheterna härrör från en EU-sanktion? 

5.5.2 Mest lika 

Forskningsfrågan visar att den beroende variabeln är tillgång till mänskliga rättigheterna för 

den civila befolkningen och den oberoende variabeln är sanktionerna. Att välja fall där värdet i 

den oberoende variabeln (orsaksvariabeln) har en variation men där övriga egenskaper hos 

länderna är så lika som möjligt är en metod för eliminera “störningsfrekvenser” som påverkar 

den beroende variabeln parallellt med den oberoende variabeln. Det är denna metod som kallas 

för mest lika-design (Esaiasson m.fl. 2012, s. 103) 

 

Problem med att välja fall med mest lika design är att det i praktiken är omöjligt att hitta två 

fall som är identiska i alla egenskaper förutom i den oberoende variabeln. Det kommer alltid 

förekomma egenskaper i fallen där de skiljer sig åt (Ibid.). Frågan blir alltså: I vilka hänseenden 

ska länderna vara lika varandra? Svaret på den frågan beror på forskningsfrågan (Ibid. s. 104). 
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5.5.3 Mest olika 

Den andra metoden för urval som jag kommer att överväga är mest olika-design. Detta är en 

metod där man väljer två fall som är olika varandra som det bara går. Konceptet här blir iså fall 

att visa att trots att två länder är väldigt olika varandra så uppstår en viss effekt i den beroende 

variabeln som studien riktar in sig på hos båda länderna när en sanktion från EU påförs 

(Esaiasson m.fl. 2012, s. 104). Det som forskaren här strävar efter att visa är att ett visst värde 

i orsaksvariabeln har en kausal effekt i den beroende variabeln oavsett den omgivande 

kontexten.  

 

Mest olika-desgin är en teoriutvecklande metod, till skillnad från mest lika-designen som är 

teoriprövande (Esaiasson m.fl. 2012, s. 112). 

  

Mest lika-design skulle alltså kunna användas så att jag väljer två länder där det ena blivit 

sanktionerat av EU under en viss tidsperiod och det andra inte - till exempel Iran och Saudi-

Arabien. De liknar varandra i flera hänseenden men har olika värden i den oberoende variabeln 

- alltså huruvida de blivit utsatta för en EU-sanktion. Vad jag sedan tar reda på är hur 

utvecklingen i tillgången på mänskliga rättigheter sett ut i respektive land sedan sanktionerna. 

 

Mest olika-design skulle kunna användas så att två länder studeras som båda har utsatts för en 

EU-sanktion men som i övrigt är olika, till exempel Sydafrika och Kina. De skiljer sig åt 

betydligt i många andra hänseenden. Kan jag här se en snarlik utveckling i den beroende 

variabeln (tillgång på mänskliga rättigheter) så kan jag ha fog för mitt påstående att EU-

sanktionen är den kausala faktorn. 

I studien kommer mest olika-design att användas då det som undersöks är en specifik 

orsaksvariabels effekter på mänskliga rättigheter, vilket är ett forskningsområde som är relativt 

väl utforskat. Att olika fenomen har inverkan på den beroende variabeln i fråga - det vill säga 

att det f inte finns en enskild faktor som styr hur tillgången till mänskliga rättigheter ser ut i ett 

land - gör det rimligt att försöka söka ut den påverkan som just den här studiens valda 

orsaksvariabel har på den beroende variabeln. Med det problem som diskuteras ovan angående 

mest lika-design, alltså svårigheten att hitta två länder som är i tillräckligt hög grad och i “rätt” 
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avseenden lika varandra så är bedömningen att studien har större möjligheter att utradera 

mellanliggande orsaksvariabler med hjälp av mest olika-design. 

5.5.4 Fallstudie som alternativ 

Det går givetvis att undersöka studiens forskningsfråga genom en renodlad fallstudie, alltså där 

endast ett fall analyseras. Det föreligger dock en viss risk när man gör en sådan för att den i 

realiteten blir en jämförande fallstudie. Genom att pröva den beroende variabeln mer än en gång 

hos analysenheten kommer forskaren pröva sin hypotes mot analysenheten två gånger, vilka 

jämförs med varandra (Esaiasson m.fl. 2012: 108- 109). Skillnaden är dock inte särskilt stor 

mellan fallstudier och jämförande fallstudier. Ett exempel: I en jämförande fallstudie så väljer 

man att titta på USA 2008 och 2012. Man tittar på en kontext vid två tidpunkter och jämför det 

- Medan i en fallstudie så hade man tittat på USA vid ett valt skede och sedan analyserat 

förhållandena före och efter fallet. (Esaiasson m.fl. 2012: 109). Om jag skulle välja att titta på 

endast Irak innan sanktionerna på 1990-talet och sedan på hur läget såg ut efteråt skulle detta 

innebära att min uppsats kommer att vara en (en)fallstudie. En sådant skulle tillåta en mer 

grundlig analys. Det finns däremot fördelar för mig att välja en jämförande fallstudie i 

förhållande till vilken ambition jag har med min studie. Jag tänker göra ett försök att nå ett mer 

generaliserbart resultat (Teorell, Svensson 2007: 82). Jag är givetvis är medveten om att en 

studie där endast två fall ingår även den möter svårigheter i generaliserbarheten - det problem 

som jag kommer försöka lösa genom metod för val av fall. 

5.6 Urval 

För kunna genomföra undersökningen så behöver jag komma fram till vilka länder som lämpar sig att 

analysera. I det följande kommer jag att redogöra för mitt metodval (mest olika-design) samt hur jag har 

tillämpat denna metod för att välja mina studieobjekt (För grundläggande urvalstabell, se appendix) 
  

För att undersöka detta har jag valt att titta på ett antal länder som är sanktionerade av EU 

mellan år 2006 och 2014, och att sanktionerna är så lika varandra så möjligt, dock inte perfekta, 
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dessa länder som är kategoriserad efter de ovannämnda är Vitryssland, Burundi, Nordkorea, 

Zimbabwe och Irak. 

 

Därefter kategoriseras de valda länderna utifrån 16 olika kriterier (se tabell) för att hitta de mest 

lämpade länderna för ”mest olika design” som är min metod i denna uppsats. Efter en 

kvantitativ undersökning kom jag dock fram till att jag måste välja bort Nordkorea då 

information saknades på ett råd punkter vilket gjord landet till ett olämpligt val utan 

information. Irak och Burundi var intressanta länder för min studie men de skilde sig inte 

mycket från Zimbabwe och Vitryssland.  Irak och Burundi var olik Zimbabwe och Vitryssland 

endast på 4 punkter av 16 vilket gjorde att de valdes bort. Zimbabwe och Vitryssland var de 

länder som var mest olik varandra av 17 olika kriterier skildes länderna markant på 7 kriterier 

och resterande var olikt men ej markant. 
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5.7 Val av länder mellan 2006–2014 som är 

sanktionerade av EU  

Irak, Nordkorea, Vitryssland, Zimbabwe och Burundi 
2006 - 2014 Vitryssland Burundi Nordkorea Zimbabwe Irak 

Graviditetsrelaterade dödsfall per 

100 000 födda1 

10 - 1 856–712 – 600 - 443 52–50 

Gender jämställdhets index skala 

0–1 (0 är jämställd) 

– 0,151 – 0,492 – – – 0,504 – 0,539 

Förväntad levnadsålder 69 (2005) – 72 

(2015) 

49(2005) – 51 – 47–54 67(2005) – 70 

Import av varor och tjänster 

(procent av BNP) 

64–58 47–33 – 47–26 39–22 

Export av varor och tjänster 

(procent av BNP) 

60–57 7–7 – 36–49 51–28 

Befolkning totalt (1000*) 9 665–9 260  

 

7 770–10 813 25 026 12 710–15 245 

 

27 377(2005) – 35 767 

Befolkning under den nationella 

fattigdomsgränsen i Procent 

11,10–4,80 67,10– 

64,60 

– – 72,30 22,40–18,90 

Livsmedelsimport (Procent AV 

varuimport)2 

15,4– – 13,1 – 15,1 - 

Utlandsskuld i US Dollar 6 543 942 000–

40 013 831 000 

1 371 906 000–

690 170 000 

– 4 908 101 000–

570 371 000 

– 

Arbetslöshet i Procent  6,4–5,9 7,2–6,9 – 5,1–5,4 17,5–16,4 

Undernärd befolkning i Procent – – – 83,76 41,6–33,4 25,1–22,8 

Läs- och skrivkunnighet bland 

vuxna 

99,6(1996) – 99,7 59,3 (2000) -

85,5 

– 83,5(1992) – 90,9 74,1 (2000) – 79,7 

Tillgång till rent vatten i Procent 100–100 73,6–75,8 100 79–77 83,2–86,6 

Korruption Skala: 0–100 (100 är 

bäst) 

– 32 – 21 – – 21 – 16 

Pressfrihet Skala; 0 är bäst – 52 – 54,10 – 84 – 40 – 54,35 

Bruttonationalprodukt US Dollar 369 618 21 894–

546 089 626 35 

1 273 180 597–

3 085 184 837 

– 13 700 000–

13 892 940 504 

65 140 293 688–

168 607 000 000 

 

 

                                                
1 http://www.globalis.se/Laender/indicators 
2http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SE.PRM.ENRL.TC.ZS&
country= 
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6 Resultat 

6.1 Zimbabwe 

Republiken Zimbabwe har en befolkning på 15 miljoner människor, varav de flesta lever på 

landsbygden samt bekänner sig till kristendomen. Landets medborgare är i stor utsträckning 

välutbildade. Landområdet har ett subtropiskt klimat, som under de senaste åren drabbats av 

torka. Zimbabwe var från tidigt 1900-tal fram till 1965 koloniserat av Storbritannien.  När 

landet blev självständigt hade inte mörkhyade människor rösträtt.  Det nuvarande politiska 

systemet hävdas av regeringen vara demokratiskt, men den har blivit utsatt för kritik i form av 

påståenden om envälde. Zimbabwes ekonomi har sedan 2000 talet mött stora svårigheter och 

ängden människor utan riktiga jobb kan bedömas vara uppemot hela 95 procent (lands Guiden 

2015). 

6.1.1 Bakgrund till sanktioner mot Zimbabwe 

Zimbabwes regering har blivit anklagad av EU för sitt odemokratiska politiska system men är 

även anklagad för allvarliga kränkning mänskliga rättigheter såsom inskränka mötesfrihet och 

yttrandefrihet. Av dessa anledningar beslutade EU 2002 att rikta sanktioner mot den. De riktade 

sanktionerna bestod av vapenembargon, mot olika individer som i regeringen personer som 

hade nära kopplingar till den. Graden av demokrati i det politiska systemet och uppfyllandet av 

mänskliga rättigheter har bedömts förbättrats sedan de sanktionerna infördes och under 2012, 

2013 och 2014. att lätta på sanktionerna och avlista individer eller företag från sanktionerna. 

Vissa sanktioner kvarstår emellertid fortfarande (Regeringskansliet sanktioner mot Zimbabwe). 
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1.	Tillgången	på	
rent	vatten		(i	
Procent)

2.	
Graviditetrelater
ade	dödsfall		
(per	100	000	

födda)

3.	Import	av	
varor	och	
tjänster	

(procent	av	
BNP)

4.	Befolkning	
under	den	
nationella	

fattigdomsgräns
en	(i	Procent)

5.	Undernärd	
befolkning		(i	
Procent)

6.	Arbetslöshet	
(i	Procent)

2006 78,6 60 28,8 0 41,6 5,1

2007 78,4 56,4 29,1 0 40,4 5,1

2008 78,2 53,3 30,3 0 38,6 5,7

2009 78,1 48,5 25,9 0 37,3 6,4

2010 77,9 44,6 28,2 0 36 5,5

2011 77,7 40,9 30,13 72,3 34,7 5,4

2012 77,5 37,9 30,2 0 33,5 5,3

2013 77,3 36,9 29,8 0 33,5 5,3

2014 77,1 40,1 29,7 0 33,4 5,4
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6.2 Vitryssland 

Vitryssland var innan sin självständighet (1991) en del av Sovjetunionen och har styrts av 

presidenten sedan 1994. Landet har kritiserats av EU för bristande demokrati och anklagats för 

att kränka de mänskliga rättigheterna allvarligt. Landets levnadsstandard för de 9 miljoner 

invånarna är hög tack vare tillgången till gasolja, industri och ett starkt jordbruk. Utbildningen 

bland befolkningen är också hög. Trots detta råder dock med en hög korruptionen (Globalis, 

Landguiden Vitryssland) 

6.2.1 Bakgrund till sanktioner mot Vitryssland 

EU-ministerråd beskyllde, Eliten i Vitryssland för brott av mänskliga rättigheter såsom angrepp 

mot yttrandefriheten och demostrering där med sanktionerande landet 2004 med olika 

restriktioner, så som viseringsförbud, frysning av tillgångar för eliten däribland presidenten. År 

2010 blev Vitryssland kritiserat av OSSE för valfusk och repressalier mot oppositionen. 

Därmed utökade sanktioner ytligare därmed införde ett vapenembargo.  Sanktioner utökades 

under 2012 mot ytligare, individer och enheter till situationen avseende demokrati principerna 

tillexempel yttrandefrihet och mötesfrihet. Sanktioner kvar står än idag (regeringskansliet 2016 

Vitryssland) 
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Tillgången	på	
rent	vatten		(i	
Procent)

Graviditetrelate
rade	dödsfall		
(per	100	000	

födda)

Import	av	varor	
och	tjänster	
(procent	av	

BNP)

Befolkning	
under	den	
nationella	

fattigdomsgräns
en	(i	Procent)

Undernärd	
befolkning		(i	
Procent)

arbetslöshet	(i	
Procent)

2006 99,6 10 64,2 11,1 0 6,4

2007 99,6 8 67,2 7,7 0 6,3

2008 99,6 7 68,6 6,1 0 6,2

2009 99,6 6 61,7 5,4 0 6,1

2010 99,6 5 66,8 5,4 0 6,2

2011 99,7 5 82,2 7,3 0 6,1

2012 99,7 4 76,7 6,3 0 5,9

2013 99,7 4 63,5 5,5 0 6

2014 99,7 4 57,6 4,8 0 5,9
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6.3 Indikatorer  

1. Indikatorn visar tillgången till rent vatten för landets invånare. “Tillgång på rent vatten” 

avser enligt indikatorn en möjlighet att utnyttja minst 20 liter vatten per person om 

dagen, samt att vattnet finns tillgängligt inte mer än en kilometer från boplatsen 

(Globalis). 

 

a. Zimbabwe 

Tillgången på rent vatten har enligt tabellen sjunkit från 78,6 till 77,1 % de senaste 10 åren. 

Under 2012 rapporterades en begränsad tillgång till de grundläggande tjänsterna för såväl vatten 

som mat. En av bakomliggande orsak till det ovanstående är svår torka som har varit ett stort 

problem för landets egen livsmedelsproduktion. Detta har i sin tur lett till svåra hälsoproblem 

såsom koleraepidemier och att ca 3,5 miljoner människor har brist på mat (Sveriges radio 2016, 

metodistkyrkan, OMNI). Tillgången på vatten utgör även grundkonstruktionen för gruvsektorn 

och lantbruket i Zimbabwes ekonomi (Landguiden ekonomi 2015). 

 

b. Vitryssland 

 

Tillgången på rent vatten har varit under stabila förhållanden och förbättrats under de senaste 8 

åren enligt tabellen. Landet har inte några begräsningar till det dagliga behovet av vatten för 

medborgarna. Detta kan ha att göra med den välfungerande infrastrukturen som byggdes under 

sovjetunionen för bland annat självförsörjande jordbruk (Landguiden 20113 Vitryssland). De 

riktade EU sanktioner verkar inte ha slagit på något sätt mot Vitrysslands vattenförsörjning. 

 

2. Indikatorn visar mängden kvinnor som dör per 100 000 levande födda barn, i samband 

med graviditet eller födseln (Globalis Zimbabwe). 
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a. Zimbabwe 

I Zimbabwe dör varje år i genomsnitt ca 450 personer av 100 000 (medelvärde) i samband med 

graviditet. En orsaksfaktor till de höga siffrorna anses av kunna vara att 30 procent av 

Zimbabwes befolkning tillhör apostoliska kyrkan, vilken inte tillåter att söka upp vård hos den 

moderna hälsovården (RFSU 2016). I landet har under åren som undersökts i Zimbabwe 

utfärdats katastroftillstånd på grund av den svåra torka som rått i landet (Sveriges radio 2009). 

Samtidigt visar tabellen (ovan) att mödradödligheten sjunkit. På 10 år har siffan sjunkit från ca 

600 dödsfall till ca 400 (av 100 000). 

 

b. Vitryssland 

 

Mödradödligheten sjunger i Vitryssland, mellan perioden 2006 och 2014 har mödradödligheten 

sjunkit från 10 till 4 dödsfall på 100 000 födda, detta är minskning med 60 procent. En Rapport 

från milleniemålen framhåller Vitryssland som ett gott exempel på ett land som har minskat 

mödradödlighet. De riktade EU-sanktionerna mot Vitryssland verkar inte ha påverkat negativ 

på hälsovården för mödradödlighet (Milleniemålen 2014 mödrahälsan). 

 

3. Indikatorn visar importen av varor och tjänster som är inhandlade från världen av 

landets BNP (bruttonationalprodukt) (Globalis Zimbabwe). 

a. Zimbabwe 

Tabellen för Zimbabwe visar att de senaste 10 åren har importen av varor och tjänster som varit 

köpta från den övriga världen legat på samma nivå ca 27,5 (medelvärde).  Som tidigare nämnts 

i ”indikator 1” är jordbruks- och Gruvsektorerna de största konstruktionerna i Zimbabwes 

ekonomi. Dessa påverkas som nämnts av den rådande torkan som kan anses vara en direkt eller 

indirekt bakomliggande mekanism för den dåliga ekonomin (Landguiden ekonomi 2015). Förre 

svenska ambassadören Sten Rylander i Zimbabwe (2006–2010) har utryckt sig på följande sätt 

om situationen i Zimbabwe: 

”Zimbabwes ekonomi är ännu en gång körd i botten och kan närmast jämföras med hur det såg 

ut under de katastrofala åren kring 2008–2009. Intäkterna sinar och möjligheterna att dra in nya 

resurser genom nya farmövertaganden och mineralöverenskommelser är begränsade. 
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Statskassan är så gott som tom, bankväsendet sviktar, företag läggs ned, arbetslösheten är 

rekordhög, och större delen av den utbildade och kompetenta arbetskraften befinner sig på flykt 

utanför landet.” (mänskliga säkerhet 2016)Med de ovanstående faktorerna kan vi se en bild 

varför tillväxten av landets import av varor och tjänster inte ökar i landet. 

 

b. Vitryssland 

 

Statistiken för Vitryssland visar att importen av varor och tjänster från andra länder är relativt 

hög. Till exempel har man från Sverige importerat varor och tjänster för över en miljard sek. 

Även EU själv försöker ständigt främja ekonomisk tillväxt i Vitryssland med olika projekt 

såsom ”European Neignbourhood Instrument, ENI” (Regeringskansliet Vitryssland). Tabellen 

visar att import av varor och tjänster sett olika ut mellan 2006 och 2014. Importen av varor och 

tjänster låg 2006 på 64,2, 2011 82,2 procent och 2014 57,6 procent. Den kraftiga sjunkande 

importen av varor och tjänster 2014 kan till största delen ha berott på den ekonomiska krisen 

Vitryssland drabbades av 2014 där man fick göra stora nedkäringar i den offentliga sektorn. 

Krisen berodde till största delen på de sjunkande oljepriserna där även den vitryska valutan 

rubeln delvaderades (Sida 2015 utvecklingen Vitryssland). I samband med den ekonomiska 

krisen förlängdes sanktioner för Vitryssland 2014. De sanktioner som förlängdes var sanktioner 

som skärpts 2012 då EU menade att det begicks brott mot mänskliga rättigheter i landet 

(regeringskansliet 2015 Sanktioner) EU: S riktade sanktioners betydelse för importen av varor 

tjänster till Vitryssland kan ha spelat mindre roll om inte den ekonomiska krisen kom över 

landet 2014. Landets import av varor och tjänster växte från 2006 till 2012 med hela 18 procent. 

Man kan även argumentera för detta genom att påpeka att när världsfinanskrisen slog till 2008 

fortsatte Vitryssland importera varor och tjänster i stabila nivåer, något mindre nedgång under 

2009 samtidigt landet var sanktionerat (Europaportalen 2016 Vitryssland). 

 

4. Indikatorn demonstrerar i vilken grad andelen människor lever under nationella 

fattigdomsgränsen vilket mäter de social och ekonomiska förhållandena i det valda 

landet. Det ska poängteras att varje land är unikt när det kommer till nationella 

fattigdomsgränsen, eftersom gränsen är just nationell. Relativ fattigdom kan variera 
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beroende på vad som är att anse som standard inom landet (Globalis Zimbabwe). 

 

 

a. Zimbabwe 

Undersökningen av befolkningsmängd under den nationella fattigdomsgränsen gav inte mycket 

att gå trots flera sökningar på världsbanken, UNSTAT och andra primära källor så verkar 

materialet vara mycket begränsat. För att spara tid och för att bevara säkerhet avseende källorna, 

så valde jag att gå vidare med denna indikator precis som den är och utveckla undersökningen 

genom att studera kvalitativa rapporter om fattigdomssituationen i Zimbabwe. Enligt en färsk 

rapport från Sida framgår det att upp emot 62,6 procent lever i relativ fattigdom (Sida 

Utvecklingen i Zimbabwe 2016).  

Det kan till dels bero på de den höga arbetslösheten närmare 50 procent, men till största del 

bero på de faktorerna som uppsatsen har tagit upp i de tidigare indikatorerna, om dem utbreda 

torkan, instabila politiken och ekonomiska krisen (Sida Utvecklingen i Zimbabwe 2016). 

 

b. Vitryssland 

 

Indikator 4 visar att andelen personer som lever nationella fattigdomsgränsen har minskat från 

11,1 procent 2006 till 4,8 procent 2014 vilket är minskning med hela 6,3 procent. Även den 

svenska myndigheten Sida rapporterar om att fattigdomen i Vitryssland minskat. Även när de 

ekonomiska krisen som drabbade Vitryssland med sjunkande valuta och sjunkande oljepriser i 

kombination med hårdare riktade EU sanktioner från 2012 så har det inte fattigdomen ökat. Här 

därav kan en slutats dras att EU:s riktade sanktioner inte har haft negativa konsekvenser för 

fattigdomens utbredning i Vitryssland (Sida 2015 utvecklingen Vitryssland). 

 

5. Indikatorn undernäring utgörs av mätningar utförda av FN:s livsmedels- och 

jordbruksorganisation (FAO). Det är en komplex sak att mäta hur undernärd en person 

är, eftersom detta beror på faktorer som hur mycket mat personen får i sig och det behov 

av mat för att undvika undernäring som gäller för just den specifika individen. Därför 

har FAO vald att undersöka på tre variabler: ”fysisk tillgång till mat, kaloribehov hos 
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den enskilde personen och faktiskt matintag” (Globalis Zimbabwe). 

 

a. Zimbabwe 

Indikatorn numrerad 5 i tabellen visar att ca 35 procent (medelvärdet) mellan 2006 och 2014 

av landets befolknings varit undernärda. Till största delen beror det på den akuta torka som rått 

i landet, ett väderfemonen som även kallas för ”El Nino”. Uteblivet regn eller alldeles för lite 

regn slår hårt mot jordbruket vilket zimbabwierna till största del lever på och får inkomst ifrån. 

Priserna på mat blir därmed skyhöga för den fattiga befolkningen (Svenskakyrkan akuttorka). 

Livsmedel har alltså behövts importeras i stor utsträckning, något som i sig inte har hindrats på 

grund av någon sanktion. Som vi ser i tabellen så har siffran för undernärda sedan 2006 sjunkit 

från 41,6 % till 34 %, vilket är sig tyder på en positiv utveckling men inte tillräcklig för att 

uppfylla de mänskliga rättigheterna i avseendet tillgång till mat. 

 

b. Vitryssland 

 

Indikator 5 visar på att det inte finns någon tillgänglig statistik för undernäring för Vitryssland. 

Försök till att hitta annat material med information avseende detta har inte givit något resultat. 

Det tyder på att undernäring finns i obetydlig omfattning alternativt inte förekommer alls. 

Därmed kan jag heller inte se någon koppling till om EU sanktioner har på verkat det positivt 

eller negativt. 

 

6. Indikator visar siffror på procentandelen av arbetskraft som är utan arbete. Statistiken 

uppmätts av Internationella arbetsmarknaden organisation (ILO) som tittar på antalet 

registrerade av befolkningen som är arbetslösa (Wordbank Unemployment). 

 

a. Zimbabwe 

Indikatorn i tabell 6 visar att arbetslösheten inte har förändrats någon större utsträckning under 

den undersökta perioden, utan ligger på ca 5,5 procent (medelvärdet) mellan åren 2006 och 

2014.  Sida rapporterar dock att arbetslösheten i landet är närmare 80 procent (Sida, utveckling 

i Zimbabwe 2009).  Enligt tidskriften Arbetsvärlden står 94 procent av befolkningen i 
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Zimbabwe utanför den formella ekonomin var arbetslösheten mäts, det vill säga att man mäter 

arbetslösheten av de 6 procenten som är registrerade inom den formella ekonomin.  

Dessa 94 procent försöker försörja sig genom eget företagande såsom att sälja frukter på gatan 

eller som jordbrukare trots jordbrukssektorn är konstaterad som umbäranden (se de andra 

indikatorerna) (Arbetsvärlden 2015 94 procent arbetslöshet). Det den självförsörjande sått ger 

en låg omsättning, vilket leder till fattigdom, sämre hälsa och mindre föda på bordet. 

 

b. Vitryssland 

 

Indikatorn 6 avseende arbetslöshet i Vitryssland visar att arbetslösheten har legat ungefär på 

samma nivå ca 6,1 procent under den undersökta perioden. I samband med den ekonomiska 

krisen som diskuterats ovan har förhållanden för arbetare försämrats något. (Sida 2015 

utvecklingen Vitryssland). Världsbanken 2012 (Ecoonomic transformation for groth s.19) 

skriver i en rapport att arbetslösheten är högra än vad den officiella statistiken visar. Man menar 

att Vitryssland har något större arbetslöshet än det som syns i statistiken för att statistiken 

bygger endast de arbetslösa som registrerat sig som sådana (Europaportalen 2016 Vitryssland). 

Utifrån det ovan framförda verkar EU:s riktade sanktioner mot Vitryssland inte ha påverkat 

arbetslösheten. 

 

 

6.4 De riktade sanktionernas effekt på Vitryssland 

Francisco Giumelli och Paul Ivan menar i analysen The effectiveness of EU sanctions (2013) 

att sanktioner mot Vitryssland står i linje med riktade sanktioner och understryker att de är 

riktade mot ett antal individer och ett begränsat antal företag. Författarna poängterar att de 

företag som var sanktionerade var de som hade mindre kontakt med EU och att sanktionerna 

omfattade inte företag som skulle skada vitryska intressen generellt. Trots sanktionera så 

trefaldigats handelsvolymen mellan 2000 och 2010 mellan EU och Vitryssland (Giumelli & 

Ivan 2013 s 35). 
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Vitryssland är EU:s näst största handelspartner efter Ryssland. Vitryssland är en av de viktigaste 

källorna för olja, gas, gödselmedel och stål. Giumelli och Ivan menar att EU hade kunnat slå 

hårt mot Vitryssland efter som unionen har så stort inflytande och därmed borde påfört landet 

strängare sanktioner och att de riktade sanktionerna har minimala kostnader för aktörerna i EU 

(Giumelli & Ivan 2013 s 36). Författarna konstaterar också sanktionerna har inte påverkat de 

mänskliga rättigheterna i landet (Giumelli & Ivan 2013 s 37). I EU-parlamentets publikation 

Impact of targeted sanctions on Belarus (2010) diskuterar dr. Julia Korosteleva vilka åtgärder 

som bör vara aktuella för att nå önskade resultat sanktionsvägen. Studien konstaterar att breda 

sanktioner mot Vitryssland endast kommer att leda till ökat inflytande för landets övriga 

handelspartners, främst Ryssland (Korosteleva 2012, s. 32). Vidare framhålls vikten av att 

sanktionerna endast träffar de personer ur den vitryska eliten som de är tänkta att påverka just 

för att minimera risken att landets auktoriteter skyller regeringens misslyckanden på externa 

aktörer så som ett sanktionerande organ och på så sätt gör sanktionen kontraproduktiv - just av 

denna anledning har studien sett kritik riktas mot sanktionerna mot Zimbabwe (Ibid., Holeman 

2013). Korosteleva tar upp exempel på att vitryska politiska fångar har frigivits och menar att 

EU:s riktade sanktioner åtminstone delvis ska krediteras för den utvecklingen (Korosteleva 

2012, s. 33-34). Slutligen understryker Korosteleva vikten av att EU i större omfattning visar 

sin solidaritet med den vitryska civilbefolkningen genom ett fortsatt finansiellt stöd till 

ickestatliga organisationer. Detta för att stärka bilden av att EU:s sanktioner mot Vitryssland är 

i bästa välmening och för att minimera de negativa konsekvenserna för civilbefolkningen 

(Korosteleva 2012, s. 34). 

 

6.5 Riktade sanktioners effekter på Zimbabwe 

Det rådande instabila politiska läget i landet samt problematiken med torka är den stora 

bakomliggande mekanismen som orsakat försämring av landets ekonomi och brist på mat, som 

i sin tur påverkar de grundläggande mänskliga rättigheter, såsom tillgången på rent drickbar 

vatten, mat och hälsa (Landguiden ekonomi 2015). 

Zimbabwe har under en lång tid varit sanktionerat av omvärlden. Enligt Sida behöver nu landets 

regering öppna upp för samarbete för att förbättra situationen i landet (sida).  
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De riktade sanktionera från EU mot vissa personer har inte haft stor effekt i avseendet att förmå 

de sanktionerade individerna att rätta sig efter EU:s krav. Ledande personer i Zimbabwe har 

menat att sanktioner är ett sätt att försöka få Zimbabwe underordnat kolonialmakterna igen 

(säkerhetspolitik (2010). Tidigt under 2010 lättade man på sanktionerna och tog bort uppemot 

hundra namn från listan över de vars tillgångar frysts. (säkerhetspolitik 2010, regeringskansliet 

2015). Trots EU:s riktade sanktioner mot vissa individer i Zimbabwe har man fortsatt haft 

biståndsinsatser i landet. Dessa har dock inte riktats direkt till Zimbabwes regering 

(regeringskansliet) Gideon Gono som fram till 2013 innehaft en ledande ställning vid Reserve 

bank of Zimbabwe och som själv är en av dem som varit mål för EU:s  riktade sanktioner menar 

att de humanitära biståndet som landet får är ett kortvarigt hjälpmedel och inte ett hjälpmedel 

för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen och minskning av fattigdom (Gono 2006, s 5).  

Gono menar att olika givarsamfund har slutat att finansierat jordbruket i Zimbabwe vilket 

påverkat jordbrukssektorn (BBC 2011, Gono 2006, s 2). 

 

 

 

Gono menar att EU:s riktade sanktioner har bidragit med negativa konsekvenser mot samhällets 

levnadsstandard och menar att landet har nekats att köpa in medicinska utrustning, läkemedel 

och livsmedel vilket har bidragit att människor dött (Gono 2006, s. 3) Gono kritiserar de riktade 

sanktionerna hårt och menar att riktade sanktioner inte drabbar regeringar eller tjänstemän lika 

hårt som de rabbar den civila befolkningen även om civilbefolkningen inte är målgruppen för 

sanktionerna, (Gono 2006, s 5). Michael Holeman hävdar dock i en artikel i New York Times 

att de Zimbabwiska auktoriteternas påståenden om att sanktionerna, vars begränsade karaktär 

kommenteras i artikeln, har allvarliga negativa konsekvenser för befolkningens välfärd är en 

överdrift och ett argument som president Mugabe framgångsrikt använt i sina valkampanjer 

(Holeman 2013). Icke desto mindre riktar Holeman kritik mot sanktionerna och menar att det 

endast är en tidsfråga innan väst kommer att behöva välja mellan att samarbeta med president 

Mugabe igen eller se Zimbabwe söka ekonomiska allianser på annat håll.  Även professor Ioan 

M Petrescu vid universitet i Cluj menar att det finns stora skäl till att hävda att ekonomiska 

restriktioner påverkar genom att ett land kan börja spara och därmed göra nedskärningar i 

välfärden och de som är förlorarna på detta blir de civila befolkningen (2007 s 1-3). Forskaren 
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Heather Chinogo menar att för att nå goda lösningar för det mänskliga lidandet på grund av 

sanktionerna mot personer i Zimbabwes elit så är det viktigt att landet inleder diplomatiska 

dialoger och tillägger att Zimbabwes regering har skyldighet att respektera och upprätthålla de 

mänskliga rättigheterna för att nå goda resultat (2009 70-73) 

 

 

 

6.6 Utökning av studien 

Eftersom Vitryssland är ett så pass utvecklat land finns det fog för att anta att de riktade 

sanktionerna mot Vitryssland inte påverkar de basala mänskliga rättigheterna i någon större 

utsträckning(NE). Därför kommer studien att utökas till att undersöka utvecklingen för 

mänskliga rättigheter i termer av demokratiska värden såsom pressfrihet och politiska 

rättigheter. Dessa rättigheter kommer även att undersökas för fallet Zimbabwe för 

jämförelsens skull. 
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1.	Politiska	rättigheter	(1=bäst,	7=värst)	 2.	Pressfrihet	(0=bäst,	100=värst)
2006 7 90

2007 7 89

2008 7 89

2009 7 88

2010 6 84

2011 6 81

2012 6 80

2013 6 77

2014 5 73
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6.7 Indikatorer 

  

Indikator 1 visar hur politiska rättigheter respekteras. Med politiska rättigheter avses i vilken 

utsträckning invånarna har rätt till medbestämmande och deltagande av det politiska systemet 

(Globalis). 

a. Zimbabwe 

Indikator 1 visar att politiska fri och rättigheter förbättrats från 2006 då betyget för politiska 

rättigheter var 7 vilket är värst enligt Freedomhouse. De har nu sjunkit till betyg 5. Något som 

kan ha varit en orsak till denna förbättring är påtryckningarna från sanktionerna. 

Regeringskansliets bedömning är att somliga sanktionerade personer har uppfyllt vissa av 

målen för sanktionerna, därmed har de tagits bort från sanktionslistan. Regeringskansliets 

uppfattning är även att landet 2013 har lyckats med en fredlig folkomröstning (regeringskansliet 

2016).  En rapport från 2007 av utrikesdepartement ger en bild av att de politiska rättigheterna 

försämrades under de senaste åren innan 2007. En annan rapport från Freedomhouse (2013) 

konstaterar att sanktionerna lyfts från vissa företag och individer sedan man ansett att 

folkomröstningen under 2013 gick trovärdig till och att ny en konstitution tog för politiska 

rättigheter etablerades i Zimbabwe. Freedomhouse anser att förr att utvecklingen ska fortsätta i 

rätt riktning så krävs vidare påtryckningar (Freedomhouse 2015). EU:s riktade sanktioner mot 

Zimbabwes elit är också mycket riktigt till viss del fortfarande kvar eftersom man anser att det 

behövs fler förbättringar (Regeringskansliet 2016, Freedomhouse 2015). Utifrån det nämnda 

ovan kan jag med viss försiktighet tycka mig finna att de riktade sanktionerna från EU sannolikt 

har haft betydelse för att få Zimbabwe att navigera mot ett bättre klimat för politiska rättigheter. 

b. Vitryssland 

Indikator 1. för Vitryssland visar att politiska fri och rättigheter inte ändrat förbättrats utan 

ligger fortsatt på det värsta betyget 7, trots de riktade sanktionerna. Sanktionerna mot landet har 

skärpts och förlängts kontinuerligt mellan 2006 och 2014 med anledning av kränkningar av 

mänskliga rättigheter (regeringskansliet 2016). Rapporter från Freedomhouse (2015) visar att 

Vitryssland inte lever upp till de önskvärda demokratiska värderingarna och att landet kraftigt 
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styrs av presidenten ensam. I Freedomhouse uttrycker den åsikten att sanktionerna varit för 

svaga.   

Intressant nog så har EU lättat på sanktionerna mot Vitryssland med just den motiveringen att 

landet visat en positiv utveckling för demokrati och mänskliga rättigheter (regeringskansliet 

2015). Sofia Damm (KD) och Birgitta Ohlsson (L), utrikestalesperson samt Riksdagsledamot 

respektive riksdagsledamot, menar att sanktionerna istället borde skärpas istället för att lättas 

eftersom demokratiseringen i Vitryssland är fortsatt undermålig(Europaportalen 2015, 2016). 

Utifrån det nämnda samt statistiken över politiska rättigheter kan jag se att sanktionerna mot 

Vitryssland inte varit till större nytta för de politiska fri- och rättigheterna i Vitryssland. 

 

Indikator 2. Med pressfrihet avses när pressen är oberoende från externa aktörer och alltså 

själv styr över vad som rapporteras och publiceras. Värdet pressfrihet mäts genom olika kriterier 

som till exempel censur, våld mot journalister och statlig ensamrätt över media (Globalis). 

a. Zimbabwe 

Pressfriheten är hårt begränsad i Zimbabwe och statliga aktörer bestämmer vad som ska sättas 

i fokus. Detta förhållande konstateras trots konstitutionella bestämmelser om yttrandefrihet 

(Utrikesdepartement 2007). Indikator 2 visar att år 2006, när landet sanktionerades delvis på 

grund av kränkande av politiska rättigheter och pressfriheter, var betyget 90 av 100 för 

pressfrihet i Zimbabwe. Detta värde tolkas som att Zimbabwe år 2006 var ett av världens minst 

pressfria länder. Organisationen Reportrar utan gränsers placerar Zimbabwe på 149:e plats av 

169 undersökta länder, vilket stryker Freedomhouses statistik om pressfrihetens situation i 

Zimbabwe (Regeringskansliet 2015, Utrikesdepartement 2007, Freedomhouse 2015).  Dock 

kan man se att siffran har sjunkit ner från 90 till 73 på 8 år. Delvis med anledning av denna 

förbättring så har EU lättat på sanktionerna mot landet (regeringskansliet 2015). Utifrån 

statistikens utveckling och olika rapporter så kan man försiktigt mena att de riktade 

sanktionerna varit till fördel i utveckling för pressfriheten i landet. Men Landet ligger 

fortfarande på de sämsta betygen i världen. Sverige hade till exempel betyget 10 av 100 under 

samma period som Zimbabwe vilket är ett av de bästa betygen i världen (Freedomhouse 2015). 

 

b. Vitryssland 
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Pressfriheten för Vitryssland ser en försämring enligt statistiken i tabellen vars statistik är 

hämtad från Freedomhouse (2015). Från att landet varit sanktionerat dels på grund av 

kränkande av politiska rättigheter och press rättigheter år 2006 hade landet betyget 88 av 100. 

Fram till år 2014 har dessa siffror ökat till 93 av 100. Detta visar att pressen i Vitryssland inte 

är alls är fri trots att pressfrihet återfinns i landets konstitution. 2012 antogs en ny vitrysk lag 

som ger mer befogenhet till ryska staten att kontrollera yttrandefriheten över internet 

rapporterar organisationen reportrar utan gränser (2012). Det hävdas vidare att det är förbjudet 

skriva i negativa ordalag om staten (Landguiden 2013). EU har sedan 2015 lättat på 

sanktionerna, vilket nämns angående indikator 1, mot den bakgrunden att situationen för 

pressfrihet och politiska fri- och rättigheter förbättras. Detta tyder på att de riktade 

sanktionerna från EU mot Vitryssland inte har varit till hjälp för att förbättra pressfriheten i 

landet. 

 

6.7.1 Diskussion angående utvecklingen för demokratiska 

rättigheter för i Vitryssland 

Om Civila medborgare i Vitryssland inte följer den ordning (bland annat stränga restriktioner 

kring politiska möten, demonstrationer eller yttranden) som regeringen bestämt riskerar de att 

bestraffas för detta, till exempel genom böter, fängelse eller utegångsförbud (Amnesty 2015).  

Trots att dessa omständigheter inte ser ut att se en strukturell förändring så har EU valt lätta på 

sanktionerna allt eftersom Vitryssland släppt 6 oppositionella fångar (Som EU har sedan 2008 

begärt att släppas fri) för att visa EU att man följer rekommendationerna. EU och även USA 

har mycket riktigt välkomnat och berömt dessa frigivningar (The Guardian 2015, Human right 

Belarus 2013). Anledningen till dessa frigivningar skulle kunna vara, snarare än att endast vara 

en direkt respons på sanktionerna, ett strategiskt drag för att vinna legitimitet för det förestående 

presidentvalet, vitryska val, sedan president Lukasjenko kom till makten, inte har erkänts av 

omvärlden (Belarus: Dictatorship in the EU Neighborhood 2006 s.4). Denna förklaring pekar 

visserligen på ett behov från den vitryska regimen att bli accepterad - frågan är om det uteblivna 

erkännandet för valresultaten iså fall ska förstås som en egen, helt metafysisk, sanktion som 

hade varit oberoende av de institutionaliserade sanktionsinstrumenten som tillgripits av 

omvärlden för att motivera detta frigivande. 
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7  Slutsats 

Den kvantitativa undersökningen angående förändringar i de valda indikatorerna visade en 

marginell förändring mellan 2006 och 2014. Den kvalitativa undersökningen gav delvis skilda 

bilder, till exempel anger rapporter från Sida att den höga fattigdomen och undernäringen beror 

på torka i Zimbabwe medan åtminstone en röst, Gideon Gonos, inifrån Zimbabwe hävdar att 

sanktionerna försämrar villkoren för civilbefolkningen. Denna röst kan dock ifrågasättas med 

hänvisning till att Gono tillhör den elit som EU riktat sanktioner emot. I Vitryssland så 

argumenteras för att sanktionerna inte har bidragit med några negativa effekter på mänskliga 

rättigheter. Därmed kunde jag inte finna några påstående om att EU:s riktade sanktioner mot 

Vitryssland hade negativa konsekvenser mot de grundläggande mänskliga rättigheterna som 

tillgång till rent vatten och mat. Jag kan konstatera att EU:s riktade sanktioner inte direkt 

påverkar de grundläggande mänskliga rättigheterna.  

 

Den roll som mänskliga rättigheter spelar i åläggandet och lyftandet av sanktioner kan däremot 

diskuteras. Angående diskussionen rörande Vitryssland så har studien funnit påståenden från 

EU-håll att sanktionerna bidragit till frigivandet av politiska fångar. En förbättrad situation för 

politiska fri- och rättigheter har också varit den uttalade anledningen till att vissa sanktioner 

lyfts. Att dessa rättigheter fortfarande kränks grovt hävdas av däremot av externa observatörer, 

vilka tycks vara av den uppfattningen att sanktionerna är nödvändiga för att bibehålla en positiv 

utveckling och därför inte bör lyftas. På samma sätt som sanktioner inte lyfts trots att de visat 

sig verkningslösa, men däremot kan ha en negativ inverkan på medborgarnas mänskliga 

rättigheter, vilket hävdas i fallet Nordkorea, skulle det kunna föreslås, i enlighet 

medhänvisningen till realismens maktmaximeringsteori som berörs i teoriavsnittet, att detta är 

ett exempel på hur ett sanktionerande organ förbiser kränkningar av mänskliga rättigheter så 

länge ett annat, kanske inte lika altruistiskt och behjärtansvärt intresse tryggas. Huruvida ett 

sådant intresse finns och vad detta skulle kunna vara har dock inte undersökts i detta arbete, 

varför detta resonemang kommer att stanna vid spekulationsstadiet.    
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Ur ett återblickande perspektiv hade större vikt vid studiens utformning kunnat läggas vid den 

aspekten som framgår av teorigenomgången att sanktioner tenderar att breddas när de 

inledningsvis riktade sanktionerna visar sig vara verkningslösa. Studien hade dock iså fall fått 

en annan vinkling där negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter på grund av bristande 

vilja att begränsa sanktionerna undersökts.  

 

Därmed lämnar uppsatsen fog och uppmuntran för vidare forskning på om riktade sanktioner 

påverkar indirekt mot mänskliga rättigheter. Förhoppningsvis har studien gjort det klarare för 

hur riktade sanktioner används och vilka positiva och negativa effekter det kan ha. 

Avslutningsvis önskar jag kunnat få läsaren med hjälp av detta examensarbete att fått en ökad 

förståelse, eller intresse, för EU:s riktade sanktioner. Inledningsvis var förhoppningen att denna 

studie skulle ha möjlighet att djupare undersöka den sanktionerade organisationens (Det vill 

säga EU:s) tillvägagångssätt i sitt utformande av sanktionen i sitt strävande efter att 

åstadkomma en riktad sanktion enligt de rekommendationer som kommer till uttryck i 

stockholmsprocessen. Detta i syfte att undersöka vilka humanitära risker som EU sett med 

sanktionen och vilka ansträngningar som ansetts vara tillräckliga för att minimera risken. 

Genom att ta del av sådant material hade det varit möjligt för studien att följa upp utvecklingen 

i de punkter som EU bedömt som riskabla eller känsliga och på så sätt effektivare kunnat 

utvärdera hur framgångsrikt EU varit i att begränsa potentiell överspilan på individer som 

sanktionen inte avsett påverka. Detta material visade sig dock vara svårt att få tag på och därför 

var strategin för undersökningen tvungen att genomgå en anpassning till det material som varit 

tillgängligt. Att mäta effekten av internationella sanktioner för den humanitära situationen i ett 

land är komplicerat, vilket Erica Moret också framhåller i sin studie, inte minst när landet är 

svårt prövat av andra faktorer (Morets 2015, s. 128).  

 

Dock är det ett rimligt antagande att det är syftesenligt för EU att minimera överspilande 

effekter för att inte riskera att sanktionerna används som politiskt slagträ och därmed blir 

kontraproduktiva så som påstås ha skett i Zimbabwe och som även framhålls som en 

förutsättning av Julia Korosteleva i hennes studie om riktade sanktioner mot Vitryssland. En 

potentiell slutsats skulle kunna vara att risken för detta är större när ett sanktionerat land 

samtidigt dras med humanitära problem. De vitryska auktoriteterna som sanktionerats lär i 
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likhet med de Zimbabwiska inte vara positivt inställda till sanktionerna, men några anklagelser 

om negativa humanitära konsekvenser har studien inte funnit från sådant håll. 

 

 

7.1 Avslutande diskussion 

Riktade sanktioner påverkar olika typer av mänskliga rättigheter beroende på vilket land som 

sanktionerna riktas mot. Om sanktioner till exempel utfärdas mot ett land med välutvecklad 

infrastruktur och generellt hög levnadsstandard är sannolikheten liten att riktade sanktioner ska 

få märkbara negativa konsekvenser. Utifrån denna undersökning kan man se att EU:s riktade 

sanktioner mot Vitryssland inte har medfört en negativ utveckling för tillgången till basala 

mänskliga rättigheterna såsom tillgången på rent vatten, mat och medicin. De riktade 

sanktionerna har inte heller förbättrat situationen för politiska rättigheter och pressfrihet i 

landet. Man kan till och med se (jfr avsnitt 6.6) att det går mot försämring snarare än förbättring. 

Här kan argumenteras för att riktade sanktioner har mindre betydelse för mänskliga rättigheter 

som avser fysiska mänskliga behov vad gäller länder som har tillräcklig materiell stabilitet. 

Dessa länder kan, trots sanktioner som avser att påverka dess ledning att ta en mer demokratisk 

riktning, fortsätta med sin odemokratiska politik i landet. För dessa länder skulle det kunna 

föreslås att riktade sanktioner - eller vilken slags sanktion som helst - skulle kunna ha en direkt 

negativ inverkan på civila fri- och rättigheter så som mötes- och yttrandefrihet och utveckling 

mot fria och demokratiska val. Som vi har sett så kan det framhållas att det ligger i EU:s intresse 

att hålla sina påtryckningsmetoder inom ramen för riktade sanktioner och inte går därutöver 

och på så sätt blir breda eftersom breda sanktioner bevisat har haft negativa konsekvenser för 

befolkningens välfärd och därmed kan användas som syndabock för en regering som misslyckas 

med sin politik. Om detta är en reell risk lär det vara en reell risk att en auktoritär regim ser på 

omvärldens sanktioner som ett hot mot den egna trovärdigheten och dess chanser att bli återvald 

i ett val enligt godtagbar demokratisk standard - även om den skulle rätta sig efter de 

sanktionerade ländernas fordringar. Därmed kan en sådan regim också se anledning att försöka 

begränsa sin skada genom att försöka hejda vetskapen om sanktionerna och dylikt - genom att 

begränsa till exempel press- och yttrandefrihet. 
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Riktade sanktioner mot Zimbabwe vad gäller basala mänskliga rättigheter och politiska 

rättigheter har visat sig bidra till en positiv, eller åtminstone inte bidra till en negativ, utveckling 

för politiska rättigheter och pressfrihet. Samtidigt har utvecklingen inte varit så negativ vad 

gäller mänskliga rättigheter som avser basala behov. Som beskrivits så är det den beskrivna 

torkan som verkar vara den gängse godtagna förklaringen till bristande tillgång på 

förnödenheter, därmed kan man knappt se riktade sanktioner har bidragit till de dåliga 

förhållandena i landet. Möjligtvis hade det varit lättare att bedöma sanktionernas faktiska effekt 

i detta avseende om de inte sammanfallit med en extrem torka. I en studie genomförd i mest-

lika-design hade det dock kunnat undersökas om något av Zimbabwes grannländer (förutsatt 

att torkan sträckte sig över ett flera länder) som inte var sanktionerat men som har liknande 

förhållanden i övrigt mötte en annan utveckling under perioden. 

 

I del 6.6 framgår att de riktade sanktionerna mot Zimbabwe kan ha fått landet att navigera sig 

mot EU:s rekommendationer vad det gäller politiska rättigheter och pressfrihet vilket talar för 

att sanktionerna har haft en positiv påverkan på det mål de var inställda mot och inte spillt över 

andra delar. Det har dock, som undersökningens kvalitativa del visar, förekommit anklagelser 

om det motsatta från sanktionerade personer i landets toppskikt, vilket alltså utgör en potentiell 

risk för kontraproduktivitet. Medans breda sanktioner alltså potentiellt har en direkt inverkan 

på tillgången till mänskliga rättigheter såsom mat, vatten och sjukvård, beroende på det 

sanktionerade landets beroende av handel och andra typer av förbindelser med det 

sanktionerade organet så har de riktade sanktionerna snarare en inverkan på olika typer av 

mänskliga rättigheter beroende på den sanktionerade aktörens inställning till 

påtryckningsförsöket. Avseende de breda sanktionerna så är det knappast en framkomlig väg 

attackera ett lands finans- och produktionssektorer och samtidigt skänka ett fullskaligt bistånd 

till civilbefolkningen i kompensation. Avseende de riktade så är deras karaktär mer av en 

psykologisk art då de påverkar de sanktionerade individerna och företagens tillgång till privata 

rikedomar, möjlighet att resa till vissa länder och liknande. De torde därför också påverka i den 

utsträckning som den sanktionerade låter sig påverkas - i ena eller andra riktningen. Sanktioner 

mot enstaka företag med anställda torde i teorin kunna drabba enskilda civilas ekonomi om 

sanktionen medför ekonomiska svårigheter för företaget i större utsträckning. Men i det 

ögonblick som sanktionen riktar sig mot så många företag att det går att se en statistisk effekt 

lär sanktionen också i realiteten klassificeras som bred. 
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9 Appendix 

 
Land och 
Årtal för 
sanktionerna 

Frysning 
av 
tillgångar 

Restriktione
r 

Vapenembarg
o 

  

Talibanerna i 
Afghanistan 
(1988 FN: S-
C)3 

1 1 1   

Burundi 
(EU 2003)4 

1 1    

Centralafrikan
ska republiken 
(EU 2014)5 

1 1 1   

Egypten 
(EU 2011)6 

1     

Eritrea (EU 
2010)7 

1 1 1 1Inspektionsre
gim 

 

Guinea 
(Conakry) 
(EU 2010)8 
 

1 1    

Guinea-Bissau 
(EU 2012)9 
 

1 1    

Irak (EU 
2003)10 

1* 1   1 Handel 
med 
kulturförem
ål 

                                                
3
http://www.regeringen.se/49baea/globalassets/regeringen/dokument/utrikesdepartementet/sanktionspdfer/afghanistan/01sakerhetsradets-resolution-

1988-2011.pdf 
4
	http://www.consilium.europa.eu/sv/policies/sanctions/ 

5
	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:070:0001:0009:EN:PDF 

6
	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0004:0012:EN:PDF 

7
	http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-eritrea/ 

8
http://www.regeringen.se/49baec/globalassets/regeringen/dokument/utrikesdepartementet/sanktionspdfer/guinea/08eu-forordning-1284_2009-22-

december-2009.pdf 
9
http://www.regeringen.se/49baec/globalassets/regeringen/dokument/utrikesdepartementet/sanktionspdfer/guinea/08eu-forordning-1284_2009-22-

december-2009.pdf 
10

	http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-irak/ 
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Iran** (EU 
2007)11 
 

* * * * * 

Jemen (EU 
2014)12 
 

1 1 1    

Demokratiska 
republiken 
Kongo 
(2007)13 

1 1 1   

Libyen 
(2011)14 
 

1 1 1   

Nordkorea ** 
(2006)15 

     

Ryssland och 
Ukraina ** 
(2014)16 

* * * * * 

Somalia 
(2010) 17 
 

1 1 1 1 Inspektion av 
frakter 

1 
Förbudmot 
Kål 

Sudan 
(2011)18 
 

1 1 1   

Sydsudan 
(2014) 19 
 

1 1 1   

Syrien**20 
 

* * * * * 

Transnistrien i 
Moldavien 
(2008)21 

1     

                                                
11

	http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-irak/ 
12

	http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-jemen/ 
13

http://www.regeringen.se/49bae8/globalassets/regeringen/dokument/utrikesdepartementet/sanktionspdfer/kongo-demokratiska-
republiken/12radsforordning-1377_2007.pdf 
14

	http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-libyen/ 
15

http://www.regeringen.se/49bae5/globalassets/regeringen/dokument/utrikesdepartementet/sanktionspdfer/nordkorea/08radets-forordning-
329_2007.pdf 
16

	http://www.sanctionswiki.org/Ukraine 
17

http://www.regeringen.se/49bae6/globalassets/regeringen/dokument/utrikesdepartementet/sanktionspdfer/somalia/13radsbeslut-2010_231_gusp.pdf 
18

http://www.regeringen.se/49bae7/globalassets/regeringen/dokument/utrikesdepartementet/sanktionspdfer/sudan/03radsbeslut-2014_450_gusp.pdf 
19

	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.117.01.0052.01.SWE 
20

http://www.regeringen.se/49bae7/globalassets/regeringen/dokument/utrikesdepartementet/sanktionspdfer/syrien/02radsbeslut-2013_255_gusp.pdf 
21

http://www.regeringen.se/49bae7/globalassets/regeringen/dokument/utrikesdepartementet/sanktionspdfer/syrien/02radsbeslut-2013_255_gusp.pdf 
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Tunisien 
(2011)22 
 

1     

Vitryssland 
(2006)23 
 

1 1 1   

Zimbabwe 
(2004)24 
 

1 1 1   

 
*Irak frysning av vissa tillgångar 
** Många olika sanktioner 
1. Iran 2. Nordkorea(För lite information om landet utifrån de valda kriterierna) 3. Ryssland 
och Ukraina 4. Syrien 
 

                                                
22

http://www.regeringen.se/49baed/globalassets/regeringen/dokument/utrikesdepartementet/sanktionspdfer/tunisien/01radsbeslut-2011_72_gusp.pdf 
23

http://www.regeringen.se/49baed/globalassets/regeringen/dokument/utrikesdepartementet/sanktionspdfer/vitryssland/06radets-forordning-eg-
765_2006.pdf 
24

	http://www.regeringen.se/49baed/globalassets/regeringen/dokument/utrikesdepartementet/sanktionspdfer/vitryssland/06radets-forordning-eg-
765_2006.pdf 


