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Sammanfattning :   

Syftet   med   denna   uppsats   är   att   undersöka   om   postkoloniala   strukturer   påverkar   den   

internationella   barnrätten   generellt.   För   att   uppsatsens   ska   fylla   sitt   syfte   har   en   fallstudie   

gjorts   på   CRC   (Convention   on   the   Rights   of   the   Child)   och   ACRWC   (African   Charter   on   the   

Rights   and   Welfare   of   the   Child)   och   uppsatsens   frågeställning   lyder;     

Påverkar   de   postkoloniala   strukturerna   den   afrikanska   barnrätten?   Om   ja,   på   vilket   sätt?   

  Som   teori   används   postkolonial   teori   med   fokus   på   Frantz   Fanons,   Edward   Saids   och   

Homi   K.   Bhabhas   bidrag   till   teorin   och   med   postkoloniala   strukturer   åsyftas   i   uppsatsen   de   

tre   teoretiska   begrepp   som   används   som   analysverktyg;   eurocentrism,   reproduktion   och   

internalisering.   Metoden   som   används   är   kvalitativ   innehållsanalys   och   analysen   genomförs   

med   hjälp   av   de   tre   analysverktygen   som   är   utvalda   med   grund   i   nämnda   forskares   bidrag   till   

teorin.     

Slutsatsen   är   att   det   finns   tecken   på   postkoloniala   strukturer   i   form   av   eurocentrism   

och   reproduktion   i   CRC   och   tecken   på   postkoloniala   strukturer   i   form   av   internalisering   i   

ACRWC.   Med   det   sagt   är   tecken   på   eurocentrism   och   reproduktion   starkare   i   CRC   än   vad   

tecken   på   internalisering   är   i   ACRWC   är.   Svaret   på   frågeställningen   är   således   att   

postkoloniala   strukturer   kan   påverka   afrikansk   barnrätt   genom   eurocentriska   och   

reproduktiva   tendenser   i   CRC   men   att   AU   har   uppmärksammat   dessa   risker   och   genom   

ACRWC   minimerat   effekterna   av   de   postkoloniala   strukturerna   och   därmed   begränsat   

konsekvenserna   av   dessa   för   de   afrikanska   barnen.     

  

Nyckelord:   
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Abstract     

The   aim   of   this   thesis   is   to   investigate   if   postcolonial   structures   affect   international   children's   

law   in   general.   In   order   for   the   thesis   to   fulfill   its   purpose,   I   studied   two   children's   rights   

documents,   the   CRC   (Convention   on   the   Rights   of   the   Child)   and   the   ACRWC   (African   

Charter   on   the   Rights   and   Welfare   of   the   Child).    The   thesis   aims   to   answer   the   following   

question:   

Do   colonial   structures   affect   the   rights   of   African   children's   rights   law?   If   yes,   in   what   way?   

The   thesis   uses   the   postcolonial   theory   with   a   specific   focus   on   the   contributions   of   

Frantz   Fanon,   Edward   Saids   and   Homi   K.   Bhabha.   The   method   used   is   a   qualitative   content   

analysis   and   the   analysis   is   implemented   with   the   three   theoretical   concepts;   eurocentrism,   

reproduction   and   internalization.   Postcolonial   structures   in   this   thesis   are   limited   to   these   

three   theoretical   concepts   which   are   derived   from   the   mentioned   authors.   

This   thesis   shows   there   are   signs   of   postcolonial   structures   in   terms   of   eurocentrism   

and   reproduction   in   the   CRC   and   signs   of   postcolonial   structures   in   terms   of   internalization   in   

the   ACRWC.   However,   the   signs   of   eurocentrism   and   reproduction   are   stronger   in   the   CRC   

that   the   signs   of   internalization   in   the   ACRWC.   The   answer   to   my   question   is   thus   that   the   

postcolonial   structures   may   affect   the   African   children's   rights   through   eurocentric   and   

reproductive   tendencies   in   the   CRC   but   with   a   limited   effect   thanks   to   AU   acknowledging   the   

risks   and   adopting   the   ACRWC.   

  

Key   words:   

  eurocentrism,   internalization,   reproduction,   postcolonial,   CRC,   ACRWC,   children's   rights.     
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Förkortningar   

  

CRC Convention   on   the   Rights   of   the   Child   

  

ACRWC   African   Charter   on   the   Rights   and   Welfare   of   the   Child   

  

i.e   id   est   (det   vill   säga)   

  

FN Förenta   Nationerna   

  

OAU Organisation   of   African   Unity   

  

AU African   Union   
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Begreppsdefinitioner   

  

Folkrätt Rättssystemet   som   reglerar   förhållandet   mellan   stater     

och   i   viss   mån   internationella   organisationer.   Folkrätten   

består   av   två   delar:   den   internationella   humanitära   rätten   

(benämns   ofta   som   krigets   lagar)   och   mänskliga   

rättigheter.    1   

  

Väst/västvärlden I   denna   uppsats   syftar   begreppen   väst/västvärlden   till   

västeuropa   (främst   forna   europeiska   kolonialmakter)   

men   även   länder   utanför   Europa   som   tydligt   präglar   av   

västeuropeisk   kultur 2    (främst   USA).   

  

  

Postkoloniala   samhällen   Samhällen   i   länder   som   varit   koloniserade   av     

europeiska   kolonialmakter,   i   denna   uppsats   avgränsas   

begreppet   till   postkoloniala   samhällen   i   Afrika.   

  

  

Icke-väst Länder   och   samhällen   som   inte   tillhör   västeuropa   och     

länder   utanför   Europa   som   tydligt   präglas   av     

västeuropeisk   kultur.   I   begreppet   icke-väst   inkluderas     

postkoloniala   samhällen   i   Afrika.   

  

Neo-kolonialism En   ny   form   av   kolonialism   som   främst   karaktäriseras   av     

indirekt   ekonomiskt   styre   eller   konstant   militär   

närvaro. 3   

1  SO-Rummet,   Folkrätt   och   krigets   lagar,   tillgänglig   på   
https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/internationell-politik-och-globala-samhallsfragor/folkratt 
-och-krigets-lagar ,   hämtad   1   augusti   2021   
  

2   Said,   Edward   W,    Orientalism ,   Nyutg.,   Ordfront,   Stockholm,   2016,   s.63-64   
  

3   Loomba,   Ania,    Colonialism/postcolonialism,    3   uppl.,   Routledge,   Taylor   &   Francis   Group,   London,   2015,   s.25   
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Orientalism Edward   Saids   teori   om   att   väst   infört   en   diskurs   som     

målar   upp   Orienten   (Asien,   främst   länder   i   Asien   där   

araber   bor)   som   motsatsen   till   väst,   dvs   ociviliserade   i   

syfte   att   legitimera   den   rasism   och   ojämna   maktbalans   

som   präglar   västs   relation   med   Orienten   (där   väst   

innehar   makten). 4   

  

Diskurs Kommunikation   i   t.ex   tal   eller   skrift   som   går   att     

undersöka   och   analysera.   I   denna   uppsats   syftar   

begreppet   till   vi-och-dom-diskursen   som   redogörs   för   

ingående   under   kapitel   3.5   Postkolonial   teori   och   

vi-och-dom-diskursen.     

  

U-land   Utvecklingsländer,   eller   pre-industriella   länder.   Länder     

med   lågt   Human   Development   Index. 5   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
4   Said,   Edward   W,    Orientalism ,   Nyutg.,   Ordfront,   Stockholm,   2016,   s.66-71   
  

5   UNDP,   Human   Development   Report   2020   -   The   next   frontier   Human   development   and   the   Anthropocene,   
2020,   s.363,   återfinns   på:    http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf ,   hämtad   29   april   
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1.Inledning   

  

1.1   Bakgrund   

Jag   är   född   i   Sverige,   men   har   rötter   i   Västafrika.   Min   pappa   är   född   i   Abidjan,   

Elfenbenskusten   dit   mina   farföräldrar   invandrade   från   den   franska   delen   av   Kamerun.    Jag   

har   även   systrar   som   bor   i   Elfenbenskusten   som   jag   under   hela   mitt   liv   haft   kontakt   med,   och   

även   om   de   befunnit   sig   långt   ifrån   mig   rent   fysiskt   har   jag   alltid   känt   ett   starkt   band   till   dem.   

Jag   var   ett   barn   i   Sverige,   de   var   barn   i   Elfenbenskusten   och   jag   har   sedan   jag   var   liten   

resonerat   kring   vad   detta   faktiskt   inneburit   rent   rättighetsmässigt.     

Afrika   drabbades   minst   sagt   hårt   under   kolonialismens   tid.   Alla   länder   på   kontinenten   

har   någon   gång   varit   under   västerländskt   styre 6    och   alla   länder   förutom   Etiopien   (som   var   

ockuperat   av   Italien   men   som   aldrig   var   en   direkt   koloni)   har   varit   västerländska   kolonier. 7   

Elfenbenskusten   fick   sitt   namn   av   européer   som   kom   till   landet   på   1400-talet   och   först   

handlade   med   elefantbetar   -   men   som   i   takt   med   att   utbudet   av   elefanter   började   sina   övergick   

handeln   till   slavar.   Elfenbenskusten   blev   sedermera   en   fransk   koloni   år   1893   fram   tills   1960   

då   Félix   Houphouët-Boigny   ledde   landet   till   självständighet. 8   

Kolonialtiden   påverkade   med   andra   ord   Elfenbenskusten   i   allra   högsta   grad,   precis   

som   den   påverkade   övriga   Afrika.   Under   slutet   på   1600-talet   och   under   hela   1700-talet   var   

den   europeiska   slavhandeln   som   mest   intensiv   och   under   denna   period   skeppades   ca   50.000   

människor   om   året   från   olika   delar   av   Afrika   över   Atlanten   till   USA,   Sydamerika   och   

Västindien. 9    Totalt   uppskattas   att   minst   10   miljoner   människor   från   Afrika   togs   som   slavar   

och   skeppades   över   Atlanten. 10    När   jag   blivit   äldre   och   under   min   utbildning   har   jag   börjat   

koppla   samman   mina   tankar   med   studier,   teorier   och   perspektiv.    

6  Världens   Historia,    Vilka   länder   i   Afrika   har   aldrig   varit   koloniserade?    Tillgänglig   på   
https://varldenshistoria.se/samhalle/kolonier/vilka-lander-i-afrika-har-aldrig-varit-koloniserade ,   hämtad   15   juli   
2021   
  

7  ibid.   
  

8  SO-Rummet,   Elfenbenskustens   historia,   tillgänglig   på   
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/varldens-lander-historia/afrika-historia/elfenbenskustens-historia# ,   
hämtad   15   juli   2021   
  

9  SO-Rummet   Slaveri   och   triangelhandel,   tillgänglig   på   
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/slaveri-och-triangelhandel# ,   hämtad   15   juli   2021  
  

10  ibid.   
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Kolonialtiden   har   lämnat   sina   spår   i   de   postkoloniala   samhällena   ekonomiskt,   politiskt   

och   kulturellt,   men   har   de   postkoloniala   strukturerna   även   lämnat   sina   spår   i   den   

internationella   barnrätten   generellt?   Och   i   den   afrikanska   barnrätten   specifikt?   Det   ska   jag   

undersöka   och   diskutera   i   denna   uppsats.     

  

1.2   Syfte   och   frågeställning   
Uppsatsens   övergripande   syfte   är   att   undersöka   om   de   postkoloniala   strukturerna   påverkar   

den   internationella   barnrätten   och   för   att   uppsatsen   ska   uppfylla   sitt   syfte   görs   en   fallstudie   

där   FN:s   barnrättsdokument   CRC   (Convention   on   the   Rights   of   the   Child),   ett   internationellt   

barnrättsdokument   som   riktar   sig   till   barn   i   hela   världen,    undersöks   sida   vid   sida   av   det   

afrikanska   barnrättsdokumentet   ACRWC   (African   Charter   on   the   Rights   and   Welfare   of   the   

Child)    som   är   ett   regionalt   barnrättsdokument   med   fokus   på   barnen   i   Afrika.   Med   

postkoloniala   strukturer   avgränsar   sig   uppsatsen   till   de   begrepp   som   fungerar   som   

analysverktyg   och   som   redogörs   för   under   kapitel   2.4.1   -   2.4.5.   Utifrån   syftet   har   jag   

formulerat   följande   frågeställning;   

Påverkar   de   postkoloniala   strukturerna   den   afrikanska   barnrätten?   Om   ja,   på   vilket   sätt?   

2.   Postkolonial   teori   och   teoretiska   begrepp   

2.1   Frantz   Fanon   

Frantz   Fanon   (1925-1961)   föddes   på   den   karibiska   ön   Martinique   och   var   i   grund   och   botten   

psykiatriker.     

Trots   sin   medicinska   bakgrund   har   Fanon   spelat   en   stor   roll   i   utvecklandet   av   

samhälls-,    filosofiska   samt   politiska   teorier.   Bland   annat   den   postkoloniala   teorin.   Fanon   

publicerade   ett   antal   böcker,   däribland    Svart   hud,   vita   masker 11     år   1952   och     Jordens   

fördömda    12     år   1961.   Dessa   båda   är   viktiga   verk   för   att   förstå   dagens   postkoloniala   teori. 13    I   

denna   uppsats   väljer   jag   att   begränsa   mig   till   aspekterna   Fanon   presenterar   i    Svart   hud,   vita   

masker    då   jag   anser   att   viktiga   aspekter   som   tas   upp   i   denna   bok   är   användbara   för   att   besvara   

uppsatsens   frågeställning.   

11  Fanon,   Frantz,    Svart   hud,   vita   masker ,   1952   
  

12   Fanon,   Frantz,    Jordens   fördömda ,   1961   
  

13  Burman,   Erica   “Frantz   Fanon   and   revolutionary   group   praxis”   i    Group   Analysis ,   Vol.   54   Upplaga   2,   2021,   
170-172   
  

  
9   



  
  

2.1.1   Fanons   och   Europas   relation   till   postkoloniala   samhällen   

Franz   Fanon   konstaterar   i     Svart   hud,   vita   masker    att   ett   samhälle   är   antingen   rasistiskt   eller   

inte.   Vidare   argumenterar   han   för   att   det   är   den   europeiska   civilisationen   som   bär   ansvar   för   

den   koloniala   rasismen   som   spridits   i   världen   och   att   Europa   i   stort   är   en   rasistisk   struktur   

som   bidrar   till   att   upprätthålla   en   världsomspännande   rasistisk.   Fanon   menar   att   väst   tillåts   

upprätthålla   strukturen   genom   att   sprida   västs   normer   och   värderingar   runt   om   i   (då   

koloniala)   nu   postkoloniala   samhällen.   Den   rasistiska   strukturen   är   enligt   Fanon   en   

konsekvens   av   kolonialismen   och   har   resulterat   i   en   mängd   psykologiska   trauman   hos   folket   i   

de   forna   kolonierna. 14    Genom   att   kolonisera   samhällen,   alltså   begrava   den   egna   kulturen,   de   

egna   språken   och   värderingarna,   utplånar   européerna   den   identitet   folket   i   de   forna   

kolonierna   tidigare   haft.   Detta   leder   i   sin   tur   till   en   känsla   av   mindervärde,   underlägsenhet   

och   beroende.   Enligt   Fanon   började   människorna   i   de   postkoloniala   samhällena,   i   samma   

sekund   som   de   vita   européerna   kom   och   koloniserade,   lida   av   faktumet   att   de   inte   är   vita   som   

en   konsekvens   av   att   de   vita   européerna   diskriminerade,   berövade   befolkningen   på   allt   

mänskligt   värde   och   talade   om   för   omvärlden   hur   ociviliserade   och   primitiva   människorna   i   

kolonierna   var.   Lokalbefolkningen   började   anpassa   sig   för   att   helt   enkelt   försöka   “bli   vitare”   i   

ett   försök   att   återupprätta   sina   mänskliga   värden. 15     

  När   människorna   i   de   postkoloniala   samhällena   funnit   sig   i   och   accepterat   sin   

beroendeställning   och   erkänt   förtryckarna   som   överlägsna   mildras   känslan   av   underlägsenhet   

och   förtryck.   Detta   gör   att   folket   i   de   forna   kolonierna   omedvetet   anpassar   sig   efter   

förtryckarnas   kulturer   och   anammar   deras   språk,   kultur   och   värderingar   för   att   mildra   sin   

egen   ångest. 16    Fanon   beskriver   att   ju   mer   en   svart   person   distanserar   sig   och   avsäger   sig   sin   

svarthet,   desto   vitare   blir   han.   Och   ju   vitare   han   blir,   desto   mänskligare   blir   han.    Detta   kan   

t.ex   vara   genom   att   lära   sig   förtryckarnas   språk   flytande,   att   fira   deras   högtider   eller   att   gå   

med   i   deras   militära   armé. 17    Med   detta   resonemang   menar   Fanon   att   det   har   skett   en   

internalisering   av   förtryckarens   kultur,   normer   och   värderingar   i   de   postkoloniala   samhällena   

och   bland   dess   medborgare. 18    Vidare   beskriver   Fanon   hur   västländerna   antar   att   alla   kontexter   

14  Fanon,   Frantz,    Svart   hud,   vita   masker ,   Daidalos,   Göteborg,   1997,   s.7-8,   11,   97-99   
  

15  ibid.,   s.98-99   
  

16  ibid.,   s.95-100   
  

17  ibid.,   s.33-34   
  

18  ibid.   
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är   densamma   som   deras,   och   därmed   är   deras   idétradition   är   tillämpbar   överallt.   Detta   är   

enligt   Fanon   inte   sant,   utan   Fanon   argumenterar   för   att   kontexten   i   postkoloniala   samhällen  

skiljer   sig   mycket   från   den   västerländska.    19    Fanon   beskriver   sedan   att   de   medborgarna   i   de  

postkoloniala   samhällena   från   början   satte   sig   emot   de   västerländska   idétraditionerna   just   

eftersom   de   härstammade   från   en   kontext   som   var   så   annorlunda.   Dock   bidrog   detta   endast   

till   västs   fördomar   om   att   medborgare   i   postkoloniala   samhällen   var   ociviliserade   och   spädde   

på   dikotomin   i   vi-och-dom   diskursen    20    som   kommer   redogöras   för   i   kapitlen   nedan   under   2.2   

Edward   Said   och   orientalismen,   samt   kapitel   2.5   Postkolonial   teori   och   

vi-och-dom-diskursen.   

  

2.2   Edward   Said   och   orientalismen     

En   annan   viktig   förgrundsfigur   för   den   postkoloniala   teorin   är   den   palestinska   författaren   

Edward   Said   (1935-2003).     

För   att   förstå   hur   Said   bidragit   till   den   postkoloniala   teorin   är   det   viktigt   att   förstå   vad   

orientalism   faktiskt   är.   I   Saids   verk    Orientalism 21 ,   publicerad   första   gången   år   1978,   

definierar   Said   orientalismen   som   ett   sätt   att   förhålla   sig   till   Orienten   (som   i   allmänhet   

innefattar   Asien)   och   som   har   grund   i   detta   områdes   specifika   ställning   och   relation   till   väst   

och   västs   historia.   Said   argumenterar   för   att   västs   syn   på   och   definitioner   av   icke  

västerländska   identiteter,   kulturer   och   civilisationer   är   grundade   på   fördomar   av   det   Said   

benämner   som   Orienten   och   som   i   själva   verket   representerar   icke-väst. 22    För   att   konkretisera   

och   tydliggöra   vad   han   menar   beskriver   Said   att   Orienten   har   bidragit   till   dels   definitionen   av   

Europa   genom   att   vara   dess   tydliga   motsatsbild 23    men   även   till   Europas   och   västvärldens   

materiella   civilisation   och   kultur.   Som   exempel   tar   Said   USAs   ekonomiska   relation   till   det   

han   beskriver   som   Främre   Orienten   (Mellanöstern) 24    och   att   denna     relation   ställer   stora   krav   

på   att   amerikanerna   måste   förstå   den   delen   av   Orienten.    25    Said   beskriver   förhållandet   mellan   

19  ibid.,   s.96-98   
  

20  ibid.,   s.96   
  

21  Said,   Edward   W,    Orientalism ,   1978   
  

22  Said,   Edward   W,    Orientalism ,   Nyutg.,   Ordfront,   Stockholm,   2016,   s.63-64   
  

23  ibid.,   s.64   
  

24  ibid.,     
  

25  ibid.,     
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Orienten   och   väst   likt   Fanon   beskriver   relationen   mellan   postkoloniala   samhällen   och   väst.   

Han   beskriver   den   som   en   relation   präglad   av   makt,   dominans   och   hegemoni.   Said   beskriver   

en   process   som   han   kallar   orientalisering   som   innebär   att   invånarna   i   Orienten   tvingades   

ikläda   sig   roller   som   gavs   av   väst   och   leva   upp   till   västs   stereotypa   föreställningar   om   dem.   

Han   menar   att   medborgarna   i   Orienten   inte   fått   tala   för   sig   själva,   aldrig   fått   uttrycka   sina   

egna   känslor,   tankar   och   idéer   utan   västländerna   har   istället   talat   för,   och   utsett   sig   som   

representerar   för   dem. 26    Orientaliseringen   var   en   förutsättning   för   att   Orientalismen   skulle   

kunna   fortskrida   likt   Fanon   beskriver   internaliseringen   som   en   förutsättning   för   att   

kolonisationen   skulle   kunna   fortsätta. 27     28     

Said   menar   att   det   råder   ojämlikhet   i   styrke,-   och   maktförhållande   som   mellan   

Orienten   och   väst   där   väst   har   skapat   en   vi-och-dom-diskurs   där   de   själva   beskrivs   som   

överlägsna   och   de   andra   (alla   som   inte   är   européer   eller   tillhör   väst)   beskrivs   som   

underlägsna. 29    Said   beskriver   likt   Fanon   hur   en   stor   del   av   den   europeiska   identiteten   och   

självbilden   grundar   sig   i   en   uppfattning   om   sin   egen   överlägsenhet   i   förhållande   till   alla   andra   

kulturer   och   folk.    30     

Den   bild   som   de   flesta   i   västvärlden   har   av   Orienten,   och   den   bilden   av   området   som   

är   typiskt   inom   orientalismen,    är   framtagen   av   väst   och   en   konsekvens   av   den   makthegemoni   

som   finns.   Detta   medför   enligt   Said   svårigheter   för   t.ex   akademisk   forskning   och   

undervisning   om   Orienten   då   det   redan   finns   förutbestämda   uppfattningar   om   vad   som   anses   

vara   orientaliskt. 31    Den   bild   av   Orienten   som   finns   inom   orientalismen   är   ett   resultat   av   den   

systematiska   framställning   av   väst   som   överlägset   och   bättre   vetande. 32    Saids   åsikt   är   att   

orientalismen   i   grund   och   botten   är   en   politisk   doktrin   som   tillämpades   på   Orienten   för   att   

väst   ansåg   Orienten   vara   svagare   än   dom   själva.   Detta   medförde   i   sin   tur   till   att   det   sätts   ett   

likhetstecken   mellan   Orientens   olikhet   från   väst   och   dess   svaghet.    33    Saids   teori   om   

orientalism   är   central   inom   postkolonial   teori   då   den   framhåller   det   ojämlika   

26  ibid.,   s.69   
  

27  ibid.   
  

28   Fanon,   Frantz,    Svart   hud,   vita   masker ,   Daidalos,   Göteborg,   1997,   s.13-15   
29  Said,   Edward   W,    Orientalism ,   Nyutg.,   Ordfront,   Stockholm,   2016,.71-72   
  

30   Fanon,   Frantz,    Svart   hud,   vita   masker ,   Daidalos,   Göteborg,   1997,   s.13-14   
  

31  Said,   Edward   W,    Orientalism ,   Nyutg.,   Ordfront,   Stockholm,   2016,   s.319   
  

32  ibid.   
  

33  ibid.,   s.321   
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maktförhållandet   och   den   vi-och-dom-diskurs   som   teorin   ser   som   förklaring   till   varför   

världen   än   idag   präglas   av   kolonialismen   och   varför   man   inte   kan   se   kolonialismen   som   

någonting   avslutat.    34   

  

2.3   Homi   K.   Bhabha     
En   tredje   inflytelserik   forskare   och   författare   är   Homi   K.Bhabha   som   föddes   1949   i   Mumbai,   

Indien.     

Bhabha   presenterade   i   sin   bok   The   Location   of   Culture 35     ett   antal   begrepp   som   

kommit   att   bli   av   vikt   för   den   postkoloniala   teorin,   bl.a   hybridity,   mimicry,   difference,   och   

ambivalence.   Alla   dessa   begrepp   är   inte   centrala   för   denna   uppsats   och   kommer   därför   inte   

gås   igenom,   men   det   är   relevant   att   känna   till   att   de   finns   för   att   förstå   Bhabhas   bidrag   till   den   

postkoloniala   teorin.   Det   begrepp   som   jag   anser   relevanta   kommer   gås   igenom   senare   i   detta   

kapitel.   Bhabha   argumenterar   för   att   kolonialismen   är   komplex   för   att   den   är   så   närvarande   i   

världssamhället   idag   och   därmed   kräver   att   vi   ständigt   uppdaterar   och   anpassar   vår   förståelse   

för   krosskulturella   och   internationella   relationer. 36    Bhabha   förklarar   hur   t.ex   språket   i   

internationell   politik   är   ett   uttryck   för   den   ojämna   maktbalans   och   dominans   som   råder   

mellan   det   som   han   själv   benämner   som   öst   och   väst   samt   det   globala   norr   och   det   globala   

syd   (väst/globala   norr   =   Europa   samt   länder   med   europeiska   värderingar   och   traditioner,   

öst/globala   syd   =   länder   utanför   Europa   med   annan   kultur   än   den   västerländska. 37    Jag   vill   

tydliggöra   att   jag   i   uppsatsen   använder   mig   av   begreppen   väst   och   postkoloniala   samhällen   

för   att   beskriva   de   områden   som   Bhabha   kallar   för   väst   och   öst   eller   det   globala   norr   och   det   

globala   syd.)    Bhabha   menar   att   det   språk   som   präglar   internationell   diplomati   bidrar   till   en   

ny   angloamerikansk   nationalism   som   i   allt   högre   grad   formulerar   sin   ekonomiska   och   militära   

makt   i   politiska   handlingar   som   uttrycker   en   neo-imperialistisk   tanke. 38    För   att   exemplifiera   

tar   Bhabha   upp   vad   han   benämner   som   USAs   “backyard-policy”,   alltså   bakgårdspolitik,   

gentemot   Karibien   och   Latinamerika   eller   den   amerikanska   och   brittiska   militärens   

triumfalism   under   Gulfkriget.   Bhabha   är   övertygad   om   att   sådan   ekonomisk   och   politisk   

34   Said,   Edward   W,    Orientalism ,   Nyutg.,   Ordfront,   Stockholm,   2016   
  

35   Bhabha,   Homi   K.,   The   location   of   culture,   första   utgåvan,   Routledge,   London,   2004   
  

36  ibid.,    s.30   
  

37  ibid.,   s.30-31   
  

38  ibid.,   s.30   
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dominans   har   en   djupgående   hegemonisk   påverkan   på   sättet   information   sprids   i   västvärlden,   

genom   nyhetsmedier,   institutioner   och   utbildning. 39    Bhabha   argumenterar   i   enlighet   med   

Fanon 40    för   att   kolonialismen   bidragit   till   en   ambivalens   hos   människorna   i   de   forna   

kolonierna   där   man   har   svårt   att   skilja   på   vad   som   är   ens   egen   kulturella   identitet   och   vad   

som   är   förtryckaren,   alltså   kolonialmaktens,   kulturella   identitet. 41   

Bhabha   menar   att   den   koloniala   diskurs   som   kolonialmakterna   initierat   strävar   efter   

att   medborgarna   i   kolonierna   ska   bli   snarlika   kolonisatörerna.   Kolonisatörerna   reproducerar   

sin   egen   kultur,   sitt   egna   språk   och   sina   egna   värderingar   bland   kolonins   befolkning   för   att   de   

ständigt   ska   känna   av   kolonisatörernas   makt   och   närvaro.   Bhabha   understryker   dock   vikten   

av   att   de   koloniserade   inte   under   några   omständigheter   får   bli   identisk   men   kolonisatörerna.   

Hade   de   koloniserade   och   kolonisatörerna   varit   identiska   hade   vi-och-dom-diskursen   som   

rättfärdigade   kolonisationen   och   förtrycket   med   argumentet   att   “dom”   är   annorlunda,   inte   

längre   vara   legitimt. 42    Ett   av   de   begrepp   som   Bhabha   introducerade   i   sin   bok   The   Location   of   

Culture,   är   mimic,   eller   efterhärmning.   Detta   begrepp   är   relevant   att   redogöra   för   då   det   är   

användbart   i   processen   att   besvara   uppsatsens   frågeställning.   Bhabha   beskriver   efterhärmning   

som   den   handling   befolkningen   i   ett   koloniserat   område   utför   när   de   anammar   kolonisatörens   

kultur,   normer   och   värderingar. 43     

  

2.4   Postkolonial   teori   -   vad   är   det   egentligen?   

Med   förgrundsfigurernas   bidrag   till   den   postkoloniala   teorin   i   närminnet   beskrivs   den   idag   

som   en   tvärvetenskaplig   teori    som   kan   omfatta   allt   från   litteratur   och   populärkultur   till   

ekonomi,   politik   och   medicin.   

Begreppen   postkolonialism   innehåller   två   termer 44 ;   post   och   kolonialism.   Termen    post   

är   ett   prefix   som   används   vid   beskrivning   av   någonting   som   kommer    efter    någonting   annat.   

Termen   är   motsatsen   till   prefixet   ”pre”   som   istället   beskriver   någonting   som   kommer    innan   

någonting   annat.     

39  ibid.     
  

40   Fanon,   Frantz,    Svart   hud,   vita   masker ,   1952   
  

41   Bhabha,   Homi   K.,    The   location   of   culture ,   första   utgåvan,   Routledge,   London,   2004,   s.58-62   
  

42  Huddart,   David,    Homi   K.   Bhabha    ,   Routledge,   London,   2006,   s.39-41   
  

43  ibid.,   s.40-42   
  

44  Halldenius,   Lena ,   Begreppsanalys   -   ett   metodkompendium ,   Avdelningen   för   Mänskliga   Rättigheter,   Lunds   
Universitet,   2018,   s.3   
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Termen    kolonialism s   syftar   enligt   Oxford   English   Dictionary   (OED)   till   romarna   som   

mellan   753   f.Kr.   och   476   e.Kr.   kunde   bosätta   sig   i   vilket   rike   som   helst   utan   att   förlora   sitt   

medborgarskap   i   Romarriket.   Kolonialismen   kan   anses   ha   varit   en   strikt   kommersiell   

operation   med   fokus   på   ekonomisk   vinning   för   väst   på   bekostnad   av   exploatering   av   

postkoloniala   samhällen.   Kolonialism   kopplas   inte   alltför   sällan   ihop   med   imperialism,   men   

det   är   av   vikt   att   hålla   isär   dessa   begrepp. 45    Imperialism   är   en   ideologi   som   främjar   och   

legitimerar   ekonomisk   och   militär   kontroll   som   en   nation   utövar   på   en   annan   nation.   

Kolonialism   är   däremot   är   en   konkret   handling   som   kan   härledas   från   den   imperialistiska   

ideologin.   Kolonialismen   har   ett   specifikt   fokus   på   bosättning   av   en   grupp   människor   i   en   ny   

miljö.   Imperialism   kan   utövas   genom   kolonialismen   men   behöver   nödvändigtvis   inte   göra   

det.   Den   imperialistiska   ideologin   kan   utövas   utan   bosättning.   Kolonialismen   är   alltså   ett   

uttryck   för   imperialism   som   innehåller   elementet   bosättning   och   således   är   specifik   till   en   

viss   tidpunkt   och   en   viss   plats. 46   

I   Loombas   bok    Colonialism/postcolonialism    redogör   författaren   för   kritik   mot   den   

postkoloniala   teorin.   Kritiken   menar   att   det   kan   anses   problematiskt   att   tala   om   

postkolonialism   eftersom   prefixet   ”post”   indikerar   att   kolonialtiden   är   över   och   att   vi   nu   lever   

i   en   värld   som   inte   präglas   av   kolonialism.   Försvararna   av   teorin   menar   dock   att   det   går   att   

argumentera   att   det   inte   går   att   tolka   begreppet   postkolonialism   bokstavligt,   alltså   som   en   tid   

kommit   efter   kolonialismen   och   därmed   markerar   dess   bortgång.   Postkolonialismen   kan   

snarare   ses   som   ett   mer   flexibelt   begrepp   som   beskriver   konsekvenserna   av   kolonialismen. 47     

Den   postkoloniala   teorin   är   omfattande   och   innehåller   utrymme   för   egen   tolkning   och   

definition.   För   tydlighetens   skull   och   för   att   kunna   tillämpa   teorin   för   att   svara   på   min   

frågeställning   har   jag   valt   ut   tre   begrepp   som   spelar   stor   roll   inom   den   postkoloniala   teorin   

och   som   jag   i   denna   uppsats   kommer   använda   mig   av   för   att   studera   empirin.   Förutom   att   

begreppen   spelar   stor   roll   i   teorin   i   stort   har   de   även   valts   ut   med   grund   i   de   nämnda   

forskarnas   bidrag   till   den   postkoloniala   teorin   och   samtliga   begrepp   är   förankrade   i   antingen   

Fanons,   Saids   eller   Bhabhas   bidrag.     

  

  

45    McLeod,   John,    Beginning   Postcolonialism.    Manchester:   Manchester   University   Press,   2000,   s.7-12   
  

46  ibid.   
  

47   Loomba,   Ania,    Colonialism/postcolonialism,    3   uppl.,   Routledge,   Taylor   &   Francis   Group,   London,   2015,   
s.28,    27-33   
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2.4.1   Eurocentrism   

Det   första   begreppet   är    eurocentrism .     

Eurocentrism   är   när   Europa   och   övriga   västvärlden   ses   som   världens   mittpunkt   och   

västerländska   värderingar   och   normer   ses   som   överlägsna.   Västerländska   makter   har   

historiskt   sett   haft   en   övertygelse   om   dels   sin   kunskapsmässiga   och   kulturella   överlägsenhet   

men   även   att   de   alltid   besuttit   den   enda   sanningen   och   de   rätta   tillvägagångssätten,   vilket   

enligt   Fanon   bidrog   till   den   rasistiska   struktur   som   präglar   världen   idag. 48    Då   västvärlden   

ansett   sig   bättre   vetande   har   folkmord,   slaveri   och   våld   rättfärdigats   eftersom   man   försökte   

sprida   sin   kultur,   som   i   egen   mening   var   överlägsen.   Idétraditioner   från   postkoloniala   

samhällen   har   i   motsats   till   de   som   urspringer   från   väst   framställs   som   ociviliserade,   

bakåtsträvande   och   konservativa. 49    Även   här   görs   dikotomin   i   vi-och-dem-diskursen   sig   

påmind   där   väst   målar   upp   en   bild   av   sig   själva   som   överlägsna   och   postkoloniala   samhällen   

som   ociviliserade   och   ignoranta. 50     Det   går   att   argumentera   för   att   eurocentrismens   framväxt   i   

egentlig   mening   sammanföll   med   den   så   kallade   upplysningstiden   och   som   ibland   beskrivs   

som   en   process   att   sprida   ett   fint,   mer   civiliserat   budskap   till   mindre   vetande.   Said   

argumenterar   för   att   denna   period   istället   kan   ses   som   en   våldsam   kamp   för   att   till   varje   pris   

sprida   det   väst   tyckte   vara   den   enda   rätta   sanningen. 51     

Said   menar   att   eurocentrismen   även   har   präglat   världen   på   ett   idémässigt   plan.   De   

idéer   och   tankar   som   kommer   från   väst   ses   som   civiliserade,   goda,   intellektuella   och   framför   

allt   universella.   Det   finns   en   idé   om   att   de   tankar,   idéer   och   traditioner   som   urspringer   från   

väst   är   applicerbara   överallt   och   just   därför   är   beståndsdelen   universalism   central   inom   

begreppet   eurocentrism. 52    Till   och   med   i   FN:s   allmänna   förklaring   om   de   mänskliga   

rättigheterna   som   på   engelska   heter   just    The   Universal   Declaration   of   Human   Rights 53    påtalas   

den   universella   giltigheten.     

48   Fanon,   Frantz,    Svart   hud,   vita   masker ,   Daidalos,   Göteborg,   1997,   s.7-8,   10-11,99   
  

49  Jonsson,   Stefan,    Världen   i   vitögat:   tre   essäer   om   västerländsk   kultur,    Norstedts,   Stockholm,   2018,   s.27-28   
  

50   Said,   Edward   W,    Orientalism ,   Nyutg.,   Ordfront,   Stockholm,   2016,   s.71-73   
  

51  ibid.   
  

52   ibid .     
  

53  UN   General   Assembly,    Universal   Declaration   of   Human   Rights ,   10   December   1948,   217   A   (III),   tillgänglig   
på: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights ,   hämtad   5   juli   2021   
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I   Brian   Orends   bok    Human   rights:   concept   and   context    redogörs   för   kritiken   mot   

människorättsbegreppet,   som   myntades   i   UDHR 54 .   Orend   skriver   i   boken   att   kritikerna   påstår   

att   människarättsbegreppet   inte   är   applicerbart   i   samhällen   utanför   västvärlden,   alltså   

däribland   postkoloniala   samhällen.   Anledningen   till   detta   är,   enligt   Orend,   att   kontexten   i   de   

postkoloniala   samhällena   skiljer   sig   för   mycket   den   kontext   där   begreppet   formulerats,   alltså   

samhällen   i   väst. 55    Kritiker   påstår   att   människorättsbegreppet   är   ytterligare   ett   försök   av   väst   

för   att   sprida   det   som   de   anser   vara   den   enda   sanningen. 56     

En   annan   viktig   beståndsdel   inom   begreppet   eurocentrism   är   enligt   Brian   Orend   

individualismen.   Att   prioritera   individens   rättigheter   framför   kollektivets   är   en   typisk   

västerländsk   idé   och   som   av   västvärlden   anses   vara   rätt 57    och   som   forskning   visar   tydligt   

präglar   de   västerländska   samhällena. 58    I   samhällen   där   man,   i   motsats   till   denna   idé,   

prioriterar   kollektivet   framför   individen,   vill   västvärlden   alltså   implementera   sin   norm   om   

individualism   och   radera   det   rådande   värnandet   av   kollektivet. 59   

Sammanfattningsvis   så   finns   det   alltså   två   viktiga   beståndsdelar   inom   begreppet   

eurocentrism.   Dessa   är   individualism;   att   ta   individens   rättigheter   före   kollektivets,   och   

universalism;   västs   antagande   om   att   deras   värderingar,   normer   och   traditioner   är   de   enda   

rätta   och   bör   spridas.   Jag   vill   dock   understryka   att   individualism   och   universalism   i   denna   

uppsats   inte   används   som   separata,   fristående   begrepp   utan   endast   beståndsdelar   och   uttryck   

för   eurocentrism.   Begreppet   eurocentrism   utgör   tillsammans   med   de   två   följande   begreppen   

uppsatsens   analysverktyg.     

  

2.4.2   Reproduktion   
Det   andra   begreppet   jag   har   valt   ut   är    reproduktion.     

   Inom   den   postkoloniala   teorin   beskrivs   begreppet   reproduktion   som   processen   när   

kolonialmakterna   återskapar   och   upprätthåller   hegemonin   där   deras   egna   normer,   strukturer   

och   värderingar   är   styrande   i   syfte   att   centralisera   världsmakten   hos   sig   själv   -   alltså   hos   

54  ibid   
  

55    Orend,   Brian,   Human   rights:   concept   and   context,   Broadview   Press,   Peterborough,   Ont,   2002,   s.156   
  

56  ibid.,   s.157-158   
  

57  ibid., s.156-159   
  

58   World   Values   Survey,   Inglehart–Welzel   Cultural   Map,   återfinns   på   
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings,   hämtad   20   maj   2021   
  

59  ibid.   
  

  
17   



  
  

västvärlden. 60    Den   vi-och-dom-diskurs   som   väst   initierat   reproducerar   en   bild   av   

postkoloniala   samhällen   som   primitiva,   ociviliserade   och   mindre   vetande. 61    Genom   denna   

dikotomi   upprätthålls   denna   bild   av   postkoloniala   samhällen   och   på   så   sätt   lyckas   västvärlden   

bibehålla   makten   och   sin   plats   på   toppen   av   hierarkin. 62    Inom   den   postkoloniala   teorin   

handlar   reproduktion   till   stor   del   även   om   återskapandet   och   upprätthållandet   av   stereotyper. 63   

Stereotyper   är   kortfattat   en   förenkling   av   bilder   och   idéer   som   kommuniceras   via   

vi-och-dom-diskursen   och   återfinns   i   t.ex   skriftlig   kommunikation,   vilket   är   intressant   i   denna   

uppsats   då   empirin   är   just   folkrättsliga   dokument.   Stereotyperna   som   vi-och-dom-diskursen   

kommunicerar   upprätthåller   och   rättfärdigar   den   overkliga   känslan   som   dikotomin   skapar   -   

nämligen   att   det   finns   en   grundläggande   skillnad   mellan   ”vi”   (väst)   och   ”dom”(icke-väst).     64   

Det   ligger   vidare   i   kolonisatörernas   intresse   att   reproducera   sin   egen   kultur,   sitt   eget   språk   

och   sina   egna   traditioner   för   att   medborgarna   i   kolonin   ständigt   ska   känna   av   kolonisatörens   

makt,   överlägsenhet   och   närvaro   och   således   kunna   utöva   makt   utan   att   behöva   vara   fysiskt   

närvarande. 65     I   denna   uppsats   innefattar   begreppet   reproduktion   förtryckarnas   olika   

tillvägagångssätt   för   att   upprätthålla   diskursen   om   sin   egen   överlägsenhet.   

  

2.4.3   Internalisering   
Det   tredje   begreppet   är    internalisering.    Den   trinidadiska   författaren   Sam   Selvon   beskrev   

konkret   internalisering   ur   en   postkolonial   synvinkel   i   en   föreläsning   från   1979. 66    Selvon   

berättade   om   en   förlamad,   indisk   fiskare   som   ofta   besökte   hans   gata   under   uppväxten.   En   dag   

hade   den   indiska   fiskaren   anställt   en   assistent   som,   till   Selvons   förvåning,   var   vit.   Selvon   

beskrev   hur   han   blev   mycket   arg   på   den   indiska   fiskaren   för   att   han   anställt   en   vit   assistent.   

Faktumet   att   det   i   denna   situation   var   en   vit   man   som   var   underlägsen   skakade   hela   Selvons   

världsbild.   Han   sympatiserade   med   den   vita   mannen   på   ett   sätt   han   aldrig   sympatiserat   med   

60   Loomba,   Ania,    Colonialism/postcolonialism,    3   uppl.,   Routledge,   Taylor   &   Francis   Group,   London,   2015,   
s.51,   69   
  

61  Said,   Edward   W,   Orientalism,   Nyutg.,   Ordfront,   Stockholm,   2016,   s.319   
  

62   Loomba,   Ania,    Colonialism/postcolonialism,    3   uppl.,   Routledge,   Taylor   &   Francis   Group,   London,   2015,   
s.51,   69   
  

63    Said,   Edward   W,    Orientalism ,   Nyutg.,   Ordfront,   Stockholm,   2016,   s.71-72,   319   
  

64   Loomba,   Ania,    Colonialism/postcolonialism,    3   uppl.,   Routledge,   Taylor   &   Francis   Group,   London,   2015,   s.74   
  

65    Huddart,   David,    Homi   K.   Bhabha    ,   Routledge,   London,   2006,   s.39-41   
  

66   McLeod,   John,    Beginning   Postcolonialism.    Manchester:   Manchester   University   Press,   2000,   s.17   
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den   förlamade   indiska   fiskaren.   Detta   är,   enligt   Selvon,   ett   konkret   exempel   på   

internaliseringen    av   vissa   förväntningar   och   normer   om   mänskliga   relationer   och   hierarkier.   I   

detta   fall   har   förväntan   och   normen   att   svarta   är   underlägsna   vita   internaliserats,   vilket   enligt   

Selvon   resulterade   i   förvirring   och   ilska   mot   den   indiska   fiskaren. 67    Internalisering   sker   

automatiskt   hos   medborgarna   i   de   forna   kolonierna   då   det   uppfattas   som   det   enda   sättet   att   ta   

tillbaka   sin   mänsklighet   efter   att   förtryckarna   år   efter   år   nedvärderat   och   avhumaniserat   

dem. 68    Fanon   beskriver   internaliseringen   i   sin   bok   Svart   hud,   vita   masker:   

  
De   har   accepterat   eller   resignerat   inför   den   västerländska   världens   hegemoni   och   inser   att   den   enda   

möjligheten   att   komma    >> innanför >>    kolonialismens   manikeistiska   gränser   och   åtnjuta   vad   den   priviligerade   

människan   åtnjuter,   är   att   bli   så   vita   som   möjligt,   att   verkligen   lära   sig   den   andres   språk.   De   uppför   sig,   talar   och   

klär   sig   som   herrarna   för   att   accepteras   av   herrarna   och   därigenom   få   ta   del   av   den   njutning   som   tillfaller     >> det   

mänskliga >>    inom   dem. 69   

  

   Internaliseringen   kan   ske   genom   att   anamma   förtryckarens   språk,   kultur,   traditioner   etc.    70   

Begreppet   som   redogjordes   för   innan   detta,   reproduktion ,    hänger   i   stor   mån   ihop   begreppet   

internalisering.   Den   postkoloniala   teorin   beskriver   hur   förtrycka   människor    internaliserar   

förtryckarens   samhällsstrukturer   och   efter   att   kolonialmakterna   genom   sin   

vi-och-dom-diskurs    reproducerat    sin   egen   kultur   och   uppfattning   om   vad   som   är   normalt   och   

vad   som   är   avvikande.    71    Först   kommer   alltså   reproduktionen,   sedan   kommer   

internaliseringen.     

  I   denna   uppsats   syftar   begreppet   internalisering   på   den   psykologiska   omedvetna   

process   då   den   förtryckta   anammar   förtryckarens   normer   och   värderingar.   

  

2.5   Postkolonial   teori   och   vi-och-dom-diskursen   
Vi-och-dom-diskursen   är   central   inom   den   postkoloniala   teorin   och   vi   kan   nu   konstatera   att   

västvärlden   initierat   en   “vi-och-dom”-diskurs   där   vi:et   är   västländer   och   dom:et   är   alla   

icke-västländer.    72   

67   ibid.   
  

68    Fanon,   Frantz,    Svart   hud,   vita   masker ,   Daidalos,   Göteborg,   1997,   s.97-98   
  

69  ibid.,   s.13   
  

70  ibid.,   s.13,   97-98   
    
71    ibid.   s.58-59   
  

72   Nair,   Sheila,   “Postcolonialism”.   I    International   Relations   Theory ,   red   .Stephen   McGlinchey,   Rosie   Walters,   
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Av   diskursen   framgår   att   dikotomin   att   vi:et   är   överlägsna   och   dom:et   är   underlägsna   

och   den   postkoloniala   teorin   beskriver   hur   diskursen   syftar   till   att   måla   upp   väst   som   mer   

civiliserade   och   icke-väst   som   ociviliserade. 73    Genom   att   måla   upp   postkoloniala   samhällen   

på   ett   sådant   sätt   kunde   väst   rättfärdiga   sin   dominans   över   andra   folk   och   benämna   det   som   

en   god   gärning   -   en   form   upplysning   och   spridning   av   civilisation. 74     Said   beskriver   hur   

postkolonialismen   måste   ses   på   ett   diskursivt   sätt   för   att   vi   ska   kunna   förstå   hur   

kolonialismen   påverkar   världssamhället   än   idag   och   varför   vi   inte   kan   avfärda   kolonialismen   

endast   som   någonting   historiskt. 75    Han   argumenterar   för   att   det   är   vi-och-dom-diskursen   som   

ligger   till   grund   för   hur   västvärlden   än   idag   kan   påverka   postkoloniala   samhällen   i   hela   

världen.    76    Reproduktionen   och   internaliseringen   av   denna   diskurs   har   medfört   en   konstant   

känsla   av   underlägsenhet   i   de   postkoloniala   samhällen   där   man   per   automatik   underkastar   sig   

förtryckarnas   kultur. 77     78   

Väst   vill   genom   vi-och-de-diskursen,   som   tidigare   nämnts,   att   det   koloniserade   folket   

ska   anpassa   sig   efter   kolonisatörerna   och   bli   lika   dem,   men   inte   för   lika.   Skillnaderna   mellan   

vi:et   och   dom:et   är   diskursens   grundpelare 79    men   då   kolonialismen   gick   ut   på   att   sprida   västs   

kultur   kräver   diskursen   ändå   att   de   koloniserade   folken   ska   anpassa   sig.   

Den   som   styr   diskursen   är   den   som   har   makten,   och   den   postkoloniala   teorin   

understryker   att   det   är   tydligt   att   västvärlden   styr   diskursen.   En   anledning   till   att   västvärlden   

har   kunnat   styra   diskursen   är   att   det   är   västvärlden   som   skrivit   historien. 80     

Vi-och-dom-diskursen   är   således   en   central   del   i   den   postkoloniala   teorin.   Jag   vill   

understryka   att   även   om   denna   uppsats   inte   är   en   diskursanalys   så   består   källmaterialet   av   

dokument,   alltså   en   skriven   text.   Det   kommer   alltså   finnas   en   diskurs   i   materialet   som   med   

Christian   Scheinpflug,   E-International   Relations   Publishing,   2017,   s.69   
  

73   Loomba,   Ania,    Colonialism/postcolonialism,    3   uppl.,   Routledge,   Taylor   &   Francis   Group,   London,   2015,   s.36   
  

74  ibid.   
  

75    Said,   Edward   W,    Orientalism ,   1978   
  

76  ibid.   
  

77   Fanon,   Frantz,    Svart   hud,   vita   masker ,   1952   
  

78   McLeod,   John,    Beginning   Postcolonialism.    Manchester:   Manchester   University   Press,   2000,   s.17.   Berättelsen   
om   Selvon   och   den   indiska   fiskaren.     
  

79    Huddart,   David,    Homi   K.   Bhabha    ,   Routledge,   London,   2006,   s.39-41   
  

80  Childs,   Peter,   Williams,   Patrick,    An   introduction   to   post-colonial   theory ,   Prentice   Hall,   Hemel   Hempstead,   
1997,   s.9-10   
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den   postkoloniala   teorin   är   intressant   att   undersöka,   men   då   uppsatsen   inte   syftar   till   att   

endast   undersöka   diskursen   utan   innehållet   i   stort,   används   inte   diskursanalys   som   metod.   

Istället   fungerar   de   tre   teoretiska   begreppen   som   verktyg   för   att   undersöka   uppsatsens   

material.   

  

3.   Tidigare   forskning   

3.1   Urval   av   tidigare   forskning   

  Den   tidigare   forskning   som   jag   använder   mig   av   i   uppsatsen   är   akademisk   och   

peer-reviewed.   All   tidigare   forskning   har   funnits   på   Lunds   Universitets   litteraturdatabas   

LUBSEARCH.     

  I   min   urvalsprocess   fann   jag   tre   tidigare   forskningsarbeten   som   var   av   särskild   

relevans   då   de   på   olika   sätt   fört   uppsatsens   resonemang   framåt.   Samtliga   forskningsarbeten   

använder   sig   antingen   av   en,   i   likhet   med   denna   uppsats,   postkolonial   analys   eller   diskuterar   

på   andra   sätt   postkoloniala   strukturer   i   dagens   samhälle.    

  

3.1.1   Briggs,   John,   Sharp,   Joanne,    Indigenous   knowledges   and   development:   

a   postcolonial   caution 81   
Denna   artikel   är   relevant   för   uppsatsen   dels   pga   användningen   av   postkolonial   teori   men   även   

då   den   undersöker   hur   kunskap   i   postkoloniala   samhällen   ses   som   underlägsen   pga   

eurocentrismen   som   präglar   världen.   

I   artikeln    Indigenous   knowledges   and   development:   a   postcolonial   caution 82   

diskuterar   författarna   möjligheter   och   svårigheter   med   att   inhämta   kunskap   från   

minoritetsfolk   och   medborgare   i   postkoloniala   samhällen   (som   författarna   benämner   

indigenous   knowledge,   IK).   Författarna   beskriver   att   IK   som   skulle   kunna   gynna   

utvecklingen   i   såväl   postkoloniala   som   övriga   samhällen   i   många   fall   har   ignorerats   eftersom   

väst   på   grund   av   fördomar   och   postkoloniala   tankesätt   avfärdar   IK   som   underlägset   

västerländska   idétraditioner. 83   

81   Briggs,   John,   Sharp,   Joanne,   “Indigenous   knowledges   and   development:   a   postcolonial   caution”,   i    Third   
World   Quarterly ,   Vol.   25   Issue   4,   2004   p.   661-676   
  

82   ibid.   
  

83  ibid.,   s.667-670   
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  Författarna   menar   att   IK   länge   har   ignorerats   i   västs   utvecklingsarbetet   med   

hänvisning   till   att   det   saknar   vetenskaplig   västerländsk   förankring.   Hade   IK   normaliserats   och   

erkänts   som   likvärdig   västerländsk   vetenskap   skulle   större   hänsyn   kunna   tas   till   specifikt   

lokala   förhållanden,   erfarenheter   från   en   befolkning   med   mångårig   erfarenheter   inom   

området,   och   kunna   ge   den   berörda   befolkningen   en   känsla   av   att   äga   processen.   Författarna   

framhåller   att   kritik   har   riktats   mot   bistånd   och   utvecklingsarbetet   från   postkoloniala   

teoretiker   som   menar   att   åsidosättandet   av   IK   förstärker   och   upprätthåller   de   postkoloniala   

strukturerna   genom   västerländska   attityder   och   ett   närmast   arrogant   förlitande   till   

västerländsk   vetenskap   och   kunskap.   Författarna   hävdar   att   IK   på   specifika   platser   kan   vara  

likvärdig   västerländsk   vetenskap,   eller   till   och   med   bättre.   Till   exempel   har   IK   hos   

västafrikanska   jordbrukare   visat   sig   framgångsrik.   Författarna   redogör   för   att   en   bättre   

kommunikation   mellan   IK   företrädare   och   utvecklingsarbetare   är   önskvärd.   Medborgarna   i   

postkoloniala   samhällen   måste   uppleva   att   de   tas   på   allvar   och   väst   måste   lära   sig   att   lyssna   

(”de-centring   themselves   as   experts”). 84   

Författarna   skriver   att   överföring   av   IK   hittills   primärt   har   handlat   om   tekniska   frågor   

kring   jordbruk   såsom   jord,vatten   och   medicinalväxter.   I   övriga   icke   tekniska   frågor   möts   

IK-företrädare   ofta   från   biståndsarbetare   av   misstro.   Liknande   problematik   beskrivs   i   

Världsbankens   rapport    Indigenous   knowledge   for   development:   a   framework   for   action. 85     86   

Rapporten   betonar   i   likhet   med   artikeln   vikten   av   att   tillföra   globala   kunskaper   till   

utvecklingsländer   parallellt   med   att   inhämta   IK   från   dessa   länder   -   speciellt   från   den   fattiga   

befolkningen.   Vidare   listar   författarna   ett   antal   tekniska   områden   där   detta   är   av   intresse   men   

nämner   inget   om   andra   områden   såsom   lokal   IK   –baserad   tillämpning   av   rättvisefrågor,   

könsrelationer,   familjefrågor   etc.     

Slutligen   betonar   artikeln   att   IK   i   viss   mån   inkluderas   i   den   moderna   utvecklingen,   

dock   i   väldigt   begränsad   omfattning.   Detta   leder   enligt   författarna   till   att   världssamhället   helt   

enkelt   går   miste   om   alternativ   kunskap   som   kan   vara   viktig   för   allt   ifrån   samhällsutveckling   

till   teknologisk   och   medicinsk   utveckling.   Dilemmat   författarna   pekar   på   är   dock   att   

västerländsk   kunskap   i   många   fall   är   nödvändig   för   utvecklingen   i   alla   områden   i   världen.   

Dock   poängterar   författarna   starkt   är   det   är   viktigt   att   erkänna   att   den   västerländska   

84  ibid.,   664-665   
  

85   World   Bank,   Indigenous   knowledge   for   development   :   a   framework   for   action,   1998/11/30,   2010/07/01   
    
86   Briggs,   John,   Sharp,   Joanne,   “Indigenous   knowledges   and   development:   a   postcolonial   caution”,   i    Third   
World   Quarterly ,   Vol.   25   Issue   4,   2004,   s   667-668   
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vetenskapen   inte   är   heltäckande   eller   den   enda   kunskapen.    87     Med   det   sagt   argumenterar   

författarna   sammanfattningsvis   för   att   IK   i   större   omfattning   borde   inkluderas   och   att   forskare   

ska   ta   tillvara   på   den   kunskap   inhemsk   befolkning   besitter.     88   

  

3.1.2     Grahn-Farley,   Maria,    Neutral   Law   And   Eurocentric   Lawmaking:   A   

Postcolonial   Analysis   Of   The   U.N.   Convention   On   The   Rights   Of   The   Child     

Denna   artikel   är   relevant   för   uppsatsen   dels   på   grund   av   att   den   undersöker   eurocentrism   

inom   folkrätt   generellt   och   CRC   specifikt,   men   även   för   att   den   använder   sig   av   en   

postkolonial   analys.     

I   artikeln    Neutral   Law   And   Eurocentric   Lawmaking:   A   Postcolonial   Analysis   Of   The   

U.N.   Convention   On   The   Rights   Of   The   Child    89     gör   författaren   en   noggrann   genomgång   av   

CRC   med   utgångspunkt   i   en   frågeställning   om   hur   eurocentrisk   alternativt   neutral   denna   

konvention   är   avseende   skapandeprocess   och   slutprodukt. 90    Analysen   görs   med   hjälp   av   den   

postkoloniala   teorin   och   sker   i   tre   steg:   

  

1. En   analys   av   CRC   

2. Granskning   av   de   reservationer   som   lagts.     

3. Granskning   av   de   invändningar   (benämns   i   artikeln   som   objections)   som   respektive   

land   framfört   mot   lagda   reservationer. 91   

  

Avseende   punkt   1;   Analys   av   CRC,   menar   Grahn-Farley   att   det   är   svårt   att   påvisa   

eurocentrism   i   just   CRC   eftersom   skapandeprocessen   genomfördes   av   alla   193   parter   och   har   

ratificerats   av   alla   medlemsstater   utom   USA.     Detta   skiljer   CRC   från   tidigare   folkrättsliga   

konventioner   och   internationella   lagtexter   då   dessa   hade   betydligt   färre   inblandade   stater   och   

med   tydligare   dominans   av   väst   (benämns   i   artikeln   som   the   Global   North).   Grahn-Farley   

skriver   att   man   i   CRC’s   fall   emellertid   inte   kan   bortse   från   att   det   är   väst   som   även   

87  ibid.,   s.672   
  

88   ibid.,   s.661-676.   
  

89  Grahn-Farley,   Maria,   “Neutral   Law   And   Eurocentric   Lawmaking:   A   Postcolonial   Analysis   Of   The   U.N.   
Convention   On   The   Rights   Of   The   Child”   i    Brooklyn   Journal   of   International   Law ,   Vol.   34,   No.   1,   2008   
  

90  ibid.,   s.3-4   
  

91  ibid.   s.4-9   
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fortsättningsvis   driver   på   arbetet   med   internationella   konventioner   och   präglar   arbetssättet   vid   

dess   tillkomst.   

Grahn-Farley   anser   att   väst   har   manövrerat   för   att   undvika   vissa   kontroversiella   

punkter   i   framtagandet   av   CRC.   Exempel   på   en   kontroversiell   punkt   mellan   västländer   och   

icke-väst,   i   detta   fall   dåvarande   Jugoslavien,   var   kommuniststatens   betoning   av   kollektiva   

rättigheter   framför   den   enskilda   individens   rättigheter.   Postkoloniala   länder   i   Afrika   där   en   

kollektivistisk   samhällsnorm   råder   uttryckte   kritik   lik   den   som   Jugoslavien   framhöll. 92   

Avseende   punkt   2,   granskning   av   de   reservationer   som   lagts,   redogör   Grahn-Farley   att   

74   av   de   193   staterna   framförde   reservationer.   Reservationerna   var   uppdelade   på   följande   

sätt:   

Europa:   26   

Asien:   19   

Mellanöstern:   10   

Afrika:   10   

Amerika:   7   

Karibien   2.     

  

Grahn-Farley   argumenterar   att   siffrorna   indikerar   att   det   snarare   är   Europa   än   de   före   detta   

kolonierna   som   har   funnit   anledningar   till   reservationer.   Grahn-Farley   identifierade   vidare   ett   

specifikt   antal   ämnen   som   verkar   ha   varit   måltavlor   för   reservationer:   

  

- Minimiålder   för   barnsoldater.   15   eller   18   år.   Slutade   i   en   kompromiss.   Ämnet   verkar   

enligt   Grahn-Farley   dock   inte   ha   varit   en    kontrovers   mellan   specifikt   väst   och   

postkoloniala   samhällen. 93   

  

- Definition   av   ett   barn,   övre   gräns   finns   (18   år)    men   inte   undre.   Grahn-Farley   

framhåller   att   detta   var   kontroversiellt   ur   abortsynpunkt.   Ämnet   verkar   enligt   

Grahn-Farley   dock   inte   ha   varit   en   kontrovers   mellan   specifikt   väst   och   postkoloniala   

samhällen. 94   

  

92  ibid.,   s.10   
  

93  ibid.,   s.14   
  

94  ibid.   
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- Religionsfrihet.   Här   identifierar   Grahn-Farley   att   det   finns   en   uppfattning   främst   från   

islamistiska   postkoloniala   samhällen   att   CRC   endast   återspeglar   kristna   värderingar. 95   

  

- Rätt   till   legal   representation   och   överklagan.   Ämnet   verkar   enligt   Grahn-Farley   dock   

inte   ha   varit   en   kontrovers   mellan   specifikt   väst   och   postkoloniala   samhällen. 96   

  

- Barn   fängslade   av   staten   (in   custody   of   the   state).   Frågor   angående   dödsstraff,   

kroppsstraff,   rätt   till   speciellt   barnfängelse.   Ämnet   verkar   enligt   Grahn-Farley   dock   

inte   ha   varit   en   kontrovers   mellan   specifikt   väst   och   postkoloniala   samhällen. 97   

  

-   Adoption.   Ämnet   verkar   enligt   Grahn-Farley   dock   inte   ha   varit   en    kontrovers   mellan   

specifikt   väst   och   postkoloniala   samhällen. 98   

  

-   Grahn-Farley   noterar   att   det   var   flera   västländer   som   gjorde   reservationer   mot   att   ge   

illegala   barnimmigranter   rätt   till   ekonomiska   välfärdssystem. 99   

  

-   Allmänna   reservationer.   Avser   främst   religiösa   och   moraliska   frågor.   Reservationer   

främst   från   islamistiska   länder   avseende   Sharia-lagars   företräde   före   alla   andra   

regler. 100   

  

Sammanfattningsvis   framhåller   Grahn-Farley   att   de   kontroverser   som   kommer   till   uttryck   i   

reservationerna   tyder   på   olika   kulturella   och   religiösa   värderingar   mellan   de   deltagande   

staterna.   Några   punkter,   som   exempelvis   religionsfrihet   kan   möjligen   ses   ur   ett   kolonialt   

perspektiv   skriver   Grahn-Farley. 101   

95  ibid.   
  

96  ibid.   
  

97  ibid.   
  

98  ibid.   
  

99  ibid   
  

100  ibid   
  

101  ibid.,   s.16-18   
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Avseende   punkt   3,   granskning   av   de   invändningar   som   respektive   land   framfört   mot   

lagda   reservationer,    gjorde   12,   stater   -   alla   europeiska   -   invändningar   riktade   mot   23   lagda   

reservationer,   av   vilka   endast   2   var   lagda   av   europeiska   länder.   Flera   länder   kan   invända   mot   

samma   reservation   och   varje   enskild   stat   kan   lägga   flera   invändningar.   Totalt   lades   89   

invändningar   varav   87   riktades   mot   icke-västerländska   länder. 102    De   flesta   invändningarna   var   

riktade   mot   allmänna   reservationer.   Grahn-Farley   beskriver   hur   dessa   huvudsakligen   var   

normativa   (baserade   på   religiösa   eller   moraliska   premisser)   eller   legalistiska   (baserade   på   

företräde   för   nationell   lagstiftning   gentemot   CRC).     

Det   kan   noteras   att   många   invändningar   riktas   mot   reservationer   gjorda   av   muslimska   

länder   på   religiös   grund   medan   Vatikanstaten   (Heliga   Stolen   och   Påven),   som   gjort   liknande   

reservationer,   inte   fick   några   invändningar.   Det   kan   också   noteras   att   reservationer   gjorda   av   

väst   med   territorier   eller   kolonier   utanför   landets   gränser   som   begränsar   tillämpningen   av   

CRC   artikel   2   (Alla   barns   rätt   att   behandlas   lika   och   slippa   diskriminering)    inte   blev   föremål   

för   invändningar.   Denna   fråga   diskuterades   dock   aldrig.     

Det   kan   också   noteras   att   CRCs   regel   att   inte   diskriminera   mellan   legala   och   illegalt   

invandrade   barn   eller   barn   födda   av   illegala   migranter   blev   föremål   för   reservationer   av   flera   

länder   i   väst   men   att   detta   inte   bemöttes   av   invändningar.   

Slutligen   menar   Grahn-Farley   att   den   detaljerade   analysen   av   reservationerna   avslöjar   

den   koloniala   dynamikens   avtryck   och   motsäger   den   påstådda   universalismen   som   CRC   

anser   sig   grundas   i. 103    Slutligen   konstaterar   Grahn-Farley   de   västerländska   ländernas   fortsatta   

dominans   och   att   folkrätt   har   en   tendens   till   inneboende   eurocentrism   på   grund   av   detta. 104   

  

3.1.3   Bentley,   Kristina   Anne,    Can   There   Be   Any   Universal   Children’s  

Rights?    105   

Denna   artikel   är   relevant   för   uppsatsen   då   den   undersöker   om   de   rättigheter   som   CRC   

redogör   för   i   praktiken   är   applicerbara   i   alla   kontexter   eller   om   bestämmelserna   endast   är   

anpassade   för   samhällen   i   väst.     

102  ibid.,   s.3   
103  ibid.,   s.3-5,   30-31   
  

104  ibid.,   s.30-31   
  

105  Bentley,   Anne,   Kristina,   “Can   there   be   any   universal   childrens   rights?”   i   The   International     
Journal   of   Human   Rights,   9:1,   2006   
  

  
26   



  
  

Författaren   Kristina   Anne   Bentley   hävdar   att   implementeringen   av   barns   rättigheter   

borde   ha   formulerats   i   mera   allmänna   termer   i   stället   för   att   i   detalj   försöka   definiera   

rättigheter   och   skydd   inom   en   rad   specifika   områden   där   förutsättningarna   för   deras   

tillämpning   skiljer   sig   åt   beroende   på   de   olika   ländernas   förutsättningar   och   vad   som   i   den   

specifika   situationen   ligger   i   barnets   intresse. 106    Ett   sådant   område   är   enligt   Bentley   

barnarbete.   Problemet   är   enormt:   250   miljoner   barn   mellan   5   och   14   år   beräknades   arbeta,   

varav   hälften   deltid.   

  Det   som   enligt   Bentley   blir   ett   problem   är   att   vissa   barn   helt   enkelt   inte   har   något   

annat   val   än   att   arbeta.   I   vissa   kontexter   är   det   vanligt   att   barns   ekonomiska   bidrag   till   

familjen   är   avgörande   för   mat   på   bordet,   och   enligt   CRC   är   detta   under   inga   omständigheter   

okej,   vilket   enligt   Bentley   tyder   på   en   universalism   som   inte   fungerar   i   praktiken   eftersom   

den   västerländska   kontexten   inte   råder   överallt.    107    Ett   annat   ämne   som   enligt   Bentley   skiljer   

sig   åt   från   kontext   till   kontext   är   barnsoldater.   I   vissa   krigssituationer   ligger   det   enligt   Bentley   

i   barnets   intresse   att   ansluta   till   militär   aktivitet   för   att   hjälpa   till   att   skydda   sig   och   sin   familj   

och   därav   är   inte   CRC’s   bestämmelser   implementerbara   överallt. 108   

Ytterligare   ett   område   är   droghandel   och   prostitution.   I   vissa   länder   är   åldern   för   

straffbarhet   16   år   medan   CRC:s   åldersgräns   är   18   år.   Samma   problem   finns   för   äktenskap   och   

sexuell   aktivitet.   Detta   tyder   enligt   Bentley   på   att   CRC   inte   är   anpassat   för   alla   kontexter   och   

således   inte   alls   är   universellt   giltig. 109   

  
  I   do   not   mean   to   suggest   that   there   can   be   no   obligation   to   protect   children   from   sexual   and   criminal   

exploitation   but   rather   that   it   is   a   specious   fantasy   to   pretend   that   by   setting   the   limit   at   18   without   any   

qualification   or   consideration   of   the   relative   circumstances   in   which   children   really   do   find   themselves,   does   not   

serve   to   the   cause   or   belief   in   universal   children:s   rights. 110   

  

Vidare   problematiserar   författaren   begreppet   barn.   Enligt   henne   är   CRCs   uppfattning   av   ett   

barn   präglad   av   traditionell   västerländsk   uppfattning   som   säger   att   barnet   behöver   beskyddas   

från   vuxenvärlden   och   att   barndomen   ska   vara   en   tid   av   lek   och   förberedelse   för   vuxenlivet.   

106  ibid.,   s.107-111   
  

107  ibid   s.111   
  

108  ibid.,   s.112-113   
  

109  ibid.,   s.113-114   
  

110  ibid.,   s.113   
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Barnet   tillskrivs   inte   någon   högre   grad   av   autonomi   och   inte   heller   ansvar. 111    Gentemot   denna   

bild   kan   anföras   att   barn   under   vissa   omständigheter   kan   anta   en   hög   grad   av   autonomi   

(exempel   ta   ansvar   för   yngre   syskon   när   båda   föräldrarna   dött   i   AIDS).   Många   gånger   är   

förhållandena   sådana   att   barnet   inte   kan   tillbringa   en   lång   och   skyddad   barndom   enligt   CRCs   

modell,   vilket   även   detta   enligt   Bentley   tyder   på   att   CRC   inte   är   en   universell   konvention. 112   

  
A   long   period   of   childhood   is   a   luxury   that   cannot   be   afforded   in   subsistence   societies   where   the   life   span   is   

short   and   survival   is   a   struggle. 113   

  

Sammanfattningsvis   skriver   författaren   att   den   huvudsakliga   problematiken   med   CRC   är   att   

den   är   anpassad   för   den   västerländska   kontexten.   Hon   beskriver   hur   en   grundproblematik   är   

att   barnbegreppet   som   hela   konventionen   vilar   på   bör   omprövas.   Hon   framhåller   att   den   

västerländska   definitionen   av   begreppet   barn   som   CRC   vilar   på   gör   att   konventionen   mer   

eller   mindre   blir   ett   tomt   kärl   för   alla   samhällen   där   en   västerländsk   kontext   inte   råder. 114   

  

4.   Metod   och   metoddiskussion     
I   detta   kapitel   presenteras   och   diskuteras   valet   av   empiri,   val   samt   kritik   av   metod,   

genomförande   och   uppsatsens   tillförlitlighet.   

  

4.1   Källmaterial     
För   att   uppsatsens   syfte   ska   kunna   uppfyllas   måste   urvalet   av   primärmaterial   gynna   

frågeställningarna.   Syftet   är   att   undersöka   om   de   postkoloniala   strukturerna   påverkar   den   

internationella   barnrätten   och   den   specifika   frågeställningen   är   “Påverkar   de   postkoloniala   

strukturerna   den   afrikanska   barnrätten?   Om   ja,   på   vilket   sätt?”.   För   att   uppsatsen   ska   kunna   

fylla   sitt   syfte   och   för   att   frågeställningen   ska   kunna   besvaras   är   det   relevant   att   å   ena   sidan   

generellt   undersöka   ett   internationellt   barnrättsdokument,   men   även   specifikt   att   undersöka   

ett   regionalt   afrikanskt   barnrättsdokument.    Det   afrikanska   barnrättsdokumentet   är   viktigt   för   

att   besvara   den   specifika   frågeställningen   om   huruvida   postkoloniala   strukturer   påverkar   den   

111  ibid.,   s.109,   119-120   
  

112  ibid.,   s.117-119   
  

113  ibid.,   s.118   
  

114  ibid.,   s.120-121   
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afrikanska   barnrätten.   CRC   är   viktig   för   att   kunna   besvara   om   postkoloniala   strukturer   

påverkar   den   internationella   barnrätten   generellt   då   dokumentet   är   författat   av   FN   som   är   en   

mellanstatlig   organisation   som   består   av   193   medlemsstater   från   världens   alla   hörn   och   

således   utgör   en   bred   internationell   representation. 115       Uppsatsens   primärmaterial   utgörs   

således   av:    

-   Förenta   Nationernas    Convention   on   the   Rights   of   the   Child ,   eller   CRC. 116   

- Organization   of   African   Unity’s   (nuvarande   African   Union,   AU)    African   Charter   on     

the   Rights   and   Welfare   of   the   Child. 117   

  

Uppsatsens   sekundärmaterial   består   av   främst   vetenskapliga   artiklar   som   hittats   via   Lunds   

Universitets   litteraturdatabas   LUBSEARCH,   men   även   kurslitteratur   från   tidigare   terminer   på   

Kandidatprogrammet   i   Mänskliga   Rättigheter   vid   Lunds   Universitet.   Alla   artiklar   som   

används   som   sekundärmaterial   är   peer-reviewed   och   skrivna   av   forskare,   professorer   eller   

lektorer.     

  

4.1.1   CRC   

CRC   är   ett   resultat   av   ett   långt,   ihärdigt   arbete   för   alla   barns   rättigheter.    Eglantyne   Jebb,   

grundare   av   internationella   Rädda   Barnen,   skrev   1923    Deklaration   om   barns   rättigheter    som   

var   det   första   dokumentetet   som   argumenterade   för   att   barn   är   egna   individer   med   rättigheter.   

Internationella   Rädda   Barnen   kämpade   för   att   få   NF   (Nationernas   Förbund,   föregångare   till   

Förenta   Nationerna)   att   anta   den,   vilket   sedermera   skedde   i   Genève   den   26   september   

1924. 118     

Förenta   Nationernas   lade   fram   en   modern   version   av   Rädda   Barnens    Deklaration   om   

barns   rättigheter    som   fick   namnet    Convention   on   the   Rights   the   Child ,   eller   CRC   och   antogs   

115  United   Nations,   About   Us,   tillgänglig   på    https://www.un.org/en/about-us ,   hämtad   1   juli   2021   
  

116    UN   General   Assembly,   Convention   on   the   Rights   of   the   Child,   20   November   1989,   United   Nations,   Treaty   
Series,   vol.   1577,   p.   3,   tillgänglig   på:https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx   hämtad   5   juli   
2021   
  

117   Organization   of   African   Unity   (OAU),   African   Charter   on   the   Rights   and   Welfare   of   the   Child,   11   July   1990,   
CAB/LEG/24.9/49   (1990),   tillgänglig   på:    https://www.refworld.org/docid/3ae6b38c18.html ,   hämtad   20   April   
2021    
  

118   UNICEF   Sverige,   Barnkonventionens   historia,   tillgänglig   på    https://unicef.se/barnkonventionen ,   hämtad   20   
april   2021   
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av   FN:s   general församling   den   20   november   1989   och   trädde   sedan   i   kraft   i   september   

1990. 119    CRC   innehåller   54   artiklar   som   kan   sammanfattas   i   de   4   grundprinciperna;   

  

Artikel   2   -   Alla   barn   är   lika   mycket   värda   

Artikel   3   -   Barnets   bästa   ska   tas   i   högsta   beaktning   i   alla   beslut   som   rör   barn   

Artikel   6   -   Alla   världens   barn   har   rätt   till   liv,   överlevnad   och   utveckling   

Artikel   12   -   Alla   barn   har   rätt   att   få   uttrycka   sin   mening   och   sina   åsikter   samt   att   få   denna   

respekterad. 120     

CRC   är   sedan   1   januari   2020   inkorporerad   i   sin   helhet   i   svensk   lagstiftning. 121   

  

I   första   hand   är   CRC   utvald   som   primärmaterial   för   att   det   är   ett   barnrättsdokument   

författat   av   FN.   FN   är,   som   tidigare   nämnts,   en   mellanstatlig   organisation   med   193   

medlemsländer   från   hela   världen.   FN   utgör   med   andra   ord   en   bred   internationell   

representation.   Den   breda   internationella   representationen   är   av   vikt   för   uppsatsen   då   det   

övergripande   syftet   är   att   undersöka   om   de   postkoloniala   strukturerna   påverkar   den   

internationella   barnrätten   generellt.   En   annan   faktor   som   gör   CRC   intressant   att   studera   i   

relation   till   ACRWC   är   den   påstådda   universalismen   som   ordagrant   uttrycks   i   CRC.   

  
“   Recalling   that,   in   the   Universal   Declaration   of   Human   Rights,   the   United   Nations   has   proclaimed   that   

childhood   is   entitled   to   special   care   and   assistance,” 122   

  

Genom   att   utgå   från   ett   barnrättsdokument   författat   av   en   mellanstatlig   organisation   som   FN   

är   min   förhoppning   att   det   är   möjligt   att   dra   slutsatser   som   antingen   talar   för   eller   emot   att   de   

postkoloniala   strukturerna   påverkar   den   internationella   barnrätten.     

I   analysen   kommer   samtliga   artiklar,   inklusive   konventionens   preambel 123    att   

användas   som   empiri.   Uppsatsens   syfte   är   att   undersöka   om   postkoloniala   strukturer   påverkar   

den   internationella   barnrätten   generellt   och   därför   är   samtliga   artiklar   i   konventionen   av   

119  ibid.   
  

120  UN   General   Assembly,   Convention   on   the   Rights   of   the   Child,   20   November   1989,   United   Nations,   Treaty   
Series,   vol.   1577,   p.   3,   tillgänglig   på: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx ,   hämtad   5   juli     
  

121  ibid.   
  

122  i bid.,   preambel   
  

123  ibid.   
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intresse   -   inte   bara   artiklarna   1-41   (som   reglerar   vilka   rättigheter   barn   har).   Övriga   artiklar   är   

av   mer   administrativ   art   men   är   ändå   intressanta   att   undersöka   då   eurocentrism   kan   uttryckas  

även   i   dessa.   

  

4.1.2   ACRWC   
ACRWC   är   ett   regionalt,   afrikanskt   barnrättsinstrument   som   antogs   den   11   juli   1990   av   

dåvarande   The   Organization   of   African   Unity   (OAU),   nuvarande   African   Union   (AU),   

mindre   än   ett   år   efter   att   FN:s   generalförsamling   antog   CRC.   

Konventionen   trädde   inte   i   kraft   förrän   9   år   senare,   i   november   1999.   Endast   artikel   

1-31   kommer   användas   som   empiri   då   resterande   artiklar   fastslås   hur   stater   ska   arbeta   med   

ACRWC   och   hur   hur   kommitéen   ska   sammanträda   och   vilka   förhållningsregler   dessa   har   och   

är   således   inte   relevanta   i   denna   uppsats. 124    ACRWC   har   valts   ut   som   primärmaterial   då  

dokumentet   är   relevant   att   studera   för   att   besvara   uppsatsens   frågeställning    “Påverkar   de   

postkoloniala   strukturerna   den   afrikanska   barnrätten?   Om   ja,   på   vilket   sätt?”.   För   att   kunna   

besvara   frågeställningen   är   det   självklart   grundläggande   att   studera   ett   regionalt,   afrikanskt   

barnrättsdokument.     

ACRWC   är   intressant   att   undersöka   då   författarna   till   dokumentet   endast   är   

postkoloniala   länder.   Då   uppsatsens   övergripande   syfte   är   att   undersöka   om   postkoloniala   

strukturer   påverkar   den   internationella   barnrätten   är   det   av   intresse   att   undersöka   ett   

barnrättsdokumet   som   uteslutande   är   författade   av   forna   kolonier   och   helt   utan   forna   

kolonialmakter.   Genom   att   undersöka   om   det   finns   postkoloniala   tendenser   och   om   ja,   hur   

dessa   uttrycks,   är   min   förhoppning   att   slutsatser   kommer   kunna   dras   som   dels   besvarar   

uppsatsens   frågeställning   men   som   även   bidrar   till   att   uppsatsens   syfte   gynnas.   ACRWC   

kommer   analyseras   i   sin   helhet,   alltså   inkluderas   samtliga   artiklar   och   konventionens   

preambel. 125   

  

4.2   Kvalitativ   innehållsanalys     

För   att   tydliggöra   vad   denna   metod   innebär   och   syftar   till   att   bidra   med   är   det   nödvändigt   att   

gå   igenom   de   två   termerna   var   för   sig.     

124  Organization   of   African   Unity   (OAU),   African   Charter   on   the   Rights   and   Welfare   of   the   Child,   11   July   1990,   
CAB/LEG/24.9/49   (1990),   tillgänglig   på:    https://www.refworld.org/docid/3ae6b38c18.html ,   hämtad    20   April   
2021    
  

125  ibid.   
  

  
31   

https://www.refworld.org/docid/3ae6b38c18.html


  
  

Kvalitativ   forskning   växte   från   början   fram   för   att   definiera   motsatsen   till   kvantitativ   

forskning. 126    Till   skillnad   från   kvantitativ   forskning,   som   karaktäriseras   av   räkning   och   

kodning,   fokuseras   kvalitativ   forskning   på   att   tolka,   beskriva   och   förklara. 127    Ett   annat   sätt   att   

förklara   kvalitativ   forskning   är   tala   om   “mjuk   data”,   alltså   kvalitativa   metoder,   i   motsats   till   

“hård   data”,   kvantitativa   metoder. 128    Ahrne   beskriver   i   sin   bok    Handbok   i   kvalitativa   

metoder 129     hur   han   definierar   begreppet   som   övergripande   för   alla   metoder   som   bygger   på   

intervjuer,   observationer   eller   analys   av   texter   som   inte   görs   genom   någon   form   av   kvantitativ   

metod   som   t.ex   räkning,   kodning   eller   statistik. 130    Kvalitativ   forskning   kan   dock   leda   fram   till   

kvantitativ   data.   T.ex   kan   intervjuer   eller   textanalyser,   som   i   sig   självt   är   kvalitativa,   resultera   

i   empirisk   data   som   kan   bearbetas   på   ett   kvantitativt   sätt. 131    Ett   exempel   på   detta   är   när   

forskaren   räknar   antalet   gånger   ett   begrepp   eller   en   term   används   i   intervjun   eller   i   texten.   Jag   

vill   därför   klargöra   att   denna   uppsats   inte   definierar   kvalitativ   metod   som   den   typ   av   

forskning   som   resulterar   i   empiri   som   kan   kan   analyseras   på   ett   kvantitativt   sätt.   I   denna   

uppsats   definieras   kvalitativ   metod   som   de   metoder   som   producerar   och   genererar   empiriskt,   

kvalitativt   material   som   endast   lämpar   sig   för   kvalitativa   analyser. 132     Vidare   lägger   

kvalitativa   metoder   stort   fokus   på   ord   och   analys   i   motsats   till   kvantitativa   metoder   som   

fokuserar   på   kvantitet   och   kodning. 133     

En   innehållsanalys   fokuserar   på   analysera   texter   och/eller   dokument   för   att   på   olika   

sätt   kvantifiera   innehållet   utifrån   ett   antal   förutbestämda   kategorier,   t.ex   ett   antal   begrepp   som   

i   denna   uppsats.   Innehållsanalysen   gör   uppsatsens   analys   mer   avgränsad   och   gör   att   analysen   

producerar   kvalitativt   material   som   är   enkelt   att   diskutera. 134     135     

126  Ahrne,   Göran,   Ahrne,   Göran   &   Svensson,   Peter,    Handbok   i   kvalitativa   metoder ,   2.,   [utök.   och   aktualiserade]   
uppl.,   Liber,   Stockholm,   2015,   s.9   
  

127  ibid.,   s.9-15   
  

128  ibid.,   s.9   
  

129   Ahrne,   Göran,   Ahrne,   Göran   &   Svensson,   Peter,    Handbok   i   kvalitativa   metoder ,   2.,   [utök.   och   aktualiserade]   
uppl.,   Liber,   Stockholm,   2015   
  

130  ibid.,   s.9   
  

131  ibid.,   s.10   
  

132  ibid.   
  

133  Bryman,   Alan,    Social   research   methods ,   Fifth   edition,   Oxford   University   Press,   Oxford,   2016,   s.36   
  

134  ibid.,    s.289-291   
  

135   Ahrne,   Göran,   Ahrne,   Göran   &   Svensson,   Peter,    Handbok   i   kvalitativa   metoder ,   uppl   2,   Liber,   Stockholm,   
2015,   s.63   
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En   kvalitativ   innehållsanalys   är   således   en   kombination   av   den   kvalitativa   metoden   

och   den   innehållsanalytiska   metoden.   Genom   att   studera   och   analysera   innehållet   i   uppsatsens   

material   utifrån   ett   antal   förutbestämda   begrepp;   eurocentrism,   reproduktion   och   

internalisering   kommer   uppsatsens   syfte   och   frågeställningar   kunna   diskuteras   och   analyseras   

på   ett   djupgående   och   systematiskt   sätt.   För   att   uppsatsen   ska   kunna   uppfylla   sitt   syfte   och   för   

att   frågeställningarna   ska   kunna   besvaras   krävs   en   tydlig,   djupgående   analys   av   innehållet   i   

materialet   och   därför   är   denna   metod   utvald.     

För   att   uppsatsen   ska   kunna   bibehålla   en   röd   tråd   och   ett   genomgående   tema   krävs   en   

avgränsning,   vilket   har   gjorts   i   och   med   dels   den   avgränsade   primära   empirin   som   består   av   

två   konventioner,   men   även   de   tre   teoretiska   begreppen   som   fungerar   som   analysverktyg.   Jag   

har   valt   att   läsa   och   undersöka   primärmaterialet   på   engelska   och   inte   svenska   för   att   jag   vill   

inkludera   konventionernas   preamblar   och   dessa   finns   inte   tillgängliga   på   svenska.     

  

4.3   Genomförande   

4.3.1   Förarbete     
I   uppsatsens   inledande   stadie   lades   primärmaterialet   sida   vid   sida   på   ett   bord.   På   ett   vitt   

papper   spaltade   jag   upp   mina   valda   begrepp;   eurocentrism,   reproduktion   och   internalisering.     

Varje   begrepp   utgjorde   en   egen   spalt,   en   egen   kategori.   Jag   började   med   att   läsa   CRC   

eftersom   den   konventionen   författades   och   antogs   först.   Jag   sorterade   CRC’s   innehåll,   alltså   

artiklarna   och   konventionens   preambel,   i   kategorierna.    De   artiklar   som   innehöll   tecken   på   

eurocentrism   sorterade   jag   i   spalten   eurocentrism.   De   artiklar   som   innehöll   tecken   på   

reproduktion   sorterade   jag   i   spalten   reproduktion.   De   artiklar   som   innehöll   tecken   på   

internalisering   sorterade   jag   in   i   spalten   internalisering.   Jag   gick   således   igenom   alla   artiklar   i   

båda   konventioner   och   utkristalliserade   vad   som   föll   och   inte   föll   under   mina   utvalda   

teoretiska   begrepp.   Efter   att   ha   läst   CRC   och   sorterat   artiklarna   upprepades   exakt   samma   

procedur   med   ACRWC.   Jag   undersökte   alltså   eventuell   påverkan   av   postkoloniala   strukturer   i   

form   av   eurocentrism,   reproduktion   och   internalisering   i   båda   konventionerna.   När   jag   var   

färdig   med   ACRWC   läste   jag   igenom   CRC   en   gång   till   och   säkerställde   att   alla   artiklar   var   i   

rätt   kategori.   Efter   att   ha   gått   igenom   CRC   ytterligare   en   gång   gjordes   samma   sak   med   

ACRWC.   Efter   att   ha   gått   igenom   primärmaterialet   upprepade   gånger   gjordes   en   del   

omstruktureringar   tills   jag   kände   att   varje   artikel   var   i   rätt   kategori.     
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4.3.2   Analysen   och   dess   framväxt   

Efter   att   alla   artiklar   var   i   rätt   kategori   gjorde   jag   en   kvalitativ   innehållsanalys   av   

primärmaterialet   och   gick   igenom   varje   artikel   var   för   sig.    Jag   tillämpade   den   postkoloniala   

teorin   via   de   teoretiska   begreppen   jag   valt   ut   som   analysverktyg.   Jag   redogjorde   sedan   för   de   

tecken   på   postkoloniala   strukturer   (eurocentrism,   reproduktion   och   internalisering)   som   

påvisades   i   primärkällorna   via   analysen.   

Jag   kom   fram   till   att   den   logiska   processen   utifrån   ett   postkolonialt   perspektiv   var   att   

först   identifiera   tecken   på   eurocentrism   eftersom   eurocentrismen   var   en   grundläggande   

drivkraft   för   kolonialismen.   Hade   inte   väst   haft   en   så   stark   övertygelse   om   att   den   egna   

kulturen,   värderingarna   och   traditionerna   var   så   överlägsna   hade   man   inte   heller   sett   någon   

poäng   i   ett   reproducera   dessa   i   de   koloniala   samhällen.   Därför   är   det   logiskt   att   efter   

identifieringsprocessen   av   tecken   på   eurocentrism   gå   vidare   till   att   identifiera   tecken   på   

reproduktion,   dvs   en   vilja   av   att   fortsätta   sprida   sin   egen   överlägsenhet.   Slutligen   identifierar   

jag   i   vilken   utsträckning   västs   ambition   att   reproducera   internaliseras   av   AU   i   ACRWC.     

Efter   jag   kategoriserat   utvalda   exempel   som   antingen   eurocentrism,   reproduktion   eller   

internalisering   skrev   jag   en   vetenskaplig   motivering   till   varje   artikel.   Jag   började   återigen   

med   CRC   och   när   jag   skrivit   en   motiverat   varje   utvald   artikel   i   CRC   gjorde   jag   detsamma   

med   ACRWC.   Jag   fann   tre   exempel   på   hur   eurocentrism   påvisas   i   CRC   och   två   exempel   på   

hur   reproduktion   påvisas   i   CRC   och   ett   exempel   på   hur   internalisering   påvisas   i   ACRWC.    

Vid   analysen   var   jag   först   och   främst   noga   med   att   tillämpa   den   postkoloniala   teorin  

men   jag   läste   även     parallellt   dels   tidigare   forskning   som   jag   redogjort   för   tidigare   och   dels   

utvalda   forskarnas   bidrag   till   den   postkoloniala   teorin   och   definitioner   av   de   utvalda   

begreppen.   Detta   för   att   hela   tiden   säkerställa   att   mina   definitioner   var   vetenskapligt   

förankrade   i   redan   existerande   forskning   och   därmed   legitima   att   använda.   När   jag   blev   

osäker   kunde   jag   direkt   gå   tillbaka   till   redan   existerande   forskning   och   få   bekräftelse   att   mina  

begreppsdefinitioner   var   vetenskapligt   förankrade,   vilket   gjorde   processen   enklare.     

  

4.3.3     Diskussionen   och   dess   framväxt   

I   analysen   besvarade   jag   frågeställningen   och   kom   fram   till   en   vetenskaplig   slutsats.   I   

diskussionen   diskuterar   och   reflekterade   jag   över   min   vetenskapliga   slutsats.     

I   diskussionen   var   förarbetet   till   stor   hjälp.   De   utförliga   beskrivningarna,   men   även   

den   nära   relationen   till   tidigare   forskning   och   tydliga   förankringen   i   den   postkoloniala   teori   

gjorde   att   diskussionen   föll   naturligt.   Jag   visualiserade   att   jag   hade   en   diskussion   med   den   
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tidigare   forskningen   i   mitt   huvud   och   skrev   till   en   början   ner   hur   denna   diskussion   skulle   

kunna   utspela   sig.   Jag   skrev   ner   hur   diskussionen   rörande   varje   begrepp   skulle   kunna   se   ut   

och   hur   mina   resultat   höll   i   förhållande   till   den   tidigare   forskningen.     

  

4.4     Uppsatsens   tillförlitlighet   och   källkritik     
En   uppsats   tillförlitlighet   är   grundläggande   och   avgörande.   För   att   denna   uppsats   

tillförlitlighet   ska   vara   så   hög   som   möjligt   beskrivs   hela   processen   med   transparens   och   

öppenhet.   Detta   görs   i   syfte   att   möjliggöra   att   studien   ska   kunna   genomföras   på   nytt,   men   

även   för   att   bevisa   att   jag   genomfört   det   jag   i   inledningen   tog   på   mig   att   genomföra.     

Genom   öppenhet   och   transparens   vill   jag   även   visa   att   jag   följt   alla   forskningsetiska   

regler   och   riktlinjer.   Sättet   jag   i   uppsatsen   arbetat   med   kvalitativ   innehållsanalys   har   varit   till   

fördel   i   denna   uppsats   då   den   bidrar   till   en   systematisk   och   strukturerad   analys   utifrån   

teoretiska   begrepp.   Metoden   gör   det   möjligt   att   göra   en   tydligt   avgränsad   analys   vilket   gör   

resultatet   mer   tillförlitligt   och   relevant.   De   teoretiska   begreppen   som   användes   till   analysen   

valdes   ut   innan   primärmaterialet   studerats   vilket   underlättade   för   mig   att   hålla   mig   inom   

avgränsningarna.     

Slutligen   understryker   jag   att   alla   uppsatsens   källor   är   vetenskapliga   och/eller   

akademiska   och   att   all   tidigare   forskning   hittats   på   Lunds   Universitets   litteraturdatabas   

LUBSEARCH.   I   sökandet   efter   tidigare   forskning   markerade   jag   även   att   alla   artiklar   som   

kom   upp   som   sökresultat   skulle   vara   peer-reviewed.   All   tidigare   forskning   är   alltså   

peer-reviewed   och   har   därför   en   hög   tillförlitlighet.     

  

4.4.1   Forskningsetiska   bedömningar     
Den   europeiska   kodexen   för   forskningens   integritet   är   central   i   uppsatsskrivande.   Kodexen   

går   att   sammanfatta   i   fyra   huvudprinciper;   

  

-    Tillförlitlighet,   fokus   på   att   säkerställa   på   att   studien   håller   hög   kvalitet   och   att   detta   

avspeglas   i   studiens   alla   beståndsdelar   

  

-   Ärlighet,   fokus   på   att   bibehålla   ett   rättvist,   objektivt   och   rättvist   förhållningssätt   

  

-   Respekt   för   allt   och   alla   som   omfattas   av   studien,   t.ex   intervjudeltagare.   

  

  
35   



  
  

-   Ansvarighet   för   studien   genom   hela   processen,   från   idé   till   publicering   samt   för   eventuella   

konsekvenser. 136    Jag   läste   denna   kodex   innan   arbetet   började   samt   upprepade   gånger   under   

processen.   Jag   är   fullt   medveten   om   samtliga   principer   och   respekterar   och   följer   dem.   

Övriga   forskningsetiska   principer,   informationskravet,   samtyckeskravet,   nyttjandekravet   och   

konfidentialitetskravet   har   inte   varit   aktuella   i   denna   uppsats   då   jag   inte   har   genomfört   några   

intervjuer   eller   haft   några   uppgiftslämnare.   Jag   vill   även   understryka   att   jag   inte   behandlat   

några   personuppgifter.     

  

5.    Kvalitativ   innehållsanalys   av   CRC   och   ACRWC     
I   denna   del   av   kapitlet   gör   jag   en   kvalitativ   innehållsanalys   av   primärmaterialet   och   tillämpar   

den   postkoloniala   teorin   via   de   teoretiska   begreppen   jag   valt   ut   som   analysverktyg.   Jag   

kommer   redogöra   för   de   tecken   på   postkoloniala   strukturer   (eurocentrism,   reproduktion   och   

internalisering)   som   påvisas   i   de   utvalda   primärkällorna.   Jag   kommer   dela   upp   exemplen   var   

för   sig   för   att   underlätta   läsning   av   analysen.     

  

  

5.1   Eurocentrism   

5.1.1   Exempel   1   på   eurocentrism   
  

“Considering   that   the   child   should   be   fully   prepared   to   live   an   individual   life   in   society,   and   brought   up   

in   the   spirit   of   the   ideals   proclaimed   in   the   Charter   of   the   United   Nations,   and   in   particular   in   the   spirit   of   peace,   

dignity,   tolerance,   freedom,   equality   and   solidarity,” 137     

  

I   citatet   ovan   som   är   från   CRC’s   preambel, 138    anförs   att   barn   bör   förberedas   för   att   leva   ett   

individuellt   liv.   Ordet   individuellt   är   viktigt   för   att   citatet   ska   kategoriseras   in   under   

eurocentrism   då   tanken   om   individens   rättigheter   före   gruppens   rättigheter,   enligt   

Inglehart-Welzel’s   kulturkarta   från   2021,   är   karaktäristiskt   för   väst. 139    Västerländska   länder   

136   ALLEA,   Den   europeiska   kodexen   för   forskningens   integritet,   Berlin,   2018,   s.4   
  

137   UN   General   Assembly,   Convention   on   the   Rights   of   the   Child,   20   November   1989,   United   Nations,   Treaty   
Series,   vol.   1577,   p.   3,   tillgänglig   på: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx ,   hämtad   5   juli   
2021,   Preambel   
  

138   UN   General   Assembly,   Convention   on   the   Rights   of   the   Child,   20   November   1989,   United   Nations,   Treaty   
Series,   vol.   1577,   p.   3,   tillgänglig   på: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx ,   hämtad   5   juli   
2021,   Preambel   
  

139   World   Values   Survey,   Inglehart–Welzel   Cultural   Map,   återfinns   på   
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings,   hämtad   20   maj   2021   
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strävar   efter   en   hög   nivå   av   individualism   och   autonomi.   Bland   de   mest   individualistiska   

länderna   räknas   bl.a   Sverige,   Tyskland,   Nederländerna   och   Storbritannien. 140    Tanken   om   

individens   rättigheter   som   överordnade   gruppens,   eller   kollektivets   rättigheter,   är   en   central   

del   i   begreppet   eurocentrism. 141    I   postkoloniala   samhällen,   framför   allt   i   de   afrikanska   

postkoloniala   samhällena,   prioriteras   individens   rättigheter   väldigt   sällan   före   gruppens. 142   

Exempel   på   länder   där   man   mest   sällan   tenderar   att   prioritera   individens   rättigheter   mycket   

sällan   tenderar   prioriteras   före   individens   är   Zimbabwe,   Ghana,   Tanzania   och   Burkina   

Faso. 143    Användningen   av   ordföljden   “individual   life”   är   således   uttryck   för   eurocentrism.     

I   citatet   ovan   hänvisas   även   till   ett   annat   FN-dokument,   i.e.   FNs   stadgar.   Stadgarna   är   

FN’s   ursprungsdokument   som   lade   grunden   och   riktlinjerna   för   FNs   agerande   och   

ståndpunkter.   Dokumentet   antogs   1945   och   ändrades   senast   1973. 144     Då   dokumentet   är   FN’s   

ursprungsdokument   är   det   viktigt   för   dagens   folkrätt.    Grahn-Farley   framhåller   att   all   

postkolonial   internationell   lagstiftning,   och   särskilt   folkrätten,   har   en   tendens   till   inneboende   

eurocentrism   pga   de   ojämlika   maktförhållande   som   präglar   det   internationella   systemet   som   

rätten   verkar   i. 145    Att   författarna   till   CRC   hänvisar   till   ett   annat   folkrättsligt   dokument   visar   på   

att   man   förespråkar   den   folkrättsliga   lagstiftning   som   finns.   Detta   tyder   på   att   man   

upprätthåller   eurocentrismen   i   det   internationella   systemet.    

Vidare   skrivs   det   i   citatet   att   alla   barns   uppväxt   ska   präglas   av   de   normer   och   ideal   

som   fastslås   i   det   andra   dokumentet   som   citatet   hänvisar   till.   Denna   del   visar   på   att   författarna   

av   CRC   anser   att   de   ideal   och   normer   som   FN-stadgan   utropar   är   de   enda   rätta.   CRC   

framhåller   att   alla   barn,   oavsett   var   på   jorden   man   bor,   ska   växa   upp   i   andan   och   reflektionen   

av   de   normer   och   ideal   som   FN   anser   vara   rätt.   I   likhet   med   Saids   och   Fanons   tankar   om   att   

väst   anser   sina   egna   traditioner   och   ideal   som   överlägsna   och   att   väst   har   en   ambition   att   få   

  
140   ibid .   
  

141   Orend,   Brian,   Human   rights:   concept   and   context,   Broadview   Press,   Peterborough,   Ont,   2002,   s.156-159   
  

142  ibid.   
  

143  ibid.     
  

144  United   Nations,   Charter   of   the   United   Nations,   24   October   1945,   1   UNTS   XVI,   available   at:   
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3930.htm ,   hämtad   27   juli   2021   
  

145    Grahn-Farley,   Maria,   “Neutral   Law   And   Eurocentric   Lawmaking:   A   Postcolonial   Analysis   Of   The   U.N.   
Convention   On   The   Rights   Of   The   Child”   i    Brooklyn   Journal   of   International   Law ,   Vol.   34,   No.   1,   2008,   
s.30-32   
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hela   världen   att   kretsa   kring   deras   värderingar,   är   detta   exempel   ett   tecken   på   eurocentrism.   
146     147     

Dessutom   beskriver   Grahn-Farley   att    FN   som   folkrättsligt   lagstiftande   organ   präglas   av   en   

inneboende   eurocentrism 148 ,   så   hänvisningen   tillbaka   till   FN-stadgan   och   främjandet   av   de   

normer   och   ideal   som   framhålls   i   den   stärker   tecken   på   att   detta   exempel   är   uttryck   för   

eurocentrism.     

  

5.1.2     Exempel   2   på   eurocentrism   

  
“Artikel   18   

1.   States   Parties   shall   use   their   best   efforts   to   ensure   recognition   of   the   principle   that   both   parents   have   common   

responsibilities   for   the   upbringing   and   development   of   the   child.   Parents   or,   as   the   case   may   be,   legal   guardians,   

have   the   primary   responsibility   for   the   upbringing   and   development   of   the   child.   The   best   interests   of   the   child   

will   be   their   basic   concern.   “ 149   

  

I   exempel   2   av   eurocentrism   betonar   CRC   i   första   delen   vikten   av   att   båda   föräldrarna   har   

gemensamt   ansvar   för   barnets   uppfostran   och   utveckling.   Detta   förutsätter   att:   

  

1) Barnet   har   två   närvarande   föräldrar.   Detta   är   inte   verkligheten   för   många   barn,   vilket   

Kristina   Anne   Bentley   framhåller   i   sin   artikel    Can   There   Be   Any   Universal   Children’s   

Rights? . 150     I   vissa   postkoloniala   samhällen   råder   krig,   konflikt   och   fattigdom.   Detta   

medför   risk   för   att   barnets   ena,   eller   båda   föräldrar   har   gått   bort   i   antingen   krig   eller,   

sjukdom   (brist   på   vård   pga   fattigdom),   svält   etc.   Detta   är   en   verklighet   som   är   

vanligare   i   postkoloniala   samhällen   än   i   väst   då   väst   är   rikare   och   mindre   

konfliktdrabbat.   Antagandet   att   barnet   har   två   närvarande   föräldrar   är   ett   tecken   på   

eurocentrism   då   detta   inte   är   verkligheten   i   postkoloniala   samhällen.   För   att   

146   Said,   Edward   W,    Orientalism ,   Nyutg.,   Ordfront,   Stockholm,   2016,   s.71-73   
  

147   Fanon,   Frantz,    Svart   hud,   vita   masker ,   Daidalos,   Göteborg,   1997,   s.7-8,10-11   
  

148  Grahn-Farley,   Maria,   “Neutral   Law   And   Eurocentric   Lawmaking:   A   Postcolonial   Analysis   Of   The   U.N.   
Convention   On   The   Rights   Of   The   Child”   i   Brooklyn   Journal   of   International   Law,   Vol.   34,   No.   1,   2008,   s.30-32   
  

149   UN   General   Assembly,   Convention   on   the   Rights   of   the   Child,   20   November   1989,   United   Nations,   Treaty   
Series,   vol.   1577,   p.   3,   tillgänglig   på: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx ,   hämtad   5   juli   
2021.   art.18   
  

150   Bentley,   Kristina   Anne,   “Can   There   Be   Any   Universal   Children’s   Rights?”   i    The   International   Journal   of   
Human   Rights,    2005  
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rättigheten   som   redogörs   för   i   exempel   2   ska   vara   applicerbar   krävs   det   att   kontexten   

är   lik   den   som   finns   i   västvärlden.   

  

2) Barnet   har   två   föräldrar   som   inte   bara   är   närvarande   utan   som   också   har   i   praktiken   

har   förmåga   att   ta   hand   om   sitt/sina   barn.   Alltså   att   föräldrarna   är   i   ett   psykiskt   

och/eller   fysiskt   skick   tillstånd   som   möjliggör   det   omhändertagande   och   den   

uppfostran   av   barnet   som   bestämmelsen   beskriver   som   korrekt.   Detta   är   inte   heller   

någonting   som   är   självklart   i   postkoloniala   samhällen   som   är   mer   konfliktdrabbade   än   

väst.    Återigen   kräver   denna   bestämmelsen   att   kontexten   i   det   samhälle   barnet   lever   i   

är   densamma   som   i   väst,   vilket   i   många   fall   inte   är   verkligheten.   Detta   är   ett   tecken   på   

eurocentrism   då   man   antar   att   västerländska   värderingar   och   tillvägagångssätt   är   

universella,   alltså   applicerbara   överallt   oavsett   kontext 151 ,   vilket   inte   är   fallet   i   

verkligheten.     

  

Vidare   lägger   citatet   i   exempel   2   stor   vikt   vid   att   föräldrar   ska   ha   det   primära   ansvaret   över   

barnet   och   att   barnet   inte   själv   huvudsakligen   styr   över   sin   egen   uppfostran.   Detta   indikeras   

av   CRC   även   i   ett   antal   andra   artiklar. 152    Barnet   beskrivs   snarare   vara   en   passiv   spelare   i   sin   

egen   uppväxt   vilket   är   ett   typiskt   västerländskt   synsätt   på   barn. 153     Som   Said   skrev   i   boken   

Orientalism    har   faktumet   att   västerländska   makter   länge   haft   en   övertygelse   om   sin   

kunskapsmässiga   och   kulturella   överlägsenhet   bidragit   till   att   väst   anser   att   deras   

tillvägagångssätt   är   applicerbara   överallt   oavsett   kontext    154 .   Denna   tanke   är   ett   uttryck   för   

eurocentrism   och   går   att   spegla   i   citatet   från   exempel   2    som   visar   på   ett   antagande   att   västs   

syn   på   barns   roll   i   sin   egen   uppfostran   är   applicerbara   överallt.   Exempel   2   från   CRC   är   

således   ett   uttryck   för   eurocentrism.   

Sammanfattningsvis   är   citatet   i   exempel   2   ett   uttryck   för   eurocentrism   eftersom   

förutsättningarna   för   att   artikeln   ska   kunna   implementeras   skiljer   sig   mellan   västerländska   

151   Jonsson,   Stefan,    Världen   i   vitögat:   tre   essäer   om   västerländsk   kultur,    Norstedts,   Stockholm,   2018,   s.27-28   
  

152   UN   General   Assembly,   Convention   on   the   Rights   of   the   Child,   20   November   1989,   United   Nations,   Treaty   
Series,   vol.   1577,   p.   3,   tillgänglig   på: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx ,   hämtad   5   juli   
april   2021   art.   14.3,   art.24   f),   art.27.3,   29   c),   
  

153   Bentley,   Kristina   Anne,   “Can   There   Be   Any   Universal   Children’s   Rights?”   i    The   International   Journal   of   
Human   Rights,    2005,   s.119-121   
  

154   Said,   Edward   W,    Orientalism ,   Nyutg.,   Ordfront,   Stockholm,   2016,   s.72   
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och   postkoloniala   kontexter.   Rättigheten   som   artikel   18   i   CRC   redogör   för   kan   vara   svår    att   

applicera   i   postkoloniala   samhällen   utanför   den   västerländska   kontexten.    155     156   
  

5.1.3.   Exempel   3   på   eurocentrism     
  

“Article   32     

1.   States   Parties   recognize   the   right   of   the   child   to   be   protected   from   economic   exploitation   and   from   performing   

any   work   that   is   likely   to   be   hazardous   or   to   interfere   with   the   child's   education,   or   to   be   harmful   to   the   child's   

health   or   physical,   mental,   spiritual,   moral   or   social   development.     

  

2.   States   Parties   shall   take   legislative,   administrative,   social   and   educational   measures   to   ensure   the   

implementation   of   the   present   article.   To   this   end,   and   having   regard   to   the   relevant   provisions   of   other   

international   instruments,   States   Parties   shall   in   particular:     

  

(a)   Provide   for   a   minimum   age   or   minimum   ages   for   admission   to   employment;   

  

  (b)   Provide   for   appropriate   regulation   of   the   hours   and   conditions   of   employment;     

  

(c)   Provide   for   appropriate   penalties   or   other   sanctions   to   ensure   the   effective   enforcement   of   the   present   

article.“   

  

Exempel   3   på   eurocentrism   är   långt   och   behöver   delas   upp   för   att   underlätta   analysen.     

Artikel   32.   1.   fastslår   b.la   att   alla   barn   har   rätt   att   skyddas   från   ekonomisk   

exploatering   och   att   utföra   arbete   som    skulle   kunna   var   farligt   eller    på   något   sätt   stör   barnets   

utbildning.   I   väst   förutsätter   man   att   alla   barn   utbildar   sig   och   flera   västerländska   länder,   

däribland   Sverige,   har   skolplikt.   Det   innebär   att   det   är   lagstadgat   att   barn   i   Sverige   har   en   

skyldighet   att   gå   till   skolan   och   delta   i   den   aktivitet   som   anordnas   i   skolan.    157     158    I   

postkoloniala   samhällen   har   barn   inte   alltid   möjlighet   att   gå   i   skola   och   få   utbildning   för   man   

måste   arbeta   för   att   bidra   till   familjens   ekonomi   och   enligt   Fanon   det   är   en   eurocentrisk   tanke   

att   anta   att   alla   samhällen   bör   fungera   som   de   i   väst   eftersom   väst   alltid   anser   sig   själv   ha   

rätt. 159    Det   är   en   eurocentrisk   definition   av   begreppet   barndom   som   ligger   till   grund   för   
155  Bentley,   Kristina   Anne,   “Can   There   Be   Any   Universal   Children’s   Rights?”   i    The   International   Journal   of   
Human   Rights,    2005  
  

156   Orend,   Brian,   Human   rights:   concept   and   context,   Broadview   Press,   Peterborough,   Ont,   2002,   s.156   
157   2   kap.   §   18,    Regeringsformen   
  

158   7   kap,   §§   2–7,   15,    Skollag   (2010:800)   
  

159   Fanon,   Frantz,    Svart   hud,   vita   masker ,   Daidalos,   Göteborg,   1997,   s.7-8,   96-98   
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argumentet   att   barn   inte   ska   arbeta,   utan   endast   ska   gå   i   skolan   och   ägna   sig   åt   utbildning.   I   

verkligheten   har   alla   barn   inte   alternativet   att   välja   skola   framför   arbete.   Kristina   Anne   

Bentley   beskriver   i   sin   artikel    Can   There   Be   Any   Universal   Children’s   Rights? 160     att   CRC’s   

definition   av   begreppet   barndom   inte   överensstämmer   med   hur   begreppet   barndom   definieras   

i   verkligheten,   särskilt   inte   i   postkoloniala   samhällen. 161    Hon   påstår   att   begreppet   är   flexibelt   

och   att   innebörden   ändras   beroende   på   kontext,   sociala   och   ekonomiska   förutsättningar.   

Bentleys   tanke   bekräftas   av   Bhabhas   teori   om   att   språk   i   internationell   politik   och   diplomati   

ofta   är   eurocentriska   och   medvetet   använda   för   att   bidra   till   en   ny,   vad   han   kallar,   

angloamerikansk   nationalism   som   fastställer   sin   makt   via   språk. 162    Begreppen   och   vilket   

definition   som   läggs   i   begreppen   spelar   alltså   stor   roll   och   kan   enligt   Bhabha   uttrycka   

eurocentrism.     

Vidare   beskriver   Bentley 163    att   en   lång   barndom   fri   från   t.ex   arbete   snarare   är   en   lyx   

än   en   verklighet   i   vissa   samhällen   där   livslängden   är   kort   och   fokus   är   på   att   faktiskt   

överleva.   Samhällen   där   fokus   huvudsakligen   är   på   att   överleva   är   enligt   Inglehart-Welzel’s   

kulturkarta   främst   postkoloniala   samhällen   i   olika   delar   av   Afrika. 164    Konkreta   exempel   på   

postkoloniala   samhällen   där   medborgarnas   fokus   är   på   att   överleva   är   enligt   

Inglehart-Welzel’s   kulturkarta   Uganda,   Rwanda   och   Etiopien. 165   

Artikel   32,   2(a)-(c),   uppmanar   stater   att   införa   en   minimiålder   för   att   få   ta   anställning,   

att    stater   ska   införa   lämpligt   antal   timmar   samt   lämpliga   jobb   som   barnet   ska   få   ta,   samt   att   

stater   ska   införa   sanktioner   och   straff   för   de   som   bryter   mot   bestämmelserna   i   artikeln.   Denna   

artikel   uttrycker   eurocentrism   dels   för   att   den   kräver   att   länderna   ska   införa   en   gräns   för   hur   

gamla   barn   skall   vara   för   att   arbeta   och   dels   att   staterna   ska   införa   sanktioner   och   straff   för   att   

säkerställa   att   bestämmelsen   skall   efterlevas.   Dock   specificeras   inte   vem   sanktionerna   och   

straffen   ska   riktas   mot.   I   länder   där   barn   måste   arbeta   av   olika   anledningar   som   t.ex   

föräldralöshet   och   extrem   fattigdom   kan   detta   i   praktiken   innebär   att   denna   bestämmelse   

  
160   Bentley,   Kristina   Anne,   “Can   There   Be   Any   Universal   Children’s   Rights?”   i    The   International   Journal   of   
Human   Rights,    2005  
  

161  ibid.,   s.118   
  

162   Bhabha,   Homi   K.,   The   location   of   culture,   första   utgåvan,   Routledge,   London,   2004,   s.28   
  

163   Bentley,   Kristina   Anne,   “Can   There   Be   Any   Universal   Children’s   Rights?”   i    The   International   Journal   of   
Human   Rights,    2005,   s.118   
  

164  World   Values   Survey,   Inglehart–Welzel   Cultural   Map,   återfinns   på   
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings,   hämtad   20   maj   2021   
  

165  ibid .   
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eliminerar   den   enda   chansen   till   försörjning   och   därmed   även   mat   på   bordet,   kläder   etc.   som  

detta   barn   har.   Dessutom   lämnar   bestämmelsen   utrymme   för   stater   att   möjligtvis   straffa   

barnen   som   arbetar   istället   för   att   gå   till   skolan.   Återigen   visar   detta   på   att   CRC   antar   att   den   

västerländska   kontexten   råder   överallt   och   att   bestämmelser   som   passar   i   väst   är   universella   

och   går   att   applicera   överallt,   vilket   i   enlighet   med   Fanon   tankar   kan   betraktas   som   

eurocentrism.     
    

5.2   Reproduktion     

5.2.1   Exempel   1   på   reproduktion   

CRC:   
  

“Article   29     

1.   States   Parties   agree   that   the   education   of   the   child   shall   be   directed   to:     

  

(b)   The   development   of   respect   for   human   rights   and   fundamental   freedoms,   and   for   the   principles   enshrined   in   

the   Charter   of   the   United   Nations” 166   

  

Exempel   1   markerar   vikten   av   att   den   utbildning   som   alla   barn   tar   del   av   ska   utveckla   

respekten   för   mänskliga   rättigheter   och   grundläggande   friheter   samt   de   principer   såsom   

definierade   i   FN-Stadgan.   FN-stadgan   är   som   tidigare   nämnts   ett   viktigt   folkrättsligt  

dokument.   Folkrätten   präglas   enligt   Grahn-Farley   av   en   inneboende   eurocentrism 167    och   när   

författarna   av   CRC   hänvisar   till   FN-stadgan   kan   detta   anses   vara   ett   uttryck   för   att   vilja   

återskapa   och   upprätthålla   det   nuvarande   internationella   systemet   där   västerländska   länder   

besitter   mest   makt.   Denna   process   att   återskapa   västerländska   normer   genom   folkrättsliga   

dokument   gör   det   möjligt   för   väst   att   centralisera   världsmakten   hos   sig   själva   och   bibehålla   

sin   plats   på   toppen   av   hierarkin   är   i   själva   verket   definitionen   av   reproduktion. 168    I   artikel   29   

syns   tecken   på   Bhabhas   teori   om   att   västvärlden   har   en   ambition   av   att   skapa   en   diskurs   som   

bidrar   till   att   medborgarna   i   de   postkoloniala   samhällena   ska   likna   medborgarna   i   väst   genom   

166    UN   General   Assembly,   Convention   on   the   Rights   of   the   Child,   20   November   1989,   United   Nations,   Treaty   
Series,   vol.   1577,   p.   3,   tillgänglig   på: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx ,   hämtad   5   juli   
2021,   art.29   
  

167   Grahn-Farley,   Maria,   “Neutral   Law   And   Eurocentric   Lawmaking:   A   Postcolonial   Analysis   Of   The   U.N.   
Convention   On   The   Rights   Of   The   Child”   i    Brooklyn   Journal   of   International   Law ,   Vol.   34,   No.   1,   2008,   
s.30-32   
  

168  Loomba,   Ania,    Colonialism/postcolonialism,    3   uppl.,   Routledge,   Taylor   &   Francis   Group,   London,   2015,    
s.51,69   
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att   reproducera   sina   egna   värderingar   och   principer.   Enligt   Bhabha   gör   västvärlden   detta   för   

att   medborgarna   i   de   postkoloniala   samhällena   ständigt   ska   känna   av   kolonisatörernas   makt   

och   närvaro. 169    I   artikel   29   i   CRC   framhålls   alltså   att   all   utbildning   ska   präglas   av   respekten   

för   de   principer   som   FN   anses   vara   rätt,   vilket   stämmer   in   med   Bhabhas   teori   som   

reproduktion   eftersom   FN-stadgan,   enligt   Grahn-Farley,   präglas   av   en   inneboende   

eurocentrism. 170   

  

ACRWC:   
“Article   11:   Education     

  

1.   Every   child   shall   have   the   right   to   an   education.     

2.   The   education   of   the   child   shall   be   directed   to:     

  

(b)   fostering   respect   for   human   rights   and   fundamental   freedoms   with   particular   reference   to   those   set   out   in   the   

provisions   of   various   African   instruments   on   human   and   peoples'   rights   and   international   human   rights   

declarations   and   conventions;     

  

(c)   the   preservation   and   strengthening   of   positive   African   morals,   traditional   values   and   cultures;     

  

(f)   the   promotion   and   achievements   of   African   Unity   and   Solidarity;”    171     

  

I   artikel   11   i   ACRWC   behandlas   samma   ämne   (barns   rätt   till   utbildning).   Bestämmelserna   i   

artiklarna   skiljer   sig   dock   åt.   Likt   artikel   29   stycke   1(b)   i   CRC   framhålls   det   att   utbildning   

som   riktas   till   barn   ska   främja   respekten   för   mänskliga   rättigheter.   I   ACRWC   specificeras   

dock   att   internationella   människorättsdokument   ska   tillämpas   sida   vid   sida   med   afrikanska   

människorättsdokument.    

Vidare   framhålls   det   i   ACRWC   att   utbildningen   ska   ta   särskild   hänsyn   till   att   

bibehålla   och   stärka   det   man   benämner   som   afrikansk   moral,   traditionella   värderingar   och   

kulturer.   Slutligen   fastslås   det   att   utbildningen   ska   fokusera   på   att   framhålla   och   stärka   

afrikansk   sammanhållning   och   solidaritet.   

169   Huddart,   David,    Homi   K.   Bhabha    ,   Routledge,   London,   2006,   s.39-41   
  

170   Grahn-Farley,   Maria,   “Neutral   Law   And   Eurocentric   Lawmaking:   A   Postcolonial   Analysis   Of   The   U.N.   
Convention   On   The   Rights   Of   The   Child”   i    Brooklyn   Journal   of   International   Law ,   Vol.   34,   No.   1,   2008,   
s.30-32   
  

171   Organization   of   African   Unity   (OAU),    African   Charter   on   the   Rights   and   Welfare   of   the   Child,    11   July   1990,   
CAB/LEG/24.9/49   (1990),   tillgänglig   på:    https://www.refworld.org/docid/3ae6b38c18.html    ,   hämtad    20   April   
2021,   artikel   11.   
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Faktumet   att   artikeln   som   behandlar   utbildning   i   ACRWC   betonar   vikten   av   ett   

afrikanskt   perspektiv   tyder   på   att   de   som   tolkade   CRC   från   AU   uppfattade   artikel   29   i   CRC   

som   ett   försök   att   reproducera   eurocentriska   värderingar.   På   grund   av   skillnaden   mellan   

artiklarna   listas   här   artikel   29   i   CRC   som   tecken   på   reproduktion.     

  

5.2.2   Exempel   2   på   reproduktion   
  

“Article   28   

States   Parties   recognize   the   right   of   the   child   to   education,   and   with   a   view   to   achieving   this   right   progressively   

and   on   the   basis   of   equal   opportunity,   they   shall,   in   particular:     

  

…   3..   promote   and   encourage   international   cooperation   in   matters   relating   to   education,   in   particular   with   a   

view   to   contributing   to   the   elimination   of   ignorance   and   illiteracy   throughout   the   world   and   facilitating   access   to   

scientific   and   technical   knowledge   and   modern   teaching   methods.   In   this   regard,   particular   account   shall   be   

taken   of   the   needs   of   developing   countries.”    172   

  

I   citatet   som   utgör   exempel   2   i   hur   reproduktion   tar   sig   uttryck   skriver   författarna   till   CRC   

om   alla   barns   rätt   till   utbildning.   Rätten   till   utbildning   är   i   sig   inte   ett   uttryck   för   

reproduktion,   men   i   tredje   stycken   i   artikel   28   i   CRC   framhålls   det   att   stater   ska   främja   och   

uppmuntra   internationellt   samarbete   i   fall   som   rör   utbildning   generellt,   men   specifikt   i   fall   

som   rör   analfabetism.   Man   skriver   vidare   att   man   genom   att   underlätta   tillgången   till   

vetenskaplig   och   teknisk   kunskap   och   modern   kunskap   i   utvecklingsländer   ska   utrota   

ignorans.   Detta   är   tecken   på   reproduktion   av   ett   antal   olika   skäl.   

1) Denna   artikel   uppmanar   och   uppmuntrar   till   internationellt   samarbete   särskilt   i   

utvecklingsländer.   Med   begreppet   utvecklingsländer   går   det   att   anta   att   CRC   syftar   på   

postkoloniala   samhällen   i   främst   Afrika   eftersom   det   i    UNDP's   Human   Development   

Report   (2020)   konstateras   att   39   av   de   50   länder   med   lägst   Human   Development   

Index   (HDI)   är   länder   i   Afrika. 173    Således   går   det   att   anta   att   CRC   främst   riktar   sig   till   

Afrika   när   man   talar   om   utvecklingsländer.   Vidare   förespråkar   tredje   stycket   i   artikel   

28   i   CRC   internationellt   samarbete   för   att   utrota   ignorans   i   utvecklingsländer,   återigen   

med   andra   ord   postkoloniala   samhällen   i   Afrika.   Enligt   Fanon,   Said   och   Bhabha   går   

172    UN   General   Assembly,   Convention   on   the   Rights   of   the   Child,   20   November   1989,   United   Nations,   Treaty   
Series,   vol.   1577,   p.   3,   tillgänglig   på: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx ,   hämtad   5   juli   
2021,   art.   29   
  

173  UNDP,   Human   Development   Report   2020   -   The   next   frontier   Human   development   and   the   Anthropocene,   
2020,   s.363,   återfinns   på:    http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf ,   hämtad   29   april   
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dikotomin   i   vi-och-dom-diskursen   som   initierats   av   västvärlden   ut   på   att   måla   upp   

postkoloniala   samhällen   som   ociviliserade,   okunniga   och   just   ignoranta 174     175     176    för   att   

tydliggöra   västs   egen   överlägsenhet   och   dominans. 177     Said   skrev   i   sin   bok   

Orientalism   att   “...   Därtill   finns   den   hegemoni   som   de   europeiska   idéerna   om   Orienten   

har   och   dessa   idéer   understryker   på   nytt   euroéernas   överlägsenhet   gentemot   den   

orientaliska   efterblivenheten…” 178   

Tredje   stycket   i   artikel   28   i   CRC   framhåller   att   det   finns   en   ignorans   i   

utvecklingsländer   som   genom   modern   teknologi   och   vetenskap   (scientific   and   

technical   knowledge   and   modern   teaching   methods   i   citatet 179 )    kan   utrotas.   Detta   är   

återigen   enligt   Bhabhas,   Saids   och   Fanons   teorier   en   reproduktion   av   dikotomin   i   

vi-och-dom-diskursen   som   målar   upp   väst   som   överlägsna   och   bättre   vetande   och   

postkoloniala   samhällen   som   ociviliserade   och   i   behov   av   västs   hjälp.     

  

2)   Vidare   uppmanar   artikeln   till   implementerandet   av   modern   teknologi   och   vad   man   

benämner   som   vetenskap   i   utvecklingsländerna.   Enligt   Nationalencyklopedin   har   

industriländerna   fått   sitt   namn   just   på   grund   av   sina   högutvecklade   industrier   och   

ekonomier. 180    På   Inglehart-Welzel’s   kulturkarta   är   industriländerna   de   som   är   

lokaliserade   långt   till   vänster   på   x-axeln,   t.ex   Frankrike,   Schweiz   och   Sverige. 181   

Länderna   som   är   långt   till   höger   på   x-axeln   är   pre-industriella,   eller   u-länder.   Dessa   är   

t.ex   Mali,   Zimbabwe   och   Ghana.    182    Man   beskriver   i   tredje   stycket   i   artikel   28   hur   det   

är   modern   teknologi   som   ska   utrota   ignoransen   i   utvecklingsländerna,   däribland   de   

174   Said,   Edward   W,   Orientalism,   Nyutg.,   Ordfront,   Stockholm,   2016,   71-72,   319   
  

175   Huddart,   David,    Homi   K.   Bhabha    ,   Routledge,   London,   2006,   s.39-41   
  

176  Fanon,   Frantz,    Svart   hud,   vita   masker ,   Daidalos,   Göteborg,   1997,   s.7-8,   11,   97-99   
  

177   Said,   Edward   W,   Orientalism,   Nyutg.,   Ordfront,   Stockholm,   2016,   71-72,   319   
  

178   ibid.,   71   
  

179    UN   General   Assembly,   Convention   on   the   Rights   of   the   Child,   20   November   1989,   United   Nations,   Treaty   
Series,   vol.   1577,   p.   3,   tillgänglig   på: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx ,   hämtad   5   juli   
april   2021,   art   28   stycke   3.   
  

180   Nationalencyklopedin,   Industriland,   återfinns   på:   
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/industriland ,   hämtad   21   juli   2021.   
  

181   World   Values   Survey,   Inglehart–Welzel   Cultural   Map,   återfinns   på   
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings,   hämtad   20   maj   2021   
  

182  ibid.   
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postkoloniala   samhällena.   Den   vetenskap   och   kunskap   som   finns   i   dessa   länder   är   

således   inte   tillräcklig.   I   artikeln    Indigenous   knowledges   and   development:   a   

postcolonial   caution    183     skriven   av   John   Briggs   och   Joanne   Sharp   redogör   författarna   

för   att   inhemsk   tradition   och   vetenskap   ofta   ses   som   underlägsen   västerländsk   

vetenskap. 184    Briggs   och   Sharp   beskriver   att   man   istället   för   att   försöka   bryta   de   

postkoloniala   tendenserna,   upprätthåller   dem   genom   att   upprätthålla   bilden   av   att   

kunskap   och   vetenskap   från   väst   är   överlägsen.   Genom   att   anlita   “hållbarhetsexperter”   

från   väst   för   att   lösa   utvecklingsrelaterade   problem   i   postkoloniala   samhällen   

upprätthålls   och   reproduceras   bilden   av   att   postkoloniala   samhällen   är   beroende   av   

västs   hjälp. 185   

Sammanfattningsvis   är   artikel   28   således   i   enlighet   främst   Bhabhas,   Fanons   

och   Saids   teorier   om   reproduktion   men   även   med   Briggs   och   Sharps   argumentation,   

ett   uttryck   för   reproduktion   eftersom   CRC   reproducerar   bilden   av   att   postkoloniala   

samhällen   är   ignoranta   och   beroende   av   västerländsk   kunskap   för   att   kunna   utvecklas.     

  

5.3   Internalisering   

5.3.1   Exempel   1   på   internalisering   

  
“Article   1:   Obligation   of   States   Parties   

  

…   2.   Nothing   in   this   Charter   shall   affect   any   provisions   that   are   more   conductive   to   the   realization   of   the   rights   

and   welfare   of   the   child   contained   in   the   law   of   a   State   Party   or   in   any   other   international   Convention   or   

agreement   in   force   in   that   State.” 186   

  

I   artikel   1   stycke   2   i   ACRWC   skrivs   det   att   inget   i   konventionen   ska   påverka   någon   metod   

som   är   mer   effektiv   och   ledande   i   arbetet   för   förverkliga   alla   barns   rättigheter   och   

välbefinnande   oavsett   vad   denna   metoden   är.   Det   spelar   alltså   ingen   roll   om   det   är   en   

183  Briggs,   John,   Sharp,   Joanne,   “Indigenous   knowledges   and   development:   a   postcolonial   caution”,   i   Third   
World   Quarterly,   Vol.   25   Issue   4,   2004   p.   667-668   
  

184  ibid.,   s.661-662   
  

185  ibid.,   s.   662   
  

186   Organization   of   African   Unity   (OAU),    African   Charter   on   the   Rights   and   Welfare   of   the   Child,    11   July   1990,   
CAB/LEG/24.9/49   (1990),   tillgänglig   på:    https://www.refworld.org/docid/3ae6b38c18.html    ,   hämtad    20   April   
2021,   artikel   1   
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nationell   lagstiftning   eller   internationella   konventioner.   Detta   innebär   att   ACRWC   genom   

artikel   1   stycke   2   framhåller   att   länder   som   redan   inkorporerat   t.ex   CRC   eller   andra   

folkrättsliga   konventioner   (som   har   en   inneboende   eurocentrism 187 )   och   är   nöjda   med   dessa   

inte   behöver   inkorporera   ACRWC   som   komplement.   Fanon   beskriver   hur   medborgare   i   

postkoloniala   samhällen   omedvetet   anpassar   sig   till   västerländsk   kultur   och   anammar   västs   

värderingar   omedvetet   för   att   försöka   “vinna   tillbaka”   den   mänsklighet   som   de   berövats   

under   kolonialismen. 188    Även   Bhabha   talar   om   internaliseringsprocessen   och   beskriver   den   

som   efterhärmning.   Bhabha   menar   att   efterhärmning   är   det   befolkningen   i   ett   koloniserat   

område   utför   när   de   anammar   kolonisatörens   kultur,   normer   och   värderingar   för   att   i   någon   

mån   få   ta   del   av   de   privilegier   kolonisatören   har   och   passa   in   så   gott   det   går. 189    Utifrån   

Fanons   och   Bhabhas   definitioner   av   internalisering   går   det   att   se   tendenser   på   detta   i   artikel   1   

stycke   2   i   ACRWC.   

Stater   som   skrivit   under   och   implementerat   t.ex   CRC   kan   ha   gjort   detta   för   att,   som   

Fanon   och   Bhabha   beskriver,   passa   in   och   försöka   återerövra   en   känsla   av   mänsklighet.   Att   

implementera   CRC   kan   alltså   vara   ett   tecken   på   internalisering,   och   i   artikel   1   stycke   2   är   AU   

till   synes   inte   medvetna   om   detta   -   vilket   också   kan   tolkas   som   ett   uttryck   på   internalisering.   

  

6.   Diskussion   och   slutsats   
I   detta   avsnitt   kommer   jag   föra   en   diskussion   kring   resultaten   från   analysen   och   undersöka   

vilka   slutsatser   som   kan   dras.     

  

6.1   Diskussion   
Uppsatsens   övergripande   syfte   är   att   undersöka   om   de   postkoloniala   strukturerna   påverkar   

den   internationella   barnrätten   och   för   att   kunna   diskutera   detta   har   jag   gjort   en   fallstudie   där   

jag   undersöker   det   afrikanska   barnrättsdokumentet   ACRWC:   Uppsatsens   specifika   

frågeställning   som   jag   ställde   i   början   av   uppsatsen   var:   

Påverkar   de   postkoloniala   strukturerna   den   afrikanska   barnrätten?   Om   ja,   på   vilket   sätt?   

Med   hjälp   av   analysverktygen   (begreppen   eurocentrism,   reproduktion   och   internalisering)   har   

jag   undersökt   primärmaterialet   för   att   identifiera   eventuella   tecken   på   postkoloniala   

187  ibid.,   s   30-32   
  

188   Fanon,   Frantz,    Svart   hud,   vita   masker ,   Daidalos,   Göteborg,   1997,   s.13-14   
  

189   Huddart,   David,    Homi   K.   Bhabha    ,   Routledge,   London,   2006,   s.40-42   
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strukturer.     

Analysen   visar   att   det   finns   eurocentriska   tendenser   i   CRC.   Analysen   visar   på   att   

tendenserna   främst   visar   sig   genom   uttalanden   som   framhåller   och   argumenterar   för   

individens   rättigheter   som   överordnade   kollektivets   rättigheter,   t.ex   i   exempel   1   

(eurocentrism).   Individualismen   är,   som   jag   upprepade   gånger   i   uppsatsen   nämnt,   

karaktäristiskt   för   väst.   I   många   av   de   postkoloniala   samhällena   håller   man   ihop   på   ett   sätt   

som   man   inte   gör   i   väst   och   prioriterar   gruppen   före   individen.   Orsakerna   till   detta   kan   dels   

vara   att   man   i   en   del   postkoloniala   samhällen,   vilket   Inglehart-Welzel’s   kulturkarta   bekräftar,   

lever   liv   som   i   större   utsträckning   präglas   av   religion   och   stark   tro   till   Gud.   I   dessa   samhällen   

prioriterar   man   ofta   sina   familjer   och   sin   “grupp”.   Kollektivet   är   i   stor   utsträckning   viktigare   

än   individens   egna   rättigheter   och   mycket   handlar   om   att   göra   sin   familj,   sina   föräldrar   stolta.   

Den   individualistiska   ansatsen   i   exempel   1   (eurocentrism)   kan   göra   den   svår   att   applicera   i   

postkoloniala   kontexter   och   riskerar   därmed   att   påverka   den   afrikanska   barnrätten.   

Vidare   visar   analysen   att   tecken   på   eurocentrism   återfinns   i   CRC   genom   sättet   

konventionen   förutsätter   att   alla   samhällen   runt   om   i   världen   ser   ut   på   samma   sätt   som   

samhällen   i   väst.   I   exempel   2   (eurocentrism)   visar   analysen   att   artikel   18   i   CRC   endast   är   

implementerbar   i   samhällen   med   en   västerländsk   kontext.   Artikel   18   beskriver   båda   

föräldrars   skyldighet   att   uppfostra   och   ta   ansvar   för   sitt/sina   barn,   vilket   är   en   eurocentrisk   

tanke   då   det   inte   alltid   finns   två   närvarande   föräldrar   i   postkoloniala   samhällen.   Jag   vill   dock   

understryka   att   det   inte   alltid   finns   två   närvarande   föräldrar   i   familjer   i   västerländska   

samhällen   heller,   vilket   innebär   att   denna   artikel   är   problematisk   för   familjer   utanför   

postkoloniala   samhällen   också.   Därtill   vill   jag   även   poängtera   att   det   är   långt   ifrån   alla   

familjer   i   postkoloniala   samhällen   som   inte   har   två   närvarande   föräldrar.     

Däremot   är   det   inte   lika   självklart   i   konfliktdrabbade   samhällen   att   båda   föräldrarna   är   

närvarande   vilket   postkoloniala   samhällen   i   större   utsträckning   är   jämfört   med   samhällen   i   

väst.   Risken   för   att   en,   eller   båda   föräldrar   gått   bort   är   större   för   barn   som   bor   i   länder   som   

befinner   sig   i   krig.   Lever   man   vidare   i   ett   land   med   utbredd   fattigdom   är   det   större   risk   att   en,   

eller   båda   föräldrarna   gått   bort   i   sjukdom   eller   svält.   Exempel   2   (eurocentrism)   visar   

tendenser   på   eurocentrism   eftersom   den   i   praktiken   är   mer   applicerbar   i   väst   än   i   

postkoloniala   samhällen,   men   jag   ser   inte   detta   exempel   som   en   lika   stark   indikator   som   

exempel   1   (eurocentrism)   då   den   även   kan   vara   svår   att   implementera   i   samhällen   i   väst   där   

ett   barn   inte   har   två   närvarande   föräldrar.   Däremot   vill   jag   lägga   till   att   samhällen   i   väst   i   

större   utsträckning   har   bättre   sociala   skyddsnät   än   postkoloniala   samhällen   vilket   i   praktiken   

innebär   att   vid   en   eller   båda   föräldrarnas   bortgång   kan   barnet   få   en   annan   vårdnadshavare   
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som   ansvarar   för   barnet.   Sådana   sociala   skyddsnät   kräver   pengar   och   är   därför   inte   en   

självklarhet   i   alla   postkoloniala   samhällen   då   dessa   samhällen   eftersom   samhällena   ofta   är   

fattigare   än   samhällen   i   väst.     

Vidare   kräver   implementeringen   av   artikeln   i   exempel   2   (eurocentrism)   inte   endast   att   

det   finns   två   närvarande   föräldrar.   Den   kräver   även   att   de   två   närvarande   föräldrarna   i   

praktiken   kan   ta   hand   om   och   uppfostra   sitt/sina   barn   på   det   sätt   som   CRC   argumenterar   för.   

Även   detta   kan   medföra   svårigheter   i   implementeringen   i   postkoloniala   samhällen.   I   familjer   

där   det   finns   två   närvarande   föräldrar   finns   det   en   risk   att   en   av,   eller   båda   föräldrarna   inte   är   i   

ett   fysiskt   eller   psykiskt   tillstånd   att   ta   hand   om   och   uppfostra   sina   barn.   Som   tidigare   nämnt  

är   det   i   postkoloniala   samhällen   där   det   råder   konflikt   och/eller   fattigdom   större   risk   att   en   

förälder   är   inkapaciterad   av   olika   orsaker.   Skadas   en   föräldrar   fysiskt   (t.ex   blir   förlamad   och   

inte   får   tillgång   till   hjälpmedel   som   exempelvis   rullstol)   eller   psykiskt   (i   form   av   exempelvis   

posttraumatisk   stress)   finns   det   risk   att   denne   inte   i   praktiken   har   förutsättningar   att   ta   hand   

om   sitt/sina   barn   trots   att   denne   rent   fysiskt   är   närvarande.   Även   här   vill   jag   dock   understryka   

att   detta   kan   vara   ett   problem   även   i   samhällen   i   väst   där   en   eller   båda   föräldrar   av   olika   

anledningar   trots   sina   fysiska   närvaro   i   barnets   liv   inte   har   förmåga   att   ta   hand   om   och   

uppfostra   barnet.   Jag   vill   även   poängtera   att   det   självklart   finns   familjer   i   postkoloniala   

samhällen   där   föräldrar   trots   fysisk   eller   psykisk   skada   kan   ta   hand   om   och   uppfostra   sina   

barn.   Av   nämnda   anledningar   finns   det   en   risk   att   även   artikeln   i   exempel   2   (eurocentrism)   är   

svår   att   applicera   i   postkoloniala   kontexter   och   således   riskerar   att   påverka   den   afrikanska   

barnrätten.   

Exempel   3   (eurocentrism)   redogör   för   artikel   32   i   CRC   som   handlar   om   staters   

skyldighet   att   genom   lagstiftning   skydda   barn   från   arbete   som   dels   kan   vara   farligt,   som   på   

något   sätt   hindrar   barnets   skolgång   eller   som   kan   skada   barnets   fysiska/psykiska   hälsa,   

mentala,   spirituella,   moraliska   eller   sociala   utveckling.   Artikeln   beskriver   att   stater   genom   att     

1. Införa   en   minimiålder   för   anställning,     

2. Införa   lämpligt   regelverk   som   bestämmer   hur   många   timmar   barnet   får   jobba   samt   

nivån   arbetsmiljö   

3.   Införa   lämpliga   straff   eller   sanktioner   för   att   säkerställa   att   bestämmelserna   i   artikeln   

följs   i   praktiken.   

Exempel   3   (eurocentrism)   visar   tendenser   på   eurocentrism   av   ett   antal   olika   anledningar.   

Först   och   främst   kräver   CRC   genom   artikel   32   (som   utgör   exempel   3   av   eurocentrism)   att   
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barn   inte   får   arbeta   på   ett   sätt   som   bl.a   hindrar   barnets   skolgång   och   utbildning.   Jag   förstår   

varför   denna   formuleringen   finns   i   artikeln   och   jag   är   övertygad   om   att   utbildning   och   

skolgång   är   något   av   det   absolut   viktigaste   i   ett   barns   liv.   Med   det   sagt   är   det   inte   självklart   

att   barn   i   postkoloniala   samhällen   ens   har   alternativet   att   välja   utbildning   och   skolgång   

framför   arbete.   I   en   del   postkoloniala   samhällen,   som   är   fattiga,   kan   en   hel   familjs   ekonomi   

vara   beroende   av   att   barnet/barnen   tjänar   pengar.   Föräldrarna   kan   inte   alltid,   av   olika   

anledningar,   försörja   hela   sin   familj   med   sina   eventuella   inkomster   utan   det   krävs   att   alla   

hjälper   till.   I   samhällen   där   familjen   prioriteras   över   individen   går   det   därför   att   tänka   sig   att   

det   är   självklart   för   många   att   välja   att   arbeta   istället   för   att   gå   i   skolan.   I   en   del   postkoloniala   

samhällen   är   inte   ens   skolgång   gratis,   vilket   i   viss   mån   också   kan   bidra   till   att   barnet   måste   

tjäna   pengar.   Även   om   jag   utan   invändningar   håller   med   om   att   alla   barn   ska   ha   rätt   till   

utbildning   och   skolgång   är   fattigdomen   som   finns   i   en   del   postkoloniala   samhällen   en   

verklighet   som   förhindrar   barn   från   att   kunna   utbilda   sig.   Faktumet   att   även   denna   artikeln,   

likt   den   i   förra   exemplet,   endast   är   implementerbar   under   förutsättningen   att   alla   samhällen   är   

lika   dom   i   väst.   Detta   gör   artikeln   i   exempel   3   (eurocentrism)   till   ett   uttryck   av   eurocentrism. 

Vidare   finns   det   fler   uttryck   för   eurocentrism   i   exempel   3   (eurocentrism).   I   artikeln   

som   utgör   exemplet   framhålls   det   även   att   stater   bör   införa   juridiska   regelverk,   alltså   lagar   för   

att   se   till   att   bestämmelserna   i   artikeln   följs.   Det   står   även   att   stater   bör   ta   fram   lämpliga   straff   

och   sanktioner   mot   alla   som   bryter   mot   bestämmelserna.   Denna   formulering   är   intressant   

eftersom   den   inte   specificerar   vem   sanktionerna   och   straffen   bör   rikta   sig   mot.   Är   det   barnen   

som   av   olika   anledningar   väljer,   eller   i   vissa   fall   faktiskt   inte   har   något   annat   val   än   att   arbeta   

som   blir   måltavla   för   dessa   straff   och   sanktioner?   Är   det   föräldrar   eller   vårdnadshavare   som   

ska   straffas?   Detta   specificeras   inte   och   är   således   öppet   för   staterna   att   själva   tolka.     

Att   uppmana   stater   att   införa   straff   och   sanktioner   för   de   som   inte   följer   

bestämmelserna   i   artikel   32,   som   vi   nu   analyserat   och   sett   eurocentriska   tendenser   i,   är   enligt   

mig   ett   tecken   på   oförmåga   att   förstå   vad   barn   i   postkoloniala   samhällen   går   igenom.   Det   

visar   en   brist   på   hänsyn   för   att   alla   barn   i   praktiken   inte   kan   gå   i   skolan   på   grund   av   

omständigheterna   som   råder.   Tecken   på   eurocentrism   i   denna   artikel   går   därför   enligt   mig   att   

se   som   tydliga,   men   också   särskilt   skadliga   för   barn   i   postkoloniala   samhällen   där   

västerländsk   samhällsstruktur   inte   råder,   t.ex   samhällen   i   Afrika.   Jag   ser   dem   som   särskilt   

skadliga   eftersom   artikeln   lämnar   ett   utrymme   för   tolkning   i   en   bestämmelse   som   uppmanar   

till   straff   och   sanktioner   mot   de   som   inte   följer   artikeln.   Jag   ser   detta   som   en   risk   för   att   

barnen,   som   i   många   fall   redan   är   utsatta,   blir   mer   utsatta   på   grund   av   denna   artikel.   
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I   exempel   1   (reproduktion)   så   framhåller   CRC   att   all   utbildning   som   riktas   mot   barn   ska   lära   

ut   respekt   för   mänskliga   rättigheter,   grundläggande   friheter   och   FN-stadgans   principer.   

Respekten   för   mänskliga   rättigheter   som   koncept    i   sig   är   inte   ett   tecken   på   reproduktion,   men   

att   artikeln   hänvisar   till   det   människorättsbegrepp   som   FN   myntat   i   FN-stadgan   kan   tolkas   

som   att   det   är   det   enda   människorättsbegrepp   som   anses   korrekt.   Vidare   är   FN-stadgan   en   

folkrättslig   konvention   vilket   medför   risken   för   inneboende   eurocentrism,   vilket   uppsatsens   

analys   visar.    När   artikeln   sedan   framhåller   att   det   är   FN’s   definition   av   mänskliga   rättigheter   

som   bör   läras   ut   kan   detta   tolkas   som   ett   tecken   på   reproduktion   av   eurocentriska   värderingar   

och   principer.   I   ACRWC   framhålls   det   i   motsvarande   artikel   (rätten   till   utbildning)   att   vikt   

bör   läggas   vid   respekt   för   mänskliga   rättigheter   och   grundläggande   friheter   med   särskild   

hänvisning   till   dem   som   anges   i   bestämmelserna   i   olika   afrikanska   instrument.   Därtill   

framhåller   artikeln   i   ACRWC   vikten   att   bevara   och   uppmuntra   positiv   afrikansk   moral   

(African   moral),   traditionella   värderingar   och   traditionell   kultur.   Slutligen   framhåller   artikeln   

betydelsen   av   afrikansk   sammanhållning   och   solidaritet.   Vid   jämförelse   av   artikel   11   i   

ACRWC   och   artikel   29   i   CRC   som   behandlar   samma   ämne,   blir   det   för   mig   tydligt   att   AU   i   

artikel   11   ACRWC   tar   ställning   mot   de   formuleringar   som   görs   i   artikel   29   i   CRC.   AU   har   

lagt   mycket   och   betydelsefullt   fokus   på   att   understryka   vikten   av   att   ett   afrikanskt   perspektiv   

och   framhåller   tydligt   betydelsen   av   anpassning   till   den   rådande   kontexten,   som   i   detta   fallet   

är   Afrika.     

Hade   artikel   29   i   CRC   inte   varit   ett   försök   till   reproduktion   av   eurocentriska   

värderingar   hade   kanske   inte   AU   känt   ett   behov   av   att   understryka   vikten   av   ett   afrikanskt   

perspektiv.   Jag   kan   dock   inte   konstatera   att   det   är   på   detta   sätt   då   AU   inte   själva   sagt   det,   utan   

lämnar   det   öppet   för   individen   att   tolka.     

I   exempel   2   (reproduktion)   analyseras   artikel   28   i   CRC   som   även   den   innehåller   

bestämmelser   om   utbildning.   I   denna   artikel   framhåller   konventionen   att   alla   barn   har   rätt   till   

utbildning   och   att   strävan   efter   att   denna   rätt   ska   tillgodoses   i   alla   länder   ska   innefatta   

internationellt   samarbete.   Det   internationella   samarbetet   ska   fokusera   på   att   eliminera   

analfabetism   och,   som   författarna   till   CRC   valt   att   skriva,   ignorans.   Detta   ska   ske   genom   

teknologisk   kunskap   och   “moderna”   utvecklingsmetoder.   Slutligen   fastslår   artikel   28   i   CRC   

att   specifikt   fokus   bör   läggas   vid   utvecklingsländer.     

Denna   artikel   är   enligt   mig   den   starkaste   indikatorn   på   reproduktion   i   CRC.   Först   och   

främst   står   det   i   artikeln   att   det   internationella   samarbetet   som   ska   genomsyra   utbildningen   

ska   fokusera   på   att   eliminera   ignorans.   Jag   ser   valet   av   ordet   “ignorans”   som   problematiskt   i   

sig   då   det   är   diffust.   Vem   är   ignorant,   och   enligt   vilka   mått?   Ordvalet   i   kombination   vid   

  
51   



  
  

artikelns   senare   fastslagande,   att   specifikt   fokus   för   denna   artikel   bör   läggas   vid   

utvecklingsländer,   gör   mig   konfunderad.   Jag   tolkar   artikeln   som   ett   tecken   på   ett   försök   att   

genom   reproduktion   av   dikotomin   i   vi-och-dom-diskursen   (som   framförallt   Said   talar   om,   

men   även   Fanon   och   Bhabha)   upprätthålla   bilden   av   utvecklingsländer,   alltså   postkoloniala   

samhällen   (vilket   analysen   visar   är   utvecklingsländer   betyder),   som   ociviliserade   och   i   behov   

av   västerländsk   kunskap.   Återigen   kan   jag   inte   konstatera   att   detta   var   syftet   med   artikeln,   

men   enligt   mig   är   det   ett   starkt   tecken   på   en   antingen   medveten   eller   omedveten   reproduktion   

av   eurocentrism   och   dikotomin   i   vi-och-dom-diskursen   vilket   riskerar   att   påverka   den   

afrikanska   barnrätten.   

Slutligen   fann   jag   inte   lika   starka   tecken   på   internalisering.   Jag   analyserade   båda   

konventionerna   med   alla   tre   analysverktyg   men   fann   inget   uttryck   för   eurocentrism   eller   

reproduktion   i   ACRWC.   När   postkoloniala   samhällen   uttrycker   eurocentrism/reproducerar   

eurocentriska   värderingar   är   detta   ett   tecken   på   internalisering.   Av   analysen   framgår   att   jag   

bara   fann   jag   bara   ett   exempel   på   internalisering   i   ACRWC.   Jag   tolkar   detta   som   ett   tecken   på   

att   AU   genom   ACRWC   i   mångt   och   mycket   stått   emot   internaliseringen   och   istället   varit   

tydliga   med   att   de   tagit   inspiration   från   CRC   men   anpassat   artiklarna   till   en   afrikansk   kontext.   

Med   detta   sagt   går   det   alltså   att   säga   att   analysen   funnit   tecken   på   vissa   postkoloniala   

strukturer   i   CRC   och   ACRWC,   dock   var   inte   dessa   lika   omfattande   i   ACRWC   tack   vare   AUs   

kompletteringar.   

Jag   vill   understryka   att   jag   är   medveten   av   att   ett   stort   antal   postkoloniala   länder   varit   

deltagande   i   skapandeprocessen   av   CRC   och   ser   att   detta   kan   vara   ett   argument   för   att   

konventionen   inte   skulle   kunna   påverkas   av   postkoloniala   strukturer   som   eurocentrism,   

reproduktion   och/eller   internalisering.   Dock   ser   jag   inte   att   detta   är   ett   legitimt   argument   då   

särskilt   det   sistnämnda   begreppet,   internalisering,   kan   vara   en   förklaring   till   varför   det   trots   

postkoloniala   länders   deltagande   finns   tecken   på   postkoloniala   strukturer   i   form   av   

eurocentrism   och   reproduktion   inom   CRC.   Det   finns   en   risk   att   de   postkoloniala   länderna   har   

internaliserat   västerländska   värderingar   till   den   grad   att   de   inte   såg   eurocentrismen   och   

reproduktionen   i   skapandeprocessen.   Jag   konstaterar   inte   att   det   är   så,   men   jag   ser   att   risken   

finns.   Det   kan   även   vara   så   att   den   ojämna   maktbalans   (som   i   sig   är   en   konsekvens   av   

kolonialismen)   gjorde   att   de   postkoloniala   länderna   helt   enkelt   inte   vågade   markera.   Detta   

kan   vara   en   förklaring   till   varför   AU   i   efterhand   kände   att   det   fanns   ett   behov   av   att   

komplettera   CRC   med   ett   afrikanskt   perspektiv.   Detta   kan   tyda   på   att   de   identifierade   

postkoloniala   strukturer   i   CRC.     
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6.2   Slutsats     

Uppsatsens   övergripande   syfte   är   att   undersöka   om   de   postkoloniala   strukturerna   påverkar   

den   internationella   barnrätten   och   för   att   kunna   diskutera   detta   har   jag   gjort   en   fallstudie   där   

jag   undersöker   det   afrikanska   barnrättsdokumentet   ACRWC.   Uppsatsens   frågeställning   som   

jag   ställde   i   början   av   uppsatsen   var:   

Påverkar   de   postkoloniala   strukturerna   den   afrikanska   barnrätten?   Om   ja,   på   vilket   sätt?   

Analysen   visar   att   det   finns   tecken   på   att   postkoloniala   strukturer   (   i   form   av   eurocentrism   

och   reproduktion)   påverkar   CRC.   Analysen   visar   dock   att   de   postkoloniala   strukturerna   inte   

påverkar   ACRWC   i   särskilt   hög   utsträckning   då   inga   exempel   på   eurocentrism   eller   

reproduktion   hittades   i   detta   dokument.   Jag   fann   endast   ett   tecken   på   internalisering   i   

ACRWC.   Min   slutsats   är   att   väst   genom   CRC   haft   en   antingen   omedveten   eller   medveten   

ambition   att   reproducera   eurocentriska   värderingar,   men   att   AU   i   ACRWC   inte   internaliserat   

dessa.   ACRWC   lade   istället   mycket   fokus   på   att   komplettera   artiklarna   med   ett   afrikanskt   

perspektiv   och   poängterade   vikten   av   att   barnrätten   anpassas   till   en   afrikansk   kontext.     

Slutligen   är   svaret   på   frågeställningen:   Det   går   inte   genom   analysen   att   varken   

konstatera   eller   dementera   att   postkoloniala   strukturer   påverkar   den   afrikanska   barnrätten.   

Med   det   sagt   går   det   att   påstå   att   AU   genom   att   författa   ett   kompletterande   regionalt   

barnrättsdokument   med   särskilt   fokus   på   den   afrikanska   kontexten,   stått   emot   reproduktionen   

av   eurocentriska   värderingar   och   alltså   inte   internaliserat   dessa.   Denna   slutsats   stärks   även   

med   faktumet   att   jag   inte   fann   omfattande   förekomst   av   internalisering   i   ACRWC,   samt   ingen   

förekomst   av   eurocentrism   eller   reproduktion   i   ACRWC.   

Med   detta   sagt   identifierade   jag   fler   postkoloniala   strukturer   i   CRC   än   i   ACRWC.  

Trots   att   CRC   är   ett   internationellt   barnrättsdokument   och   inte   regionalt   med   fokus   på   Afrika   

ser   jag   att   det   finns   en   risk   för   att   de   postkoloniala   strukturerna   i   CRC   även   påverkar   den   

afrikanska   barnrätten.   I   postkoloniala   samhällen   i   Afrika   finns   en   risk   för   att   man   i   första   

hand   ser   till   CRC   och   inte   till   ACRWC   med   tanke   på   FN:s   höga   status.   Detta   medför   vidare   

en   risk   för   att   de   postkoloniala   strukturerna   påverkar   barnen   i   praktiken.   Jag   ser   ett   behov   av   

regionala   barnrättsdokument   som   är   specifikt   anpassade   till   den   rådande   kontexten,   likt   

ACRWC,   för   att   undvika   postkoloniala   strukturer   som   eurocentrism,   reproduktion   och   

internalisering   samt   att   dessa   åtnjuter   en   primär   status   i   förhållande   till   CRC.   

Slutligen   vill   jag   säga   att   jag   ser   en   fara   med   antagandet   att   postkoloniala   länder   inte   

kan   stå   emot   den   internalisering   som   ibland   sker   som   följd   av   den   eurocentrism   och   
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reproduktion   väst   gör.   Bilden   av   att   postkoloniala   samhällen   är   svaga   och   inkapabla   att   stå   

upp   för   sig   själva   är   en   del   av   dikotomin   i   vi-och-dom-diskursen   och   att   anta   att   postkoloniala   

samhällen   är   svaga   blir   att   reproducera   eurocentriska   värderingar   .   Resultatet   av   denna   analys   

visar   att   postkoloniala   samhällen   är   fullt   kapabla   att   stå   upp   för   sig   själva   och   motarbeta   västs   

försök   att   reproducera   eurocentriska   värderingar.   

I   framtida   forskning   uppmanar   jag   forskare   att   fokusera   vidare   konsekvenserna   av   

postkolonialismen   inom   specifika   områden   som   t.ex   barnrätt,   kvinnorätt   eller   minoritetsrätt.   

Det   finns   förutsättningar   att   göra   en   liknande   analys   där   fokus   läggs   på   att   undersöka   

postkoloniala   strukturer   inom   t.ex   kvinnors   rättigheter   då   det   även   inom   detta   område   finns   

en   FN-konvention   och   en   AU-konvention.   Jag   ser   även   att   framtida   forskning   kan   behandla   

barnrättskonventionerna   utifrån   andra   postkoloniala   analysverktyg,   inte   bara   de   som   använts   i   

denna   uppsats   (eurocentrism,   reproduktion,   internalisering).     

Slutligen   uppmanar   jag   även   till   kritiskt   tänkande   och   varnar   för   risken   att   falla   in   i   en   

omedveten   reproduktion   av   eurocentrism,   vilket   är   lätt   för   forskare   från   väst   att   hamna   i.     
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