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Gustav Persson

Rosengård hade förvandlats till en ”krigs-
zon”, det var så tidningsläsaren fick 
händelserna beskriven för sig. Den 
våldsamma situationen hade blossat upp i 
Malmöstadsdelen Rosengård under några 
kvällar och nätter vintern 2008. Protesterna 
sprang ur en tre veckor lång ockupation av 
en källarmoské, vars rätt att hyra och bruka 
lokalen hade sagts upp av hyresvärden på 
grunder som vid tidpunkten var oklara. De 
oklara omständigheterna kring lokalens 
framtida planer, där Islamiska kulturfören-
ingen hade drivit sin moské under många 
år ledde till att ockupationen sågs som en 
rimlig reaktion på den vid tiden orimliga 
uppsägningen. Efter tre veckor av ockupa-
tion tar hyresvärden och polisen beslutet 
att det nu får vara nog, och under ingripan-
det avlägsnas de ungdomar som i skift har 

bott i källarlokalen. Ingripandet beskrivs 
av de som varit närvarande som våldsamt 
och hårdhänt vilket samma kväll leder till 
våldsamma motreaktioner från människor 
som befinner sig i Rosengård. Katastrofen 
är ett faktum, nu befinner sig svensk polis 
i en våldsam kamp mot ungdomar i ett av 
Sveriges största miljonprojekt. 

Artikelns tyngdpunkt ligger på vilka pro-
blem som finns i rapporteringen av kraval-
lerna i Rosengård men också vilka problem 
medier generellt har att förklara protester 
av olika slag, inte minst protester som trä-
der fram ur sociala missnöjen. I uppsatsen 
som ligger till grund för den här artikeln, är 
det tre lokala tidningars bevakning av hän-
delserna som har studerats, Sydsvenskan, 
den största dagstidningen i Skåne, Metro 

Artikeln är baserad på författarens kandidatuppsats:

”Det brinner i Rosengård igen: En kritisk diskursanalys av 

nyhetsrapporteringen av kravallerna i Rosengård 2008”

Handledare: Lory Dance
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och City, två gratistidningar med lokalre-
daktioner. Den här artikeln vill förklara på 
vilket sätt nyhetsjournalistiken behandlar 
konflikter i samhället och vilka konsekven-
ser det kan få för oss som medborgare i 
vårt politiska handlande. Inte minst efter-
som mediernas rapportering är central 
för vår förståelse, inte minst eftersom vi 
sällan har egna direkta erfarenheter av de 
konflikter som uppstår i samhället.1

En villkorad journalistik
Att förstå journalistikens problem i olika 
situationer kräver en förståelse för dess 
ideala tillstånd, i vilka situationer det upp-
fylls, i vilka situationer det inte uppfylls 
och i vilka situationer idealen borde för-
verkligas. Journalistikens ideala tillstånd 
brukar beskrivas som demokratins främsta 
vakthund. Journalistkåren ska sträva efter 
att vara både kritisk och oberoende. Ex-
emplet Rosengård visar hur det kan uppstå 
en skillnad mellan idealet och den faktiska 
rapporteringen.
 
För att förstå nyhetsjournalistikens han-
terande av olika händelser kan vi sortera 
nyhetsberättelser inom olika sfärer. Den 
legitima polemikens sfär står för det förhål-
lande under vilken journalistiken fungerar 
på det sätt som går att likna med dess ideal: 
Journalisten förhåller sig oberoende till de 
parter som är inblandande i händelser el-
ler konflikter. Centralt är också att olika 
källor balanseras noga för att uppnå en så 
objektiv rapportering som möjligt. Inom 
den legitima sfären finns ofta företrädare 

för politiska partier i mittfåra eller liknan-
de aktörer som nyhetsmedierna ser som 
legitima röster. När det kommer till pro-
tester, främst våldsamma sådana, sorteras 
de oftast i det avvikandes sfär. Häri hittar vi 
händelser som är avvikande, ovärdiga att 
bemöta på det sätt som krävs inom den le-
gitima polemikens sfär.  När det kommer 

till det avvikande ger journalistiken 
sig själv auktoritet att döma ut perspektiv 
utan att balansera dem, ofta utan att andra 
källor tas i beaktande. Enkelt uttryckt finns 
det en konsensus inom den politiska mitten 
som här skapar utrymme för journalister 
att uttala sig dömande och negligera vissa 
perspektiv.2 

När Islamska Kulturföreningen var tvung-
en att lämna lokalen så valde flertalet ung-
domar att stanna kvar. De startade en ny 
förening som tog på sig ansvaret att förvara 
sin rätt till den vardagliga mötesplats de 
under lång tid nyttjat. Den nystartade för-
eningen Islamic Youth Center iscensatte en 
olaglig ockupation av källarlokalen. Frågan 
om sfärer som ett sätt att förstå olika hän-
delser och journalistikens bevakning blir i 
fallet med oroligheterna i Rosengård intres-
sant. Att ungdomar i Rosengård ockuperar 
en lokal skulle mycket väl kunna antas vara 
avvikande på det sätt som är beskrivet ovan, 
inte värdigt att bevaka på ett balanserat och 
objektivt vis. När ockupationen blev känd 
bemöttes händelsen något olika beroende 
på tidning. Sydsvenskan blev rösten för 
vad som skulle kunna ses som en ”legitim” 
politisk debatt, med röster från lokala po-
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litiker och företrädare för fastighetsbolag 
och kommunen. Ockupationen hade, den 
ovälkomna karaktären till trots, lyft frågan 
till en lokalpolitisk debatt i stadens största 
tidning. Vad som inte fick plats i tidningen 
var det nybildade Islamic Youth Centers’ 
röst. Intressant nog är det de båda gratis-
tidningarna som täcker ockupanternas per-
spektiv. Ungdomarna blir behandlade som 
legitima aktörer. Deras kamp för rätten till 
”sin” lokal är vad som främst betonas. Här 
är myndigheternas och fastighetsföretagens 
pajkastning om vem som bär ansvaret och 
vad som ska hända med lokalen framöver, 
eller för moskéns besökare mer frånvaran-
de. 

Vid en läsning av den lokala pressen går 
det att förstå ockupationen som en illegal 
aktion som trots detta ger upphov till en 
debatt inom den legitima sfären. Detta 
genom att medierna själva inte fördömer 
det som sker utan låter olika röster kom-
ma fram, som fördömer men också visar 
förståelse och sympati för ungdomarnas 
situation och aktion. Den förvisso exklu-
derande, men balanserade, politiska debat-
ten som tar plats i Sydsvenskan lyfter upp 
frågan på den politiska dagordningen. Sett 
till hela den lokala mediala representatio-
nen av konflikten där även ungdomarna 
får komma till tals och utrycka sina känslor 
och krav i de mindre gratistidningarna är 
det under de drygt tre första veckorna en 
nyanserad och nyfiken rapportering från 
Rosengård. Det går inte täta skott mellan 
de journalistiska sfärerna: händelser förflyt-

tar sig ständigt mellan den legitima och den 
avvikande sfären, något som senare i histo-
rien blir mycket uppenbart.

Vandaler, kriminella och politik?
”Bomberna exploderar, raketerna smattrar 
och tjock rök stiger mot himlen. Tumultet 
förvärrades på Rosengård i natt.”3 – så ly-
der en av beskrivningarna av de våldsamma 
protester som sker efter att ockupationen 
får ett abrupt och våldsamt slut. Under de 
dagar som våldsamheterna pågår i Rosen-
gård går det inte att läsa om mycket annat 
än just våldsamheterna. Läsaren får ta del 
av mer eller mindre detaljrika beskrivningar 
av hur våldet har tagit över Malmös största 
miljonprogramområde. Från diskussioner 
om den politiska ansvarsfrågan kring vräk-
ningen och eventuella framtida planer för 
en ny lokal åt Islamiska kulturföreningen, 
men även framställningen av ungdomarna 
som självständiga aktörer, behandlades nu 
frågan som något helt annat. I de lokala 
mediernas förståelse av händelserna är det 
svårt att se det som en politisk fråga, på 
något sätt. Den apolitiska förklaringen av 
våldet i medierna kan förstås som att våldet 
är utanför den sfär som är legitim, det är 
nu en avvikande händelse med avvikande 
aktörer som inte är värda att lyssna till eller 
förstås. 

Vad som händer när våldsamheter bryter 
ut, i Rosengård men som också är tydligt 
vid andra fall där våldsamma protester fö-
rekommit är att våldet får en dominerande 
roll i mediernas rapportering. Medierap-
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porteringen skapas liksom genom ett vålds-
filter. Ett filter som, när något våldsamt 
händer eller antas hända, hindrar alla för-
sök till förståelse för händelsens eller kon-
fliktens politiska natur.4

Våldsfiltret är en förklaringsmodell som 
har framkommit genom studier av medie-
bevakningen av protester och demonstra-
tioner. Det har visat sig att bevakningen 
ökar när våldsamheter uppstår. Bevakning 
av våldsamma protester sker ofta med en 
tydligt ökad dramatisering av våldets redan 
dramatiska natur, vilket gör att själva vål-
det framträder ännu tydligare. Här träder 
en mycket tragisk paradox fram: våldet är 
det som lockar nyhetsmedier att intensivt 
bevaka en protest samtidigt som protestens 
syfte förloras.5 I fallet med källarmoskén 
i Rosengård var detta tydligt då den inle-
dande rapporteringen innehöll en politisk 
diskussion, där ungdomarnas fredliga men 
olagliga ockupation motiverades med de 
krav som ställdes på att få behålla lokalen. 
När våldet uppenbarar sig förloras helt de 
tidigare politiska eller sociala kraven och 
våldet framstår som om det uppstått ur in-
tet. 

Detta paradoxala men återkommande 
misslyckande från pressen leder till pro-
blem som direkt påverkar protester nega-
tivt men också, i ett vidare perspektiv, hela 
det levande demokratiska samtalet. Den di-
rekta negativa effekten av våldsfiltret är att 
det politiska målet som de protesterande 
försöker nå försvinner i ett brus fyllt med 
krigsliknande scener, detta oavsett våldets 

spridning.6 Vidare får det konsekvenser 
för organisationer eller individer som har 
formulerat krav när våldsamheter uppstår i 
och med att våldet associeras med de som 
protesterar oavsett vad som lett till våldsut-
vecklingen. I fallet Rosengård är det dess-
utom mer eller mindre omöjligt att förstå 
vem det är som är ute på gatorna på nät-
terna och tampas mot polisen. Antydningar 
om att det är tillresta vänsteraktivister och 
kriminella gäng, båda grupperna represen-
terade som någon slags profitörer, gör det 
svårt att se våldet som något annat än ren 
galenskap. Det exemplifieras också i hur de 
som använder våld beskrivs. Mycket ofta 
är det ”bråkstakar”, ”ligister” eller ”krimi-
nella” som sägs vara ute och våldföra sig 
på samhället. Dessa karaktärer är svåra att 
förknippa med legitima politiska anspråk 
och på så sätt är också de förmodade bak-
omliggande orsakerna till kravallerna inte 
heller legitima. När de sociala problemen 
helt utesluts som förklaring till kravallerna i 
rapporteringen från Rosengård behövs hel-
ler ingen diskussion om att samhället skulle 
behöva någon slags radikal förändring, det 
självklara svaret blir istället att mer repres-
sion från myndigheternas sida behövs. 

Scenariot är likt rapporteringen från 
fem dagars kravaller i slutet av somma-
ren 2011 i Storbritannien. Även för en 
nyhetsläsare med särskilt stort 

intresse för händelseutvecklingen i 
London är det svårt att erinra sig någon 
betydande bevakning av protesterna innan 
våldsamheterna bröt ut. I Rosengård var 
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intresset för ockupationen marginellt i jäm-
förelse mot när våldet hade brutit 

ut. Något som allt för väl pekar på det oin-
tresse som finns på nyhetsredaktionerna att 
bevaka demonstrationer, folkliga åsiktsytt-
ringar och protester där våldet lyser med 
sin frånvaro.
 
Det är lätt att glömma att våldet i Rosen-
gård uppstod efter polisens ingripande, ett 
ingripande som förmodats vara av mycket 
våldsam karaktär, något som inte sällan är 
den direkta anledningen som får bägaren 
att rinna över så att våldsyttringar utbryter 
i situationer där förtroendet för polisen är 
minst sagt bristfälligt. Trots det finns det 
inte någon kritisk granskning av polisen i 
pressen. Under våldsamheterna drivs ny-
hetsberättelsen av polisen som här är domi-
nerande källa med sitt, som det verkar, fria 
tillträde till utrymmet i de tre tidningarna. 
Det är också tydligt att tidningarna inte tar 
ansvaret att granska polisens svåra uppgift 
utan snarare framstår som supportrar. Po-
liserna som arbetade i Rosengård beskrivs i 
det närmaste som sportutövare och uttalar 
sig främst i taktiska termer som ”[…] det 
är småjobbigt där ute men vi håller ställ-
ningarna”7. Mediernas ständiga uppgift att 
granska makten tillintetgörs här och even-
tuella felaktigheter kan då inte uppdagas 
förrän långt senare. I fallet med kravallerna 
i Göteborg 2001 var det först långt efteråt 
som den grävande journalistiken kunde be-
rätta varför det hade gått så fel. Precis som 
vid skotten på Götaplatsen och avspärr-
ningen av Hvitfeldtska gymnasiet var det 

långt senare nyhetsläsaren kunde få höra 
talas om de problem som uppstått under 
hanterandet av kravallerna i Rosengård. Då 
fick vi höra hur polispersonal inför en ka-
mera uttalat sig aktivt hotfullt och rasistiskt 
gentemot ungdomarna som deltog i kraval-
lerna i Rosengård.8 

Rosengård som krigsskådeplats
Att händelserna utspelar sig i ett av de mest 
ökända bostadsområdena i Sverige är inte 
obetydligt för hur rapporteringen 

kom att se ut. En fråga som bör ställas är 
på vilket sätt den historiska konstruktio-
nen av Rosengård som plats påverkar 

mediebevakningen av våldsamma kra-
valler i stadsdelen. Rosengård har precis 
som andra liknande bostadsområden fått 
utstå häftig kritik i det offentliga samtalet 
sedan den dagen bygget stod klart.9 Områ-
det uppfattades på en gång som något 
efterblivet, en produkt av en moder-
nitet som tagits för långt. Betongen sågs 
som skräckinjagande kall och mörk.10 Mil-
jonprogrammen representerade en motbild 
till det eftersträvansvärda som fanns inne i 
städerna och i villaförorterna.11 

I nyhetsrapporteringen under kravallerna i 
Rosengård går det att se flera tendenser som 
kan förstås utifrån området som avskilt från 
det samhälle som de med tolkningsföreträ-
de i nyhetstexterna vanligtvis verkar i. En 
sådan tendens är att många av nyhetstex-
terna betonar att många av aktörerna som 
är inblandade tar sig till Rosengård snarare 
än bor där. Det rör sig om journalisterna 
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själva, poliser från Skåne och andra delar av 
landet men främst är det aktivisterna som 
i negativa ordalag är beskriva som tillresta, 
och icke hemmahörande. När det kommer 
till polisens roll i Rosengård är den som 
tidigare antytts självklar. De är 

där för att slå ner oroligheterna. 

Synen på Rosengårds som hårt, kallt och 
omänskligt öppnar för det taktiska, närmast 
militära perspektivet på polisarbetet. 
För vem är egentligen bättre rustad än po-
liskåren med all dess vapenmakt att ta sig 
an en så hård verklighet. Tillvägagångssätt 
från polisen hade troligen varit detsamma 
oavsett var kravallerna tagit plats men i ny-
hetsberättelsen blir det som sker naturligt 
och slipper mötas av en kritiskt granskande 
blick. Rosengård är ett område där polisens 
närvaro förväntas. Om polisens tekniska 
kompetens går att läsa i Sydsvenskan 20 
december ”[…]polisen hade rustat för att 
stoppa nya våldsamheter med specialutbil-
dad kravallpolis från Göteborg och Stock-
holm”. Områdets är historisk representerat 
av hopplöshet vilket blir tydligt i rappor-
teringen om myndigheternas närvaro. Vi, 
samhället kan och bör inte förbättra något, 
enbart stävja det som gått för långt.
 
Vidare har platsen blivit definierad som en 
invandrarstadsdel och med tanke på den 
problematiska representationen av invand-
rare i media generellt,12 är Rosengård dub-
belt utsatt för den kritiska blicken. Den 
svenska samtida diskursen om invandrare 
och invandrartäta stadsdelar framträder 
tydligt. Vid flera tillfällen beskrivs Rosen-

gård som en typiskt osvensk plats. I ett av 
de mest extrema fallen beskrivs Rosengård 
som ”Bagdad två”13 av en ung kvinna med 
ett svenskklingande namn. Vid ett an-
nat tillfälle, berättar, återigen en ”etnisk 
svensk” tonårig flicka hur ”[…]det var jät-
teotäckt! För ett ögonblick så kändes det 
som om jag inte var i Sverige.”14 De ham-
nar mitt i krigsliknande situationer som 
inte hör hemma här. Det förstärker bilden 
av att det är ett åtskilt geografiskt område 
som går att lämna, så fort det går om man 
är ovillig förbipasserande, så snart situa-
tionen ebbat ut för de poliser, journalister 
och aktivister som har intressen i situatio-
nen. I mediebevakningen är det svårt att 
förstå Rosengård som en centralt belägen 
stadsdel i vår tredje största stad, en stadsdel 
vilken som helst. Istället betonas olikheten, 
det okända och obehagliga. En beskrivning 
som öppnar för helt andra tvångsmetoder 
än om det hade varit något som beskrevs 
som medräknat i vårt gemensamma.
  
Riskfyllda fallgropar
Det finns flera olyckliga inslag i rapporte-
ringen från kravallerna i Rosengård. Jour-
nalistiken brister i sin kritiska granskning 
av myndigheternas hanterande av situatio-
nen och levererar en obalanserad rapporte-
ring. Oroväckande är hur tendenserna vid 
oroligheter av det här slaget är slående lika 
oavsett av vilken anledning eller var de tar 
plats. Från London fick vi veta att det var 
kriminella gäng som av girighet plundrat 
butiker på skor och vattenflaskor. I Rosen-
gård fick ungdomar och kriminella element 
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”tillfälle” att slåss mot polisen. Förklaring-
arna är ytliga och på gränsen till absurda 
men vi som läsare verkar accepterar det. 
Kanske eftersom rapporteringen helt sak-
nar en inbjudan till nyfikenhet och upplys-
ning till vidare förståelse av vad som skulle 
kunna ligga bakom dessa våldsamma och 
ovälkomna uttryck. 

Intresset för fredliga demonstrationer är så 
lågt i de breda nyhetsmedierna att demon-
strationer blir värderade som nyheter först 
när våld uppstår. Lugna demonstrationer 
och protester försvinner gärna under ny-
hetsradarn. Det är svårt att se hur demoni-
seringen av våldsverkare gynnar det offent-
liga samtalet. Nyhetsmedierna borde istäl-
let sträva efter ökad förståelse genom att 
inte frysa ut vissa perspektiv, och inkludera 
flera röster från olika fält. I rapporteringen 
om Rosengård använder man sig bara vid 
ett tillfälle av en källa från Universitetsmil-
jön. På samma sätt är det en klen tröst för 
den samlade förståelsen för händelserna i 
Storbritannien att se sociologen Zygmunt 
Bauman i SvD15 förklara händelserna på ett 
sätt som frångår den dominerande ytliga 
rapporteringen. Det är trots allt ofta i den 
vardagliga och aktuella rapporteringen vi 
ser händelserna som mest intressanta. Med 
det sagt, är det inte av särskild betydelse att 
se akademiker som centrala källor men de 
bidrar trots allt till ökad förståelse, men de 
gör det tillsammans med röster från civil-
samhälle, myndigheter och politiker. 

Att i medierna negligera den politiska prak-

tikens roll som förklaring av social oro är att 
bakbinda våra, samhällets händer och våra 
möjligheter att göra något meningsfullt åt 
den sociala oro som bidrar till våldsyttring-
ar. Skildringen av samhällets problem som 
något som i grunden inte går att förändra 
genom politiken gör att vi pacificeras po-
litiskt. Vi accepterar förklaringen att våld-
samma beteenden inte går att förklara och 
som ligger i våldsverkarens natur. Det enda 
som återstår då är statens tvångsmedel att 
med långa fängelsestraff skjuta den brin-
nande sociala oron framför sig en kortare 
period. Mediernas roll i skapandet av för-
ståelse för konflikter i samhället är central. 
Vi kan inte själva utforska alla situationer 
och behöver således medierna som våra 
ögon och öron runt om i den värld vi har 
rätt att vara med att utforma. Finns inte 
verktygen för att förstå samhället så begrän-
sas också våra möjligheter att delta.  
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Mei Chang Connie Tran

“Jag har inte fått prata om vad 
jag har varit med om i mitt hem-
land”

Med anledning av dess geografiska place-
ring har Malta under de senaste åren tagit 
emot stora mängder människor på flykt. 
Under 2010 tog ön emot näst flest män-
niskor i Europa med 19 sökanden per 1000 
invånare.1 De kommer som båtflyktingar 
med avsikt att söka asyl i Europa och ef-
tersom Malta blir första ankomstland inn-
anför Europeiska Unionens gränser är det 
också där som asylprocessen ska genom-
gås. Ovan citat är uttryckt av en person 
som sökt asyl på Malta.2 Vittnesmål från 
flera håll bekräftar personens upplevda 
brister i intervjuprocessen, som är en cen-
tral del i asylproceduren. Även om Malta 

BRISTER I INTERVJUPROCESSEN 

– ETT HOT MOT PERSONLIG SÄKERHET?

Artikeln är baserad på författarens kandidatuppsats:  

”Malta: Fallstudie om den maltesiska asylproceduren”  

Handledare: Olof Beckman

efterföljer de föreskrivna miniminormerna 
uttalade i Asylprocedurdirektivet,3 innebär 
det inte att tillämpningen är utan brister. 
Vad denna artikel önskar lyfta fram är att 
det är en sak att anses ha uppfyllt minimi-
normerna trots brister, men en helt annan 
sak om bristerna orsakar effekter som kan 
påverka den sökandes rättssäkerhet under 
asylproceduren och hota den sökandes per-
sonliga säkerhet. Av denna anledning är det 
allvarligt att det föreligger en risk att Malta 
bryter mot principen om non-refoulement.  

Personlig och rättslig säkerhet
Artikeln utgår från Europeiska Unionens 
Asylprocedurdirektiv. Direktivet innehåller 
bland annat miniminormer som ska upp-
fyllas av en medlemsstat för att säkerställa 
en rättssäker asylprocedur från inlämning 



16

av asylansökan till delgivning av finalt be-
slut.4 Frågan som driver den här artikeln 
och undersökningen av intervjuprocessen 
är på vilken basis sökanden beviljas asyl på 
Malta.

Artikeln förhåller sig till två begrepp: rätts-
säkerhet och non-refoulement. Rättssäker-
het är till för den enskilde individen i avse-
endet att det innebär skydd av individens 
rättigheter. Ställda minimivillkor ska efter-
levas av staten för att säkerställa den enskil-
des rättigheter och dessa får inte åsidosätts 
av godtycklig maktutövning eller för bred 
tolkning av lagen.5 

Non-refoulement är en fundamental huma-
nitär princip som stater inte kan reservera sig 
mot. Principen innebär att en flykting6 eller 
asylsökande inte får återsändas till ett ter-
ritoriums gränser där dennes liv eller frihet 
hotas eller där det finns risk för förföljelse.7  

Med stöd av ovan utgångspunkter och em-
piri från bland annat fältstudier på Malta, 
avser artikeln att belysa efterlevnaden av 
de miniminormer i Asylprocedurdirektivet 
som specifikt rör intervjuprocessen.8 Uti-
från denna basis ämnar artikeln att disku-
tera vilka risker som föreligger för asylsö-
kanden om skyddsbehoven inte åberopats 
under intervjuprocessen. Rättssäkerhet 
diskuteras i relation till huruvida den per-
sonliga säkerheten respekteras i den malte-
siska asylproceduren, det vill säga om Malta 
verkar för en rättssäker procedur för att inte 
bryta principen om non-refoulement.  

Avsikten är inte att förmedla en uttömman-
de bild av tillämpningen av Asylprocedur-
direktivet eller Maltas asylprocedur, utan 
snarare visa på att effekter kan uppstå som 
följd av brister i tillämpning vilka till syven-
de och sist kan påverka den asylsökande.
 
Intervjuprocessen i Asylprocedurdi-
rektivet
En förutsättning för att säkerställa en rätts-
säker asylprocedur är att se till att den sö-
kande är informerad om sina rättigheter 
och skyldigheter och om vad han eller hon 
kan förvänta sig under asylproceduren. Att 
få information bereder möjlighet för den 
asylsökande att vara förberedd inför varje 
fas i proceduren. Säkerställandet av rätts-
säkerhet innebär även att förmedla att den 
sökande har bevisbördan att lägga fram 
samtliga skäl för skyddsbehov.9 

Vad gäller bedömningen av skyddsbehov är 
det ålagt medlemsstaten att säkerställa att 
en korrekt prövning görs. Asylskälen ska 
bedömas på individuell basis samt på ett 
objektivt och opartiskt sätt.10 För att kunna 
göra en ”korrekt” prövning förutsätts dock 
att medlemsstaten får fram ett fullgott un-
derlag. En grundförutsättning för detta är 
att låta den asylsökande komma till tals och 
berätta om sina asylskäl under personlig 
intervju innan beslut fattas i asylansökan.11 
Med hänsyn till eventuellt behov av sekre-
tess mellan familjemedlemmar föreskriver 
direktivet att dessa intervjuer normalt ska 
genomföras utan att familjemedlemmar 
befinner sig i samma rum.12 För att kunna 
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inge förtroende till den grad att den sökan-
de vågar berätta om sina skyddsbehov beto-
nar direktivet även att den personliga inter-
vjun ”skall genomföras under förhållanden 
som garanterar tillbörlig sekretess”.13 

Inför asylutredningen är det även ålagt 
medlemsstaten att ”vidta lämpliga åtgär-
der för att se till att personliga intervjuer 
genomförs under sådana förhållanden att 
sökandena kan lägga fram skälen för sina 
ansökningar på ett heltäckande sätt”.14 En 
av åtgärderna för att infria detta är att utse 
en tolk för att ”garantera en fungerande 
kommunikation mellan sökanden och in-
tervjuaren”.15 Dock behöver det inte kom-
municeras på det språk som sökanden före-
drar om den sökande kan förstå eller kom-
municera på annat språk.16 

Vidare, för att säkerställa god intervjumiljö 
ska intervjuaren, om möjligt, därutöver 
ta hänsyn till de personliga och allmän-
na omständigheterna som ligger bakom 
en ansökan samt till sökandens kultu-
rella ursprung eller utsatta ställning.17  
 
Hurdan är den faktiska intervjuprocessen? 
Asylprocedurdirektivet tar hänsyn till de 
flesta aspekter i en asylprocedur. Vad som 
dock visar sig i Maltas fall, är att den inte 
följs till punkt och pricka.

Direktivet säger uttryckligen att en med-
lemsstat inte får ”hålla en person i förvar 
endast av det skälet att han eller hon är asyl-
sökande”.18 Trots det tas samtliga migranter 

i systematiskt förvar vid ankomst till Malta 
med stöd av en äldre immigrationslagstift-
ning som betraktar irreguljär immigration 
som ett administrationsbrott.19 Enligt fri-
villigorganisationer på Malta, informeras 
asylsökanden kort därefter om asylprocedu-
ren i grupper på förvaret. Nämnvärt är att 
denna uppgift går isär då intervjuade före 
detta asylsökanden uppger att information 
uteblev under deras asylprocedur.20

Samtliga asylsökanden ombeds fylla i ett 
förberedande formulär i vilket personliga 
uppgifter och eventuella skyddsbehov upp-
ges.21 Sökanden förväntas fylla i blanketten 
på egen hand, men det händer att lands-
män hjälps åt om analfabetism föreligger. 
Detta formulär utgör sedan underlag inför 
en personlig intervju med ansvarig myn-
dighet, the Refugee Commissioner, under 
vilken asylsökande förväntas ge en mer hel-
täckande bakgrund till flykten och skydds-
behoven som förhindrar ett återvändande 
till hemlandet.22

 
Inför intervjuerna meddelas det att sekre-
tess föreligger men enligt uppgifter från 
genomförda intervjuer med sökanden och 
frivilligorganisationer, förhörs äkta ma-
kar ofta under samma intervjutillfälle. En 
annan oroväckande uppgift är att andra 
förvarstagna landsmän ofta används som 
tolkar under intervjun. Det framkommer 
även att det är vanligt förekommande att 
intervjuerna genomförs på förvaren, efter-
som asylsökanden inte släpps ut ur förvar 
förrän beslut meddelas.23 Detta är av sär-
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skild vikt eftersom förvaren inte erbjuder 
en intervjumiljö som garanterar tillbör-
lig sekretess, vilket försvårar möjlighe-
ten för den sökande att lägga fram skälen 
för sin ansökan på ett heltäckande sätt. 

Avsaknaden av tydliga ordalydelser 
Den personliga intervjun är en central 
del av asylproceduren. Det är dessutom 
oftast det enda tillfället för den sökande att 
berätta om sina skyddsskäl i den maltesiska 
asylproceduren. Det är därför av yttersta 
relevans att asylsökanden känner sig trygga 
med att berätta om sina förföljelserelate-
rade skyddsbehov.

Av denna anledning är det bekymmersamt 
att uppgifter går isär om vilken information 
sökanden får om vad som fordras under 
asylproceduren. Om sökande inte får infor-
mation om vad som fordras under asylpro-
ceduren, eller vilka uppgifter som kan utgö-
ra asylskäl innebär det en risk att skyddsbe-
hov inte framkommer i formuläret. Om en 
sökande faktiskt vill uppge förföljelserelate-
rade skäl, men inte vågar på grund av att 
en landsman hjälper till eller att deras make 
eller maka sitter bredvid, innebär det att 
maltesiska myndigheter inte får möjlighet 
att bedöma de riktiga asylskälen. Om detta 
innehållsfattiga formulär sedan är det enda 
underlaget för en intervju som genomförs 
på förvaret med en landsman som tolk, 
är frågan: När ska den sökande få en reell 
chans att få berätta om sitt skyddsbehov 
som är knutet till förföljelserisken? Innebär 
dessa brister att Malta inte lever upp till di-

rektivets miniminormer?

I detta sammanhang är det av vikt att av-
sätta fokus till att begrunda vad direktivets 
ordalydelser faktiskt föreskriver. Direktivet 
säger att ”lämpliga åtgärder” ska vidtas för 
att genomföra intervjun, men har detta 
de facto gjorts med tanke på att intervjuer 
genomförs på förvaret? Garanterar Malta 
”tillbörlig” sekretess så långt det är möjligt 
med hänvisning till att det inte finns andra 
alternativ då den sökande sitter i förvar? 
Innebär avsaknaden av specifika krav på 
tolk i direktivet att det finns utrymme att 
använda sig av andra än auktoriserade tol-
kar, så länge personen kan förse intervjun 
med en fungerande kommunikation? 

Vad dessa frågor tangerar är ett behov av 
förtydliganden i miniminormerna eftersom 
det i Maltas asylprocedur blir uppenbart att 
avsaknaden av gränser orsakar utrymmen 
för tolknings- och handlingsfrihet. Vaghe-
ten i ordvalen sätter nämligen inte gränser 
för när en medlemsstat nyttjar godtycklig 
maktutövning eller brukar för bred tolk-
ning av lagen. 

Detta stora tolkningsutrymme innebär att 
det kan anföras att Malta faktiskt förser 
den sökande med en rättssäker asylproce-
dur trots att tillämpningen av miniminor-
merna inte är felfri. Det saknas med andra 
ord belägg för att med bestämdhet hävda 
att Malta de facto brister i sin efterlevnad 
av direktivets miniminormer. Däremot ska 
bristerna förstås och granskas i ett annat 
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ljus om dem bidrar till effekter som på-
verkar den asylsökandes rättssäkerhet och 
personliga säkerhet. För vad innebär det 
för den sökande att inte ha fått berätta 
om sina förföljelserelaterade skyddsbehov? 

Bristernas effekter – allvarliga hot? 
Vad som inledningsvis bör understrykas 
är att efterlevnaden av miniminormerna 
även är högst beroende av den sökande. 
Med tanke på att bevisbördan ligger hos 
den asylsökande, är det ett huvudbry för 
alla mottagarländer (inte bara Malta) att 
det alltid föreligger en risk för att asylsö-
kande inte vill eller vågar berätta om sitt 
skyddsbehov. Orsakerna till detta är olika. 
Vad som dock framkommit rörande Malta 
är att det utöver den sökandes ovilja eller 
oförmåga att berätta även kan bero på 
Maltas brister att tillgodose en rättssäker 
intervjuprocess som möjliggör berättandet 
av individuella förföljelseskäl. 

Vad som är egendomligt är att majoriteten 
av asylsökanden, varav de flesta kommer 
från svårt konfliktdrabbade länder som Su-
dan, Eritrea och Somalia,24 beviljas någon 
form av skyddsstatus trots ovan nämnda 
brister i intervjuprocessen. Statistik från 
2010 visar exempelvis att 60 % beviljades 
någon form av temporär status på Malta.25 
Att majoriteten av sökanden är från ovan 
nämnda länder kan vara en förklaring till 
varför procentsatsen för beviljade tillstånd 
är hög. Samtidigt är det, i sådant anta-
gande, anmärkningsvärt att endast ca 13 % 
beviljades flyktingstatus26 medan ca 47 % 

beviljades subsidiärt skydd27 under 2010.28 
Är den låga statistiken över beviljade flyk-
tingstatus en reflektion av intervjuproces-
sens brister i mån om att de som har star-
kast skyddsbehov inte vågat berätta om sina 
förföljelserelaterade skäl och istället bevil-
jats subsidiärt skydd? 

Den naturliga följdfrågan är sedan om den 
höga statistiken av subsidiärt skydd reflek-
terar en bedömning som är mer baserad på 
hemlandets situation än den individuella 
bedömningen av skyddsbehov, med tanke 
på att de flesta sökandena är från svårt kon-
fliktdrabbade länder? 

Anledningen till att det är av vikt att un-
dersöka på vilken basis sökanden beviljats 
asyl är att individuella förföljelserelaterade 
skäl är inte alltid av övergående natur. Och 
framför allt är det av vikt att bli påmind om 
att Maltas tillstånd är tillfälliga. Detta fak-
tum innebär att det finns en förväntan att 
personerna ska återvända när det är möj-
ligt, vilket orsakar ett allvarligt problem. 
Vad artikeln påtalat är att det kan bero på 
flertalet faktorer till varför en sökande inte 
kan eller vill uppge sina förföljelserelaterade 
skäl. Oaktat skälet innebär det att malte-
siska myndigheter kan vara omedvetna om 
att individuella förföljelserelaterade skäl 
ens föreligger. Ansvarsskyldigheten i hur 
bedömningen ska göras inför ett återsän-
dande blir därför en helt annan än om den 
sökande hade haft flyktingstatus.

Undanhållandet av individuella förföljel-
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serelaterade skäl kan, som ovan nämnt, 
resultera i att en sökande beviljats skydd 
på grund av situationen i hemlandet. Be-
dömningen av behovet av skydd kommer 
därför under sådana förhållanden att änd-
ras i takt med hemlandets utveckling. När 
situationen stabiliserats kommer Malta att 
uppmuntra eller kanske till och med till-
lämpa tvångsåtersändande till hemlandet. 29 

Som sagt tidigare har artikeln inte haft 
för avsikt att vara uttömmande i bilden 
av tillämpningen av direktivet eller Maltas 
asylprocedur, men utifrån vad som 
presenterats kan det med oro hävdas att 
Malta tillämpar för godtycklig och bred 
tolkning av direktivets redan vaga minimi-
normer, som orsakar brister i rättssäkerhe-
ten i intervjuprocessen. Oron bottnar i att 
det inte kan uteslutas att de identifierade 
bristerna i sin tur kan orsaka effekter som 
påverkar den sökandes personliga säker-
het. Framför allt bottnar det i att sådana 
förhållanden inte kan utesluta risken för att 
sökanden faktiskt skickas tillbaks till hem-
landet där risk för individuell förföljelse fö-
religger. Det kan därför heller inte uteslutas 
att det då föreligger en risk att Malta bryter 
mot principen om non-refoulement.

Avslutande ord 
Artikelns syfte har varit att belysa hur 
miniminormerna i Asylprocedurdirektivet 
rörande intervjuprocessen tillämpas av 
Malta. Utifrån empiri och kontext har det 
kunnat anföras att det finns brister i Mal-
tas tillämpning av direktivet. Detta faktum 

innebär emellertid inte nödvändigtvis att 
Malta inte lever upp till direktivets mini-
minormer. 

Oaktat det positiva faktumet att Malta 
beviljar majoriteten av sökanden tillfäl-
lig skyddsstatus, vill artikeln framhålla att 
frågan om återsändande är oundviklig med 
tanke på att samtliga status är temporära. 
Om den sökande inte vågar eller kan åbe-
ropa de riktiga individuella förföljelsere-
laterade skyddsbehoven föreligger det en 
sannolikhet att den sökande beviljas ett 
subsidiärt skydd. Under sådan omständig-
het kan det inte uteslutas att den sökande 
riskerar att skickas tillbaks när situationen 
i hemlandet stabiliserats. Den personliga 
säkerheten skulle i så fall hotas och Malta 
skulle även i detta avseende riskera att bryta 
mot principen om non-refoulement. 

Slutsatsen som därför dras är att asylproce-
durdirektivets ordalydelser rörande inter-
vjuprocessen ger utrymme för tolknings- 
och handlingsfrihet och det kan argu-
menteras för att den nuvarande maltesiska 
asylproceduren lever upp till direktivets 
miniminormer. Vad en studie (bland annat 
fältstudier) av den faktiska intervjuproces-
sen däremot visar är att tolkningsfriheten 
kan påverka den asylsökandes rättssäkerhet 
och personliga säkerhet. På grund av detta 
föreligger en risk för att bryta mot princi-
pen om non-refoulement.

Om den fria tolkningen därför kan orsaka 
brister i efterlevnaden, som riskerar den 
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asylsökandes personliga säkerhet och fram-
för allt kan bana väg för att bryta mot prin-
cipen om non-refoulement, bör det vara 
en övertygande indikation som talar för att 
det är angeläget att se över ordalydelserna 
i miniminormerna för att säkerställa att 
människor inte far illa som asylsökanden i 
Europa.
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24 National Statistics Office, Malta. ”News 
Release: World refugee Day 2010”, s. 5.

25 UNHCR (2010). “Malta and Asylum: 2011 
Figures at a glance”: http://www.unhcr.org.mt/
index.php/statistics, senast besökt 30 oktober 
2011.

26 I Artikel 2(g) Asylprocedurdirektivet och 
Artikel 8.1 i Flyktinglagstiftningen (kap. 420) 
står det att en medlemsstat kan erkänna en 
tredjelandsmedborgare eller statslös person som 
flykting och sålunda bevilja en status. Utgångs-
punkten för sådan bedömning bygger på förut-
sättningen att personen i fråga är flykting i den 
mening som avses i artikel 1a(2) i Genèvekon-
ventionen.

27 Vad gäller subsidiärt skydd hänvisar Artikel 
17.1 i Flyktinglagstiftningen (kap. 420) att det 
kan beviljas en asylsökande som inte beviljats 
flyktingstatus men som har åberopat sådana 

omständigheter som visar att personen i fråga 
riskerar att utsättas för allvarlig skada vid ett 
återsändande till sitt hemland eller tidigare 
vistelseort. 

28 UNHCR, “Malta and Asylum: 2011 Figures at 
a glance”, tillgänglig på: http://www.unhcr.org.
mt/index.php/statistics, senast besökt 23 sep-
tember 2011. Malta har även en tredje status 
som kan beviljas, men den är en temporär lös-
ning och ännu inte inskriven i asyllagstiftningen.

29 Det ska nämnas att Malta i skrivande stund 
inte verkställer utvisningsbeslut på grund av 
resursbrister och avsaknaden av formella mot-
tagandeavtal med berörda länder. Att inhysa 
sökanden som inte har legalt tillstånd att vistas 
på ön är ett stort problem för såväl den malte-
siska regeringen och det maltesiska samhället. 
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In 1998, South Africa drew attention to the 
pitfalls of the World Trade Organization’s 
(WTO) newly written Agreement on Trade 
Related Aspects (TRIPS). It was through 
legislative change, the so called South 
African Medicines and Related Substances 
Control Amendment Act, that the country 
was sued by 42 pharmaceutical companies. 
The underlying cause of the indictment was 
that the country declared that they were in 
a state of an emergency due to the urgent 
HIV/AIDS situation. 

Former President Nelson Mandela pro-
claimed that the country was in a state of 
emergency and that the public health was 
off balance as 10% (2.4 million) of the 
population was infected by the catching 
HIV/AIDS virus1.  The second reason for 

PATENT ON SURVIVAL 

Rebecca Bengtsson

the national emergency was that the health 
sector was very congested. At the time the 
available antiretroviral (ARV) drugs cost 
significantly more in South Africa than in 
other developing countries2. 

The Amendment Act would involve a legal 
framework in order to increase the availa-
bility of ARV drugs. This meant that the 
minister of health would be able to regu-
late the flow of essential drugs to stabilize 
the faltering public health. This led to the 
U.S. and the EU using trade sanctions in 
protest, because they considered the task 
to regulate the medical supply unclear and 
argued that this was contrary to several 
articles in TRIPS.  As a response, South 
Africa defended itself by arguing that it had 
a responsibility to protect and guarantee its 

The article is based on the author’s second term paper: 

”Patent on Survival: a study concerning the TRIPS 

agreement and the pharmaceutical industry’s

production sector- a balancing act between the needs 

and demands.”

Supervisor: Olof Beckman
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people the right to health. 

The trade sanctions and the lawsuit led to 
massive demonstrations all over the world 
and many began to question the pharma-
ceutical company’s moral and conduct. As 
NGOs and individuals fought together 
across national boundaries, the pressure on 
the pharmaceutical companies became too 
high, and they withdrew their lawsuit in 
May 2000. 

The aim of this article is to get a sneak peek 
into the problems that occur due to the 
collision between the economic market, 
including the pharmaceutical industry’s 
production sector, and every person’s right 
to health. 

Greed and economic interest in the 
writing of economic agreements?  
In 1995 the members of the newly founded 
WTO met during the last round of GATT, 
the Uruguay Round, to discuss sharper 
guidelines in the existing intellectual pro-
perty rights. The United States participa-
ted on one condition, namely that copy-
right would be addressed, since many poor 
countries had, through their pirated goods, 
reduced developed countries revenues. The 
hearing turned out to be between develo-
ped countries, with the USA leading the 
front against the developing countries. The 
poor countries had already realized what a 
stronger protection of intellectual property 
rights involves and insisted on an exclusion 
from the tightened law, especially the law 

on patent.

Firstly, the poor countries’ revenues would 
fall sharply as they would no longer be able 
to produce copied drugs. Secondly, due to 
the law on patent, people would die, as they 
could no longer afford the higher priced 
patented drugs. In the long run, this would 
lead to a decrease in the population. India 
was particularly skeptical to the negotiation 
as it had supplied its enormous domestic 
market with copied drugs for a long time.

The developed countries argued that 
countries that did not sign the TRIPS agre-
ement would become “free-riders” on the 
patent holder’s profit since they did not 
invest in any underlying research and deve-
lopment (R&D). The second argument was 
based on the idea that a stronger protection 
would inspire innovation on the domestic 
market; this would in the long run lead to 
multinational companies daring to make 
investments, which would be advantageous 
for the developing countries3.

The United States and the developed 
countries pushed the proposal through, 
using threats of bilateral trade sanctions 
amongst other things to overcome the pro-
test of developing countries. The TRIPS 
Agreement was formed and entered into 
force on 1st January 1995. The agreement 
places greater demands on members of 
WTO by introducing a higher level of the 
so called “minimum standard” of contract 
laws, which has been adapted from the 
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industrialized countries’ gradual develop-
ment.

Early on, the agreement was beneficial to 
the industrialized countries. This was be-
cause the majority of the patents were ow-
ned by companies from developed countri-
es and there was also no need for major 
changes in the existing law. TRIPS put 
much emphasis on patent laws, which ne-
gatively affected the developing countries as 
the agreement on patent tightened sharply 
along with the introduction of the 20 year 
protection for inventions from the time an 
application was submitted.

The patent dilemma  
The term patent means that the owner, th-
rough intellectual property protection, gets 
a strict monopoly on his or her invention 
and any use other than private requires a 
license conducted by the owner. There are 
some occasions when it is acceptable to 
break patents. When this occurs, you are 
entitled to a limited time use of a patented 
product without asking the patent holder 
for permission. This is one of the mecha-
nisms, called ‘statutory licensing’, that limit 
the patent monopoly on the market; it is 
under very strict rules. 

According to the articles included in 
TRIPS, the agreement does not limit the 
grounds on which statutory licensing can 
be performed, but rather the criteria which 
constitute the breach of a patent. 

According to articles 8 and 31b there is no 
detailed description on what constitutes an 
essential national emergency, or what ne-
cessary measures are included. Therefore, 
countries can interpret the meaning of a 
national emergency based on their own 
needs and beliefs.

Whether or not the appeal to national 
emergency actually has force in practice, 
and whether the law is flexible, has been 
under discussion. As mentioned in the in-
troduction, the pharmaceutical companies’ 
moral and conduct has become a contro-
versial subject. Advocacy of a strong patent 
protection has resulted in an equally frag-
mented field for which benefits are con-
stantly weighed against the same number 
of disadvantages.

TRIPS and its relationship to human 
rights 
Since the implementation of the TRIPS 
agreement, UN bodies and NGOs have 
highlighted the problems encountered with 
the agreement in relation to human rights. 
This is due to the fact that states are facing 
complex situations in which they both have 
an obligation to guarantee human rights 
while dealing with the economic interests. 
The right to life and highest attainable 
health are put in contrast to the right to 
protection of economic interests, including 
intellectual property rights.

The recurring question that we ask oursel-
ves is: What controls the pricing system of 
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pharmaceutical drugs that contributes to 
this unequal distribution of prices in dif-
ferent countries? How come that only 5 
million people out of 33,3 million infected 
by HIV/AIDS have access to ARV drugs4, 
especially since there have been ARV drugs 
on the market since 1996. Another recur-
ring issue related to the human rights ques-
tion is if all included members benefit from 
the agreement? Are the human rights, in-
cluding the right to life and survival, being 
promoted or discouraged by TRIPS?

I would say that the agreement has some 
obvious pitfalls from a human rights per-
spective. Firstly, human rights are only gi-
ven when the agreement may be waived; 
they are therefore included only in the 
parentheses such as a national emergency. 
Secondly, as mentioned above, there are no 
restrictions on how to interpret and balance 
human rights. This leads to vague conclu-
sions when human rights should be in-
corporated. Third, the agreement prevents 
states’ individual ability to determine their 
development strategy and is also adapted to 
the developed countries benefit.

Philippe Cullet, Professor of International 
and Environmental Law, also directs criti-
cism against the TRIPS for excluding hu-
man rights. He says that human rights have 
given room to intellectual property but not 
the other way around. Emphasis is put on 
the governments, as they must prioritize the 
human rights when making economic de-
cisions about such things as TRIPS, since 

the first-named constitute “the basic fram-
ework guiding state actions at the domestic 
and international levels”5.

The agreement has to be rewritten to agree 
with human rights. It must include grounds 
that promote access to health services ins-
tead of denying it. The contemporary lay-
out of the agreement has so far been advan-
tageous for the developed countries where a 
balance between a functioning health sec-
tor and the financial market already exists.

Conclusion 
The right to life and the right to health are 
some things that a country, the internatio-
nal community and multinational compa-
nies always should prioritize in all elections 
and all positions. In this paper, however, it 
becomes clear that this is something that 
does not always happen in practice. It is the 
exclusion of the human rights which con-
tributes to this. A clear example is that the 
right to health is only mentioned in the pa-
renthesis of the agreement, when a country 
is in a state of emergency.

The contemporary design of the WTO’s 
TRIPS agreement has too many pitfalls 
to operate with the purposes for which it 
was created - to promote world trade by 
encouraging all member countries’ trade 
and markets. The creation of stronger in-
tellectual property protection has resulted 
in major economic changes for developing 
countries and yet it is the industrialized 
countries that, so far, have benefited from 
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the contract.

A thorough investigation is required of the 
effects TRIPS has, and what the future will 
bring to countries that are at different levels 
of development. 
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The 16th of January this year (2011) for-
mer dictator Jean-Claude “Baby Dock” 
Duvalier returned to Haiti after 25 years in 
exile in France. Several “experts” in human 
rights, such as Amnesty, Human Rights 
Watch (HRW) and the UN have since then 
expressed the great need of a prosecution 
for the crimes he committed during his 
time as ruler. In an official letter to Hillary 
Clinton HRW writes: 

“we write to urge the United 
States to support the government 
of Haiti in its decision to move 
forward with the prosecution of 
the former dictator Jean-Claude 
Duvalier for grave violations of 
human rights. As you know, dur-
ing Duvalier’s time in power, seri-
ous and systematic violations of 

human rights took place, includ-
ing arbitrary arrests, torture, ‘dis-
appearances’ and extra-judicial 
executions…”1 

In this article I will argue that the prosecu-
tion is just another fake solution so Haiti’s 
real problems – and that these experts 
claims might in fact be contradictory to the 
aim of a human rights respecting society in 
Haiti.

The betrayal of the international 
community
What is confounding about the experts’ 
remarks is the ignorance of the Haitian pe-
oples needs and the avoidance of mentio-
ning those responsible for having put the 
Haitian population in such need. Haitians 
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are extremely poor. A vast majority of the 
population lives in a condition of extreme 
poverty and for most Haitians every day is 
a struggle for life. But when Christopher 
Columbus came to Haiti, the island flou-
rished, the native Taino Indian population 
lived in peace and harmony, growing their 
cassava and handcrafting their baskets. 
Then, after the Spanish settlers had eradi-
cated all natives, Haiti became the richest 
colony in the world. How can it be that a 
country of such potential has become one 
of the absolute poorest countries on this 
planet?

It did take some effort to put this potent 
country in ruins. When France (who took 
over after the Spaniards) left it’s colony af-
ter a slave rebellion they demanded a debt 
of 21 billion USD by today’s worth, a debt 
that has cost the country enormous effort 
to pay back. Torn after the war of liberty, 
the imported African slaves, now Haitians, 
had no other instruction book of how to 
rule a country than the one left there by the 
French slave owners, a book filled only with 
stories of violence, exploitation, hierarchies 
based on race and economic benefit as only 
political aim. 

The turbulent centuries after France had 
left were obviously an effect of the colo-
nial times. A small, rich elite ruled while 
the rest of the population started up small 
scale farming in the countryside. Money 
was the motivation to take over power, and 
violence was the method to reach it. When 

the country was almost bankrupt in the be-
ginning of the 20th century, the US took the 
opportunity to occupy Haiti. The Ameri-
cans made sure to reintroduce slavery and 
racism and took complete control over the 
country’s economy. The “instruction book” 
was extended with new but very similar sto-
ries as when the French left.

When Françoise “Papa Doc” Duvalier 
came to rule no one was surprised to hear 
him declare himself emperor for life. Him 
and his son Baby Doc came to rule for 29 
brutal years. While the Haitian people suf-
fered under the ban of freedom of speech, 
kidnappings, killings and torture, the US 
set up very convenient trade agreements 
with the Duvaliers. Extremely low salaries 
for the workers made Haitian goods very 
cheap for American supermarkets. 

During and after the Duvalier era a grass 
root, leftish priest called Aristide started 
climbing the staircase of politics in Port-
au-Prince, and in 1991 he was elected 
president in the first democratic elections 
in Haiti. Not before long, though, the US-
supported opposition removed him in a 
brutal coup. Army general Raoul Cédras 
took over power, and came to rule as bru-
tally as the Duvaliers. The US enforced a 
false embargo where they promised to stop 
trading with Cédras, but the embargo had 
“exceptions” for around 800 American 
companies, one of them an oil company 
(Texaco) who supported the Cédras junta 
with oil, an action that had been officially 
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approved by Washington and the George 
H.W. Bush administration.2

After almost three years in power Cédras 
said he might step down and the US go-
vernment responded by promising that as-
sets would be frozen if he didn’t do so be-
fore January 15th 1993, though, in January 
when Cédras still had power nothing hap-
pened.3 Why the US brought Aristide back 
to Haiti in 1994 have been discussed, and 
some speculate that it might have been a 
compensation for the embarrassing fiasco 
in Rwanda the same year, others that the 
immigration to the US had increased under 
Cédras.

This “act of kindness” didn’t come for free, 
though. Aristide was made to rule accor-
ding to the International Monetary Fund 
(IMF) and the World Bank’s wishes, with 
cuts in social spending, privatization and 
shortened period in office. Salaries, that 
were already extremely low, had to be lo-
wered. The agricultural production had 
to produce goods for exports, mainly de-
manded in North American supermarkets, 
rather than food for Haitians. The toll for 
rice had to be cut down from 50 to three 
per cent. Haiti, who had imported only 
7000 tons of rice in 1985 imported 22 000 
tons in 2002.4 The same thing happened to 
the chicken and the sugar industry.

During this time in office Aristide deman-
ded France to pay back the illegal debt 
that Haiti had been forced to pay after the 

proclamation of independence. His cal-
culation, including interest and adjusted 
inflation, was that France now owed Haiti 
21,685,135,571.48 USD.5 At the Institute 
for Justice and Democracy in Haiti’s home-
page one can read: 

“In 1825, France illegally extort-
ed an ‘independence debt’ from 
Haiti that amounts to $21 billion 
in today’s dollars. In effect, Haiti 
was forced to pay for its freedom. 
The crushing burden of the debt 
is the principle historic cause of 
Haiti’s underdevelopment, and 
is directly responsible for today’s 
grinding poverty in Haiti.”6 

Aristides call wasn’t answered. Instead he 
was removed from power once again by 
France and the US in 2004, after what has 
been called a “campaign to image Lavalas 
[Aristides party] as authoritarian and cor-
rupt in its basic structure”.7 A campaign 
that seriously undermined Lavalas’ work 
and made the pro- and anti-Aristide camps 
more and more hostile towards each other, 
the anti camp clearly a minority and mainly 
consisting of the rich, American supported 
mulatto elite. France, the US and Canada 
already had troops on their way when the 
United Nations Security Council gave their 
approval of an intervention in Haiti. Aris-
tide was dropped off, at comfortable dis-
tance, in the Central African Republic and 
Haiti was occupied by the US, France and 
Canada for three months before a UN “sta-
bilisation” army, called MINUSTAH, took 
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over. Ironically, the authors of a French 
report regarding the relationship between 
France and Haiti brought up that this very 
year was the jubilee year of Haiti’s procla-
mation of independence from France – 200 
years ago – and declared it was their respon-
sibility, as a former colonizer, to “take their 
civilization mission seriously”.8 

In 2006 new elections took place where 
René Préval became president for the se-
cond time. Since then he’s been accused of 
being an inactive, let-go leader who has let 
Americans control Haitian politics. Reac-
tions from the government were extremely 
slow after the hurricanes in 2008 and the 
earthquake in 2010, that is said to have kil-
led between 230 000 and 300 000 people 
and made about three million people ho-
meless. The days after the earthquake the 
only international airport in Haiti was oc-
cupied by American soldiers who directed 
all in- and outgoing flights, often turning 
away flights containing medical equipment 
and humanitarian aid for the many hurt 
people. They claimed that the reason for 
bringing over all the American soldiers was 
that it was needed for safety and security 
– a safety and security that was prioritized 
over saving people’s lives. Even if Haiti isn’t 
a very violent country, the rumor that it is 
have allowed the UN stabilization troops to 
stay, year after year in a country that is not 
at war or anywhere close to end up in war.

Later, a commission called the Interim 
Haiti Recovery Commission (IHRC) con-

sisting of 50% Haitians and 50% foreig-
ners, including Bill Clinton, was installed 
to control the aid money from the inter-
national community. The Haitians in the 
committee were given huge piles of docu-
ments, important for decision making, to 
read the night before the meeting where the 
decision would be made – the piles so big 
it would be impossible for them to be pre-
pared for the meetings.9 In addition most 
of the economic support promised by the 
international community hasn’t reached 
Haiti. In 2011 a new president was elected, 
this time a pop singer called Michel “Sweet 
Micky” Martelly. MINUSTAH is still in 
the country, even after several unmotivated 
killings of Haitians, mainly in slum areas 
and during demonstrations against the go-
vernment, the international community or 
MINUSTAH itself, and trustworthy ac-
cusations of both having spread cholera in 
the country and being corrupt and distan-
ced from the Haitian population – a popu-
lation who remains extremely poor. 

The history of Haiti let’s us know that Hai-
tians have been abused and taken advan-
tage off for centuries. They were kidnapped 
and taken to a country they didn’t know to 
slave for other countries wealth; a wealth 
they never got to lay a hand on. Instead 
they were brutally tortured and killed. 

When they protested they were put in 
a huge debt, so that their country never 
would get up and going. Through history 
we have seen how the Haitian people have 
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been exploited and used and occupied. A 
foreign super power has controlled them by 
supporting brutal dictators, who tortured 
and exploited Haitians, but who proved to 
be profitable for the “international com-
munity”. When free elections took place, 
the people’s elected president was put down 
by foreign super powers twice. 

During all this, the Haitian people have 
suffered and starved while no one stood 
on their side. Dishonest politicians have 
promised to help, but such promises have 
proved to be empty. Actions of “aid” have 
only made Haiti more dependent on fo-
reign powers and the situation for the 
Haitian people worse. Again and again the 
people of this country have become targets 
of fake solutions to the real problems they 
face. To mention a few; the occupations, 
which haven’t been appreciated by Haitians 
but where said to have been made for their 
sake, the UN stabilization army, which fails 
to really support the Haitians, the many 
NGO:s that are accused for corruption, 
the reforms demanded by the IMF and the 
World bank, which also were claimed to be 
for Haitians best but have ended up being 
way more sufficient for US economy that 
for Haitian, and which has lowered the li-
ving standard of Haitians by dropping sala-
ries to existential minimum. The pattern is 
clear: foreigners have benefitted and Haiti-
ans have become poorer.

Another fake solution
The suffering of Duvalier’s victims certainly 

shouldn’t be undermined.  But again; what 
is confounding about the human rights 
experts’ remarks is the ignorance of the 
Haitian peoples needs and the avoidance 
of mentioning those responsible for having 
put the Haitian population in such need. 
Statistics say that between 50 and 75% of 
the population live in extreme poverty, i.e. 
for less than 1 USD per day. I argue that 
this is Haiti’s greatest problem, and that the 
expert’s failure to mention this and instead 
urge a prosecution of crimes committed 
decades ago is yet another fake solution to 
Haiti’s greatest problems. 

The experts’ claims about Baby Doc’s pro-
secution are controversial not only because 
they ignore and derive focus from the grea-
test need in Haiti – the need of satisfaction 
and respect for socioeconomic rights – but 
also because of whom they encourage to 
support the prosecution. I want to empha-
size the controversy of urging both France 
and the US to support the prosecution of 
Duvalier. Both countries certainly did their 
part in the effort of destroying all of Haiti’s 
potential of being a democratic and human 
rights respecting country. How can HRW 
urge the US and Hillary Clinton to help 
Haiti prosecute a dictator whose power 
wouldn’t have been possible without the 
support of the US?10 How can they urge 
France to do the same thing when France 
has hosted this dictator for 25 years and let 
him live in luxury in their country, with 
houses on the Riviera and villas in Paris?11 

Why would Clinton want to support a pro-
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secution of a man under whose rule she 
spent her very own honeymoon?

The experts argue that a prosecution of 
Baby Doc would give his victims the red-
ress they’ve been waiting for. I, on the other 
hand, argue that if Haitians were in need of 
redress, it would first and foremost be from 
the international community, especially 
from Spain, France, the US, the UN, IMF 
and the World Bank. 
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In 2004, world famous rapper Nelly recor-
ded the music video for his song Tip Drill, a 
graphic and explicit production containing 
degrading images of nearly naked women. 
To rap lyrics like “I said I must be yo ass 
cuz it ain’t yo face”, the female dancers had 
money thrown at them by Nelly and the St 
Lunatics and a credit card was swiped down 
a black woman’s backside. Due to the grap-
hic content of Tip Drill, it would only be 
shown late at night on BET, Black Enter-
tainment Television. The music video soon 
became a hot topic at the historically black 
female college of Spelman, Atlanta GA.1

Nelly and his foundation 4Sho4Kids, de-
voted to fighting illiteracy and leukemia, 
intended to visit Spelman campus later 
that year in order to spread awareness and 

find bone marrow donors. The female stu-
dents could not possibly ignore Tip Drill 
and so the Student Government President 
as well as drive coordinator Asha Jennings 
and her sister students found themselves at 
a crossroads of either disinviting the rap-
per or cancel the drive altogether. Unable 
to separate the misogynic Nelly from the 
benefactor, the students ultimately deci-
ded to ask of him to take part in a forum 
addressing the increasing sexism in hip hop 
expressions, after the bone marrow drive.2

   
Faced with this demand, the rapper and 
his foundation decided not to come to the 
Spelman college at all. They went to the 
press claiming that the feminist students 
had their priorities wrong and that they 
were the ones who cancelled the drive and 
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now the leukemia patients would suffer for 
it, one of them being Nelly’s sister Jackie 
Donahue. The truth was that not only had 
the students kept the invitation standing 
(but with some strings attached), they had 
all registered as bone marrow donors. 

The Spelman incident soon became a part 
in a nationwide campaign of black women 
speaking up against sexual objectification 
in hip hop, aspiring to take back the music 
they grew up with and love.3

This study places this case in a bigger pictu-
re in an attempt to map and understand the 
components and social agendas involved, 
that being the hypermasculine oppressive 
expression of some black male rappers, the 
black feminist reactions to this oppression 
and the intersectional dynamics of social 
categories of the U.S. black population. In 
the framework of hegemonic masculinity, 
how can hypermasculinity be constructed 
and why? Who is subordinated in this hie-
rarchy and what tools can be used in order 
to disrupt sexist oppression? And what role 
does hip hop play in all of this?

Constructions of masculinities
A myth proved hard punctuating is the one 
about the singular, essential masculinity. 
The notion of the “real” self-serving man, 
more prone than women towards violence 
of all kinds, reluctant towards showing care 
and emotions, lives because of the socially 
constructed connection between the social 
male gender and the biological male sex.4 

   
According to R W Connell, masculinities 
have to be regarded in plural, as multiple 
and changeable, shaped by each other and 
different social contexts. Different kinds of 
manhood receive different responses from 
society, which allows masculinities to be 
arranged in gender structures and complex 
hierarchies. These hierarchies are topped by 
the contemporary and situational ideal of 
manhood while the marginalized masculi-
nities are being subordinated through more 
or less subtle means. Hegemonic masculi-
nity is a term describing the dominant or-
der of being a man, and how that order is 
kept. Along with women, the homosexual 
or feminine way of being a man is often op-
pressed or punished in this hierarchy or he-
gemony of masculinities, not just through 
physical violence but also perhaps even 
more so through language and discrimina-
tory structures.5 6 
   
In line with this theory, the opposite of the 
marginalized masculinity is the norm or 
ideal upkept by a few individuals, urging 
other men to shape a relation to it. Widely 
admired masculinities in Western society 
are often found in sports heroes or athletes, 
which, as we shall see, have some features in 
common with the hypermasculine gangsta 
rapper. 
   
A career built on the image of the “ultimate 
man” comes at a high price. When you are 
at the top of the masculinity ladder, you are 
required to stay there. Your life is your work 
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and your work is your body, your perfor-
mance and your brand. The strict, physical 
hypermasculine image of the professional 
athlete prevents him from other hypermas-
culine expressions, such as violence and 
other acts of carelessness that could hurt 
his career. In other words, it’s a restricted 
mind-over-body existence, almost contra-
dictory to the notion of the essentialized 
masculinity. 7

   
But what about those hypermasculine ima-
ges that include wrecklessness and acting 
out, like we see in Tip Drill? The outcome 
of the equation of hypermasculinity can 
differ greatly if you replace, for example, 
a white professional athlete with a black 
rap artist. Connell underlines that an un-
derstanding for gender requires and under-
standing for race and class and vice versa. 8

   
Hypermasculinity proves to have very little 
to do with biology, but a lot to do with stra-
tegy of profession or social interaction. It 
can be a defense against discrimination and 
a way to project bodily strength and power 
when you have no other means. As we soon 
shall see, the socioeconomic background of 
the U.S. “gangsta” or “thug” is shaped by 
white supremacy and the controlling ima-
ges used to racialize the black man’s body. 

Black feminist reaction
As we have seen, hypermasculinity of gang-
sta rappers can be used as a mean of repel-
ling victimization from white mastery. We 
now turn to those that get subordinated in 

that process: the black women, in this case 
represented both by the video vixens in Tip 
Drill and the students of Spelman being 
called haters when they spoke up against 
the racism and sexism combined in men-
tioned video.

It was in this space of intersecting oppres-
sions that black feminist thought was for-
mulated. It was, and is, a double struggle, 
a fight against both white supremacy and 
black patriarchy.9 In the words of black fe-
minist bell hooks, “the enemy within” was 
the first thing women needed to get rid of 
in order to create a sense of sisterhood. This 
was a patriarchal construction, a feeling of 
being the Other, inferior to men, which 
kept women in rivalry with each other for 
male endorsement.10 The idea that the time 
of the black man came before the time of 
the black woman, and that feminism would 
hurt racial solidarity was also do to an inte-
grated sexism in both men and women. 11 12

   
If an intersectional perspective proved very 
useful in order to gain some sort of under-
standing for the hypermasculine gangsta, it 
is vital in black feminist theory. Intersectio-
nality is the tool that helps us realize that no 
social group is separate from another, but a 
part of each other’s constructional process. 
Seeing across social categories will not only 
help us see how they are arranged in hie-
rarchies, but also how these hierarchies of 
power and subordination work. Ignoring 
sexism will eventually lead to racism and 
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vice versa,13 which reminds us of Connell’s 
comprehension link between gender, ethni-
city and class mentioned earlier.

In line with the varying masculine identi-
ties, the black feminist sisterhood, like any 
sisterhood, clearly does not entail one black 
female identity. Neither does it entail a sing-
ular female or black identity for the simple 
reason that there is no such thing. The key 
word is rather self-definition, which captu-
res the very challenge of the thought itself: 
acknowledging that every individual faces 
different struggles due to their unique so-
cial setting and that every black female idea 
or resistance against discrimination is proof 
of the elimination of “the enemy within”.14 

Backdrop of hip hop
It is a fact that a lot of hip hop expressions 
of today promote sexism and misogyny. 
What is less certain is how this has come 
to be. Sexual objectification of women in 
hypermasculine rap has been blamed on a 
supposed decline in civilization in lower 
class areas, a claim that yet again perpetuate 
black stereotypes. But it would be too ig-
norant to say that violence against women 
is exclusive to a certain ethnicity, class or 
community when it is quite obvious that it 
is an ancient, global problem.
   
Patriarchal over-exposure of objectified 
female bodies in popular culture can easily 
lead to calls for conservatism and modesty 
among women. Unfortunately, this is an-
other trap set out by patriarchy that allows 

women to be held responsible for being 
respectable enough to receive respect from 
men and society. The modest and faithful 
black woman is just as controlling an image 
as the “bitch” and the “ho”, like two sides 
of the same coin potentially creating equal 
amounts of sexual and/or body-related is-
sues for women.15

   
The students of Spelman were not the only 
ones who were fed up with increasing mi-
sogyny in the music they grew up with and 
love. Essence magazine sponsored a nation 
wide campaign against what they called 
“the war on girls” in sexist hip hop,16 were 
the Spelman case played an important part 
in showing how rappers, like Nelly, don’t 
deserve the luxury of being both the sweet 
and sensitive benefactor as well as the bitch 
slapping pimp or the criminal gangsta.17 A 
lot of rappers claim that they are just “being 
real” about life and they can’t be blamed for 
society’s violent and sexist mentalities and 
structures reflected in their music.18 19 

The truth is that American society still 
disciplines blacks to a higher extent than 
whites – police forces are overactive towards 
black men, commanding them to “assume 
the position” at the very vague “potential” 
of crime.20 There are examples of black men 
either being reduced to harmless working 
class “boys”, sassy or immature side-kicks, 
or animalistic savages. The common lower 
class struggle of black youth adds another 
intersection to the dynamic. The black hip-
pie Lafayette in the musical Hair counts 
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controlling underprivileged black positions 
in Colored Spade: 

“Cotton pickin’, swamp guinea, 
junk man, shoeshine boy, elevator 
operator, table cleaner at Horn & 
Hardart, slave voodoo, zombie, 
Ubangi lipped”. 

A common stereotype seen in media and 
movies is the one of the body-over-mind 
oriented black man, uncivilized and driven 
by urges. This image can be intentionally 
acted upon by some black men in order 
to threat or provoke the society that sub-
ordinates them. 21 Examples of owning ra-
cial representations, reminiscent of Colored 
Spade can be seen in the lyrics of Monster, 
where Jay-Z raps: 

“Murder, murder in black con-
vertible, I kill a block, I murder 
the avenues, rape and pillage your 
village, women and children, ev-
erybody wants to know what my 
Achilles heel is[...] Everybody 
knows I’m a motherfucking mon-
ster”. 

Hip hop became a way of rejecting these 
belittling images as well as a mean of using 
them to provoke fear and respect, in per-
haps a more aggressive manner than ever 
before in black popular culture.22

Hip hop and gangsta rap remains an im-
portant way for black lower class men to 
tell their stories to the world.23 But less 
thought-through representations of hyper-

masculine black male stereotypes, especi-
ally in pop culture and hip hop, risk both 
influencing black youth by idealizing in-
carceration, violence, drugs and misogyny, 
as well as painting a static picture of “the 
black experience” for white consumers. The 
Spelman controversy raises the question: 
has hip hop crossed the line from revolu-
tionary messages into money-hungry and 
self-destructive discrimination – without 
even noticing? 

The same question is asked by performance 
artist Sarah Jones in her rhyme Your Revolu-
tion, rhyming: 

“Your revolution will not 
be me tossing my weave 
and making me believe I’m some 
caviar-eating ghetto mafia clown 
or me giving up my behind, just 
so I can get signed[...] Your revo-
lution will not happen between 
these thighs”. 

The radio station that played her song en-
ded up with a fine for breaking decency 
laws, which shows that women aren’t allo-
wed the same expressions as men, but pu-
nished, even through authority, when spea-
king up in the same explicit language th-
rough which they are oppressed by men.24 
It seems like a black woman opening her 
mouth is more politically incorrect than a 
black woman spreading her legs.
   
Another reason, perhaps one of the main 
ones, why hip hop is dominated by gang-
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sta rap is the fact that blacks are far from 
the only ones listening to black hip hop. 
70 % of all gangsta rap is consumed by 
more well-off white youth.25 Corporate de-
mands from bigger commercialized record 
companies are much due to white middle 
class consumer preferences. According to 
cultural critic Mark Anthony Neal, young 
black rappers looking to make it in today’s 
hip hop industry has to accept that certain 
kinds of “blackness” sell better than oth-
ers. The gangsta and the ho have become 
commodity, leading to a streamlining of 
hip hop music where more “inconvenient” 
street stories are sorted out as non-profita-
ble.26

Let’s not forget, American culture in gene-
ral is a quite violent one where gangsta rap 
fits right in as mainstream. Too often, hip 
hop alone becomes a scapegoat or a symbol 
for everything that is wrong with the U.S.27 
This article attempts to nuance this notion 
into this question: is hip hop becoming a 
reaction to inequalities and discrimination 
or a product of it?

Conclusions
This study visualizes how victims of racist 
subordination can end up subordinating 
others in the process of denying frailty. 
Spelman is an excellent example of how the 
oppression and objectification of black wo-
men, especially in hip hop imagery, affects 
all black women in one way or another. We 
recall that the black feminist challenge lies 
in identifying how black women are being 

subdued differently according to situation, 
and then see how both the half-naked dan-
cers in Tip Drill and educated college stu-
dents are being disrespected, but with dif-
ferent means. 

There’s plenty of sexist imagery in American 
media of other women than black ones, but 
since black females are underrepresented in 
positions of power in society in comparison 
to whites, they risk being associated with 
slave related degradation if that is a context 
they are commonly seen in. 

If hip hop continues to be a forum for ra-
cism and sexism, it will self-destroy what it 
set out to be from the beginning. Instead 
of fighting the power, black youth will 
fight each other, keeping each other within 
hypermasculine limits. Eventually, a new 
form of control over black cultural expres-
sions will have emerged, that being young 
rappers giving up their revolution for a 
record deal with a commercialized record 
company looking only for the commodi-
fied black experience. 
   
As far as this study goes, it seems like black 
women pay the price for the constructed 
black hypermasculinity that is an outcome 
of discrimination, racism and white rule in 
U.S. society. Still, real emphasis must be 
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put to the fact that even though intersec-
ting racism and sexism can be highly struc-
tural, responsibility must be demanded 
from those individuals who embody and 
perpetuate that type of abstract structure. 
   
The aim of the Spelman protest, and of this 
article as well, is to put little or no blame 
on women taking part in misogynistic de-
pictions. Rather, the critique is directed 
towards the patriarchal society that invi-
tes or compels them to do so.  In a male-
preference dominated world, it’s not about 
women covering up - the struggle regards 
women reclaiming their bodies and their 
sexualities, on their terms alone.
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Despite two large Palestinian uprisings – 
the first and the second intifada – the Pa-
lestinians have hardly been able to change 
their living conditions for the better. Ins-
tead an impenetrable wall has been built 
around the West Bank with approximately 
500 checkpoints inside. At the Gaza Strip 
the Jewish settlements have been abando-
ned, but the blockade, created and maintai-
ned by Israel, has made life very difficult for 
the Palestinians still living there. It’s been 
about six years since the second intifada en-
ded and the mores stories and photographs 
that leak out from the Palestinian Territo-
ries the more urgent my question becomes. 
When will the next uprising start? How 
do the Palestinians look upon an intifada 
when memories are left of earlier attempts 
that have only made the situation worse? 

IMAGINING A THIRD INTIFADA

                                                                             

The article is based on the author’s second term paper, pu-

blished in Swedish: ”Den tredje intifadan : en studie över 

historiens betydelse för motståndsrörelser i Palestina idag” 

Supervisor: Linde Lindkvist

Experience and expectations
One of the reasons why this conflict is dif-
ficult to solve seems to be the fact that so 
many different intentions, hopes and vi-
sions for the future are deeply embedded 
in the problem. We can possibly assume 
that a person’s take on future resistance 
movements would be different depending 
on where he/she is based geographically. 
In order to gain a wider understanding of 
the many diversities within the Palestinian 
population, I have explored the concepts 
”space of experience” and ”horizon of ex-
pectation”.  This theory is based on the idea 
that each person has his/her own space of 
experience – a space built by and created 
from the persons’ past experiences. From 
this space of experience each individual can 
gaze out towards their own horizon of ex-

Annabel Merkel
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pectation. What appears on the horizon – 
i.e. what expectations a person has on their 
future – is determined by the past expe-
riences that he/she has collected in her own 
space.1 A Palestinian born in the West Bank 
would have a space of experience where the 
separation wall, check points and Fatah 
have affected daily life. A Palestinian raised 
in Gaza would instead have a space of ex-
perience affected by Hamas, the blockade, 
bombs and isolation. If a person has been 
living in other contexts – in exile far away 
or as a refugee in a country close by – that 
means entirely different experiences and 
perspectives that will be reflected in his/her 
way of creating expectations for the future. 
Considering the large gap between Gaza 
and the West Bank - including the Pales-
tinians restricted ability of movement, re-
lated to checkpoints and settlements – the 
internal divisions amongst the Palestinian 
population will come as no surprise. Do 
these splits affect the Palestinian resistance 
movements’ ability to grow and become ef-
ficient? Is there anywhere a collective vision 
for what a possible outcome of the conflict 
would be and what would it take for the 
Palestinians to start a revolution together in 
the context of today’s situation?

Hearing the Palestinian voices
Getting an insight in to what ”regular Pales-
tinians” think of their situation is difficult. 
Politicians from Gaza and the West Bank 
are the Palestinian’s official representatives 
and thus have a relatively open channel to 
express their opinions to the outer world. 

If we assume that Palestinians actually do 
feel the internal divisions amongst them, it 
undoubtedly becomes problematic when 
an elite group of politicians speak in place 
of a whole nation. When a few powerful 
individuals get to represent a large group of 
people in the face of the international com-
munity it also makes understanding the 
conflict very complicated for people who 
are not themselves Palestinian. I wanted to 
hear the voices of the ”ordinary” Palestini-
ans and therefore I chose to dig deeper be-
neath the surface. These voices can be heard 
in numerous ways – by interviews, visits, 
debate articles, art, books or any of the 
many ways opinions can be expressed to-
day. I searched for articles published by Pa-
lestinian bloggers that weren’t representing 
any political parties or organizations. There 
is a lot of discussion about the widespread 
use of blogs but for me it was not the blogs 
as such that were my focus of interest – it 
was the opinions behind the written words.

Three Palestinian blogs
I read all the Palestinian blogs I could find 
and then I focused on analyzing three of 
them. What I discovered was three different 
views of the conflict and since the writers 
all live in different places it became an in-
teresting study of three different spaces of 
experience. In many ways their horizons of 
expectations differed from each other – ex-
pressing emotional and symbolic resistance, 
wishes for practical political reform and the 
complexity of uniting people online. But 
in between these visions there are common 
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concerns that also bring the authors to-
gether. The internal divisions amongst the 
Palestinians, the disappointment regarding 
the Palestinian politicians’ way of dealing 
with the conflict and the strong sense of 
how important resistance is even when it 
seems like all hope is lost – those are opini-
ons that can be found amongst all the wri-
ters regardless of their otherwise differing 
horizons of expectations. 

One blog is called My Palestine and is written 
by a Palestinian woman born in Jerusalem 
but now living in Germany. She publishes 
poetic texts about the Palestinian situation 
and often the articles circle around a col-
lective memory of the Palestinian people. 
She describes the situation through a child’s 
perspective – how everyone who is Pales-
tinian has been brought up with a similar 
view of the occupying forces.2 The emotio-
nal, nationalistic element is something that 
shines through all her work. She often wri-
tes about al-Nakba 3- which means ”the ca-
tastrophe” in Arabic and is the Palestinian 
name for the day Israel became a state at 
the expense of Palestine.  In these articles 
the collective memory becomes clear and 
the heartbreaking stories that are told give 
the reader an emotional understanding for 
the political resistance. According to the 
author, the will of resistance will be in the 
hearts of the Palestinians for as long as the 
occupation exists – even if that resistance is 
not always expressed in practice.

The second blog I studied was that of Rana 

Baker. This writer is born and raised in 
Gaza and has a burning passion for politics 
and practical resistance. Many of her texts 
are reflections of her past and she writes 
about what she’s been through and how it 
has affected her life. An important part of 
all this are those of her articles describing 
her experiences during the Gaza War and 
how they shaped her strong political will 
and desire to change the conflict.4 Baker 
also writes about the divisions between Fa-
tah and Hamas and says she is skeptic when 
it comes to believing a unity between the 
parties could lead to the Palestinians right 
of return being implemented.5 Amongst 
the bloggers articles about political initia-
tives and disappointed exclaims regarding 
the huge gaps within the Palestinian popu-
lation Baker makes it clear that no matter 
how big the internal problems are there is 
always an opposition that her people will 
stand united against – Israel.6 Whether 
this is a genuine belief or just a rhetorical 
punch-line we can only guess.

Life on Birzeit Campus is written by two Pa-
lestinian students at Birzeits University in 
the West Bank. It isn’t always clear which 
one of them writes the articles, but the texts 
are unified and often formulated as though 
the opinions being expressed belong to 
both of them. A reoccurring topic in the 
blog is the discussion about social media 
and the part it plays in helping people 
organize uprisings and revolutions. The 
writers express their disappointment over 
the fact that an event labeled ”the Third 
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Intifada” on Facebook didn’t get enough 
people gathering at the place of the de-
monstration. They also compare Palestine 
to the Arab states that during the spring of 
2011 went through groundbreaking chan-
ges in their political systems. ”Palestine is 
not Egypt” they say and seem to be of the 
opinion that an effective revolution is hard 
to carry out in the Palestinian Territories 
today.7 Cynical texts are written – as in 
the other blogs- about the supposed unity 
of Fatah and Hamas8 and their conclusion 
is, after many discussions, that the Palesti-
nians are not ready for a third intifada. As 
for now there is no clear revolutionary plan 
and to only increase the number of martyrs 
would be a waste.

Uniting the people
The ways in which the above mentioned 
authors express themselves is varying. Rana 
Baker is focused on the practical resistance 
and she participates in political demon-
strations and continuously documents her 
situation by publishing photographs and 
articles on her blog. By doing this she can 
effectively reach out to people from all over 
the world and express her opinions as well 
as share her experiences and perhaps in-
crease the chances for others to react. Baker 
is also critical towards Hamas and the way 
they rule Gaza. Part of her strong political 
commitment seems to be growing from an 
inner wish to one day create a Palestinian 
society where today’s political parties can be 
replaced by something different. The two 
student writers from Birzeit University fo-

cus a great deal on the internet as a social 
gatherer for demonstrations and uprisings. 
When an event started circulating on Fa-
cebook about a third intifada there where 
hundreds of thousands of people who sup-
ported the virtual idea. When – in reality 
– only a few thousand people showed up 
for the event these bloggers were challenged 
with the question about whether or not the 
internet supporters actually cared at all. Ac-
cording to Charles Tilly there will certainly 
be local resistance if there is a resistance 
online. The problem with uprisings on the 
internet is that the local movements – that 
are strong when their participants stand 
together – often become less united when 
their message spreads across the world. 
The group of people who were supposed to 
fight together can lose their core connec-
tion to each other when less committed 
people become a part of their plan.9  This 
lost sense of community is a central theme 
in Life on Birzeit Campus and becomes es-
pecially clear in the articles about Facebook 
and the unity of Hamas and Fatah. In My 
Palestine the Palestinian internal divisions 
is the most reoccurring problem. The aut-
hor writes sarcastically about how the Pa-
lestinian politicians negotiate and negotiate 
away the Palestinian land and the rights of 
the people. She seems convinced that the 
politicians are not representing their people 
in a respectful and worthy way.10

Conclusion
Charles Tilly points out that the first step 
in order to achieve an effective revolution 
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is to unite the people. In the blogs that I 
have studied there seems to be concern re-
garding the internal divisions within the 
Palestinian community. The Gaza blockade 
and the restricted movement ability in the 
West Bank contribute to these splits and 
the gaps between Hamas and Fatah sepa-
rate the people they are supposed to re-
present.  The first and the second intifada 
didn’t exactly make the Palestinians living 
conditions better but many believe that the 
people felt more united during those times 
of uprising. History shows that Palestinians 
have fought – in different ways – but side 
by side for a very long time.11 The likeli-
hood of a third intifada happening will be 
small as long as the Palestinians remain di-
vided. If we connect to the concept theories 
of space of experience and horizon of ex-
pectation, we can reach the conclusion that 
a definitive ending of the Israeli occupation 
isn’t able to fit into most Palestinians space 
of experience. Few Palestinians today have 
actually lived in Palestine as a free nation. 
The authors of these studied blogs – and 
many others - are not old enough to have 
lived before the state of Israel was created 
and therefore they cannot truly envision 
a sovereign Palestinian state. Instead we 
can assume that the younger Palestinian 
generations can gaze longingly upon their 
horizon of expectations and wish for a uni-
ted Palestinian population. Those who’ve 
experienced a Palestinian intifada may – in 
their space of experience – have memories 
of how their people were united during the 
revolutionary process. A longing for a third 

intifada exists within the Palestinian com-
munity – but it could be the third intifada 
as a process these Palestinians are wishing 
for and not so much the political result of 
it.
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Ingen annan konvention har fått ett så 
stort gensvar som barnkonventionen fick 
då den antogs 1989. I slutet av 2005 hade 
alla världens stater, förutom Somalia och 
USA, ratificerat konventionen och därmed 
folkrättsligt bundit sig att förverkliga den. 
Sverige ratificerade konventionen 1990 och 
har alltså därmed åtagit sig ett juridiskt an-
svar att genomföra och förverkliga de rät-
tigheter som tillfaller barn i konventionen. 
Detta förverkligande ska ske genom åtgär-
der till det yttersta av sina resurser vilket bor-
de leda till att de rikare staterna, däribland 
Sverige, skulle kunna förverkliga flertalet av 
de resurskrävande rättigheterna.1

Denna artikel lyfter fram och analyserar 
det arbete som Sverige gjort för att uppfylla 
kraven av FN:s barnrättskommitté gällande 
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artikel tre om barnets bästa i barnkonven-
tionen. Detta kommer i artikeln redovisas 
genom att redogöra för befintlig svensk lag-
stiftning och de insatser som hittills gjorts 
av den svenska regeringen. Dessa insatser 
kommer sedan att analyseras för att se hu-
ruvida Sverige förverkligar eller bryter mot 
barnkonventionen och vad som kan tänkas 
behöva göras i framtiden.

I artikel 3 i Barnkonventionen står det att 
läsa att barnets bästa ska komma i främsta 
rummet vid alla åtgärder som rör barn. 
Principen om barnets bästa fångar en vik-
tig del av barnkonventionens syfte: den ger 
ett extra skydd vid bedömningar gällande 
barn. En bedömning ska både göras utifrån 
barnets unika individuella position och 
utifrån att barnet just är ett barn och kan 
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behöva extra skydd i jämförelse med vuxna. 
Artikeln pekar också på att principen om 
barnets bästa både gäller enskilda indivi-
der och grupper av barn. Vidare uttrycker 
artikeln att principen gäller i alla samhälls-
områden. Barnets bästa ska alltså tas i be-
aktande både vid statliga institutioner och 
i den privata sfären.2 Barnets bästa formu-
leras som en aspekt som ska väga tungt vid 
bedömningar gällande barn. Den engelska 
texten uttrycker vikten av principen som 
”a primary consideration”. Detta betyder 
att barnets bästa inte alltid kan väga tyngre 
än andra intressen.3 Barnets bästa ska alltså 
vara en avgörande aspekt, men inte den en-
skilt mest avgörande. Barnets intresse måste 
dock ändå tas i beaktande och redovisas när 
andra intressen har vägt tyngre. 4

Det har ännu inte framställts någon defi-
nition på principen om barnets bästa. Jag 
kommer därför i mina diskussioner utgå 
från principen som ett öppet och dynamiskt 
begrepp. Barnombudsmannen uttrycker 
till exempel att en bedömning gällande 
barnets bästa ska göras utifrån det enskilda 
barnets situation på en grund av kunskap 
och beprövad erfarenhet, något som endast 
kan uppnås genom att ta hänsyn till bar-
nets egna åsikter och tankar.5 Principen kan 
även ses som ett filter för de andra rättighe-
terna i konventionen.6 Barnkonventionen i 
sin helhet ger därmed en förståelse för vad 
barnets bästa kan tänkas vara, och detta i 
kombination med vikten av varje enskilt 
barns situation och syn på situationen, är 
den utgångspunkt som barnets bästa kom-

mer ha i denna artikel.

Sveriges arbete att förverkliga kon-
ventionen
Sverige har i proposition 1989/90:107 dra-
git slutsatsen att svensk rätt och praxis har 
god överensstämmelse med barnkonven-
tionens bestämmelser. Man är dock tvek-
sam till om alla detaljer om svensk rätt och 
praxis stämmer överens. Den bedömningen 
som därför gjordes var att konventionen 
skulle få en rimlig mening i det nationella 
systemet.7 Sverige har alltså inte inkorpore-
rat barnkonventionen i den svenska lagstift-
ningen och därmed är inte barnkonventio-
nen svensk rätt. Däremot är naturligtvis 
konventionen folkrättsligt bindande för 
Sverige eftersom den är ratificerad.8 Princi-
pen om barnets bästa har länge varit en del 
i den svenska lagstiftningen. Den kan bland 
annat återfinnas i föräldrabalken vid frågor 
som rör vårdnad och boende men även i so-
cialtjänstlagen, utlänningslagen och namn-
lagen. Principen återfinns även i lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, i 
lagen med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare och i kriminalvårdslagstift-
ningen. I svensk rätt ska barnets bästa alltid 
tas i beaktande, men det ska inte vara den 
enskilt avgörande principen.9

Sverige har arbetat fram en del åtgärder de 
senaste åren för att kunna förverkliga be-
stämmelserna i barnkonventionen. Man 
har till exempel inrättat ett statsråd med 
ansvar för barnpolitiken. Man har granskat 
den svenska lagstiftningen och konstate-
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rat harmoni. Man har lyft fram vikten av 
barnkonsekvensanalyser (där man utreder 
beslutets konsekvenser för barnet) och vik-
ten av att inkludera både barnen, det ci-
vila samhället och frivilligorganisationer i 
arbetet. Man har arbetat för att föra fram 
bättre statistik om barn och man har stärkt 
Barnombudsmannens ställning. Ett myck-
et framträdande begrepp inom arbetet, 
som starkt kan kopplas till barnets bästa, 
är barnperspektivet. Ett barnperspektiv är 
menat att ge en bild av hur beslut påverkar 
ett enskilt barn eller barn som grupp. Det 
ska även ge barn utrymme att komma till 
tals och få en känsla av hur barn och unga 
upplever situationen de befinner sig i.10

Problem med förverkligandet av 
barnets bästa
I en granskning av regeringens redovisning 
till riksdagen 2004 gällande arbetet för för-
verkligandet av barnkonventionen har det 
visat sig att de faktiska framstegen och för-
ändringarna för att förverkliga barnets bäs-
ta är få, speciellt med tanke på att det gått 
en relativt lång tid sedan barnkonventionen 
antogs 1999. De insatser som har gjorts är 
fortfarande av förberedande karaktär vilket 
tyder på att förverkligandet fortfarande är i 
den inledande fasen. Det finns dock även 
en positiv sida då många myndigheter har 
ett intresse av att få hjälp och vidare utveck-
la åtgärder för förverkligandet.11

Som det ser ut idag har inte alla myndig-
heter ett krav på att använda sig av barn-
perspektivet. I regeringens beslut gällande 

mål, resultatkrav och budget inom integra-
tionsverket och handikappombudsmannen 
beskrivs inte ett barnperspektiv som något 
krav, trots att de båda myndigheterna arbe-
tar med barnfrågor. Samma problem finns 
inom andra budgetpropositioner från 2004 
inom de politikområden som rör barn, 
bland annat inom områdena integrations-
politik, konsumentpolitik, migrationspoli-
tik och hälso- och sjukvårdspolitik. Genom 
dessa brev och propositioner kan man kon-
statera att den svenska regeringen inte har 
nått sitt mål om att inkorporera barnkon-
ventionen och barnperspektivet i alla stat-
liga beslut som rör barn. Det kan vara vik-
tigt att påpeka att detta mål kanske inte ska 
tolkas ordagrant, men likväl har den största 
delen av breven och propositionerna saknat 
detta perspektiv.12

Barnrättskommittén, som övervakar hur 
väl konventionsstaterna förverkligar kon-
ventionens bestämmelser, har i sina re-
kommendationer till Sverige bland annat 
kritiserat det faktum att barnkonventionen 
inte har inkorporerats i den svenska lag-
stiftningen. Det anses viktigt eftersom det 
kan ha en påverkan på tillämpningen av 
rättigheterna.13 Kommittén kritiserar också 
att barnombudsmannen inte är självständig 
från regeringen och det faktum att barn 
inte kan lämna individuella klagomål till 
barnombudsmannen.14 Likaså pekar kom-
mittén på problemet att barn i Sverige inte 
har någon kunskap om konventionen och 
att många tjänstemän som arbetar med 
barn inte har någon utbildning inom om-
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rådet.15 De ovan nämnda problemen kan 
i allra största grad påverka förverkligandet 
av barnets bästa på ett negativt sätt, men 
för att vara ännu mer verklighetsanknuten 
så har kommittén även uttryckt bekymmer 
över att barnets bästa inte har inkorporerats 
i praktiken. Kommittén påpekar främst att 
det finns stora problem med barnets bästa i 
asylprocessen.16

Problem med barnets bästa i asyl-
processen
De anställda på migrationsverket som fat-
tar beslut om asylärenden gällande barn ska 
ha barnets bästa i beaktande vid beslutsfat-
tandet, men begreppet barnets bästa är ett 
mycket öppen koncept. Detta syns tydligt i 
asylprocessen om man ser till definitionen i 
utlänningslagen. Utlänningslagen konstate-
rar att ”barnets bästa i övrigt ska beaktas”. 
Detta öppna begrepp används för att be-
dömningen ska kunna göras utifrån varje 
individ och även innefatta grunder som 
inte uttrycks i lagstiftningen. Både formu-
leringen i utlänningslagen och i barnkon-
ventionen antyder att barnets bästa alltid 
ska övervägas men avvägningen mellan 
samhällsprinciper och principen om bar-
nets bästa kan på många sätt ses som pro-
blematiskt.17

Den rättsliga regleringen om barnets bäs-
ta har diskuterats ej vara tillräcklig för att 
principen ska tas i beaktande vid bedöm-
ningen av asyl. Även om undersökningar 
visar att barn har fått ett större utrymme 
att komma till tals under processen, visar 

ändå resultaten på att barnets ord spelar en 
mycket begränsad roll vid beslutsfattandet. 
Det finns få dokumenterade fall där barnets 
talan läggs till grund för en bedömning. I 
juridiska bedömningar används istället bar-
nets bästa så som det beskrivs i rättskällorna 
vilket bidrar till en begränsad tolkning av 
principen.18 Detta bidrar naturligtvis till ett 
stort problem eftersom varje individuellt 
barns behov utelämnas i bedömningen.

Slutsatser 
Barnrättskommittén har som nämnt tidiga-
re påpekat att Sverige inte har inkorporerat 
barnkonventionen i svensk lag och att detta 
bör göras för att artiklarna ska kunna till-
lämpas på bästa möjliga sätt. Det är möjligt 
att barnkonventionen skulle bli ett mer ef-
fektivt verktyg att använda om detta skulle 
ske. Om det idag skulle uppstå en konflikt 
mellan konventionen och svensk lag, är det 
nämligen svensk lagstiftning som går först. 
Därför skulle en inkorporering av barnkon-
ventionen kunna stärka barns rättigheter. 
Det skulle dock även kunna försvåra arbetet 
för svenska domstolar eftersom en del artik-
lar är vagt formulerade och mer inriktade 
på ett successivt verkställande. Det skulle 
kanske vara nog så viktigt att gå igenom 
svensk lagstiftning i förhållande till kon-
ventionen och sedan låta riksdagen tolka 
konventionen så att det kan stiftas lagar för 
de områden som har brister idag. Därefter 
bör lagstiftningen följas upp för att se om 
riksdagens beslut fungerar i verkligheten.

Eftersom ett problemområde gällande bar-
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nets bästa återfinns i asylprocessen måste 
principen om barnets bästa vara starkt 
förankrat i den gällande lagstiftningen för 
det området. Men detta räcker inte, som 
nämnt tidigare finns det problem gällande 
principen eftersom det inte talas om hur 
den ska tolkas och användas. En viktig del 
av förankringen ligger ju i dialogen och för 
att inte behöva kompromissa bort någon 
del av konventionens anda måste en dialog 
föras gällande principen och hur den kan 
användas. Genom att se till att artikeln 
finns reglerad i lagstiftning är man endast 
ett steg på vägen för att förverkliga barnets 
bästa. 

Det är vid dessa fall som steget mellan re-
torik och politik verkligen blir ett problem. 
En bestämmelse och ett krav på att använda 
sig av barnets bästa är absolut ett steg i rätt 
riktning, men arbetet får absolut inte sluta 
där. Efter att en sådan bestämmelse har 
införts är det viktigt att följa upp och ut-
reda hur bestämmelsen fungerar. I detta fall 
borde man upptäckt att det finns stora pro-
blem med själva användandet av principen. 
Det finns bestämmelser som stadgar att 
principen ska tas i beaktande i varje beslut, 
men ingen vet hur man ska göra. En asyl-
handläggare uttryckte sig såhär: ”Tala om 
det för oss, så ska vi göra det. Vi ska kunna 
det utan att egentligen ha några verktyg för 
det. Sen får vi skäll för att vi inte har gjort 
det.”19  Problemet gällande principen i Sve-
rige idag handlar troligtvis om att begrep-
pet och tolkningsutrymmet är för stort. 
Kanske har problemet förflyttats från osä-

kerheten över begreppet till att endast följa 
praxis. Att utarbeta en definition leder inte 
nödvändigtvis till en förbättring, en sluten 
lista med grunder att beakta kanske istället 
förminskar barnets möjligheter till att få ett 
beslut som är det bästa för individen. Men 
det bör föras en dialog bland de tjänstemän 
som arbetar med beslut som rör barn. Att 
ställa krav på att använda ett begrepp som 
ingen kan definiera eller använda är dömt 
att misslyckas.

Sverige är en stat som varken till hundra 
procent bryter mot eller förverkligar kon-
ventionen om barnets rättigheter. För att 
sammanfatta kan man se att Sverige har en 
del problem gällande själva regleringen av 
principen om barnets bästa, bland annat att 
en del myndigheter inte ställer krav på att 
använda ett barnperspektiv i sitt arbete och 
att det inte arbetats fram kriterier för vad 
barnets bästa verkligen är. Men Sverige har 
trots allt en ganska uttömmande barnrätts-
lig lagstiftning och på bland annat migra-
tionsverket, som fått utså en del kritik från 
barnrättskommittén, finns även krav på att 
använda barnperspektivet. Regleringen av 
principen om barnets bästa i Sverige visar 
trots allt en ganska positiv bild. Problemen 
ligger snarare djupare rotat i det praktiska 
arbetet. Barnperspektivet och barnkonsek-
vensanalyser används inte så effektivt som 
önskat i praktiken och anställda har inte 
tillräckligt med utbildning för att kunna 
tolka och tillämpa principen. Det är främst 
under det praktiska arbetet där retoriken 
blir till politik som de främsta kränkning-
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arna mot barns rättigheter sker.

Sverige bör i framtiden fortsätta sitt arbete 
med att förverkliga principen om barnets 
bästa. Som tidigare visat i artikeln har re-
geringen utvecklat arbetet gällande princi-
pen efter den kritik som kommit fram från 
barnrättskommittén. Att fortsätta detta 
samtal är viktigt för att förverkliga princi-
pen om barnets bästa. Mer konkreta förslag 
som Sverige bör arbeta med är att utbilda 
och föra samtal gällande principen om bar-
nets bästa för att reda ut oklarheter som kan 
finnas för de tjänstemän som arbetar med 
begreppet. Likaså bör det läggas mer kraft 
på att använda barnkonsekvensanalyser och 
se över möjligheten för Barnombudsman-
nen att utreda individuella klagomål för 
barn. Sveriges nästa rapport till barnrätts-
kommittén ska lämnas in år 2012. Det 
ska bli spännande att se vilka nya åtgärder 
som har vidtagits och vilka tankar Sverige 
har gällande den kritik som tagits upp från 
barnrättskommittén och även behandlats i 
denna uppsats. Jag kan endast hoppas att 
principen om barnets bästa i asylprocessen 
har fått en framträdande roll i arbetet och 
att nästa observation från barnrättskom-
mittén inte ska ha några anmärkningar på 
denna punkt.
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Trots att Sverige är världskänt för sitt starka 
sociala skyddsnät lever cirka 17 800 män-
niskor utan fast bostad.1 Rätten till bostad 
betraktas i viss mån som ett individuellt 
problem snarare än som en fråga för hela 
samhället. I denna undersökning visar jag 
hur åsidosättandet av samhällets ansvar 
försvaras genom en bild av hemlösa som 
framställer dem som dels annorlunda och 
dels som själva fullständigt ansvariga för sin 
situation. 
 
Hemlösa som avvikande
Hemlöshet beskrivs ofta som ett resultat 
av rationella handlingar och egna val med 
moraliserande undertoner som fokuserar 
på individens ansvar. Hemlöshet uppfattas 
på så sätt som ett problem på individnivå, 
orsakat av att de hemlösa inte är som ”van-

 Artikeln är baserad på författarens upp-
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liga” människor.2 Den hemlöse betraktas 
gärna som en missbrukare och lösningen på 
bostadsproblemet är att denne blir nykter,3 

åtgärderna mot hemlöshet kan därför upp-
fattas som en form av uppfostran.4 

Många åtgärder präglas av attityden att den 
hemlöse behöver anpassas till samhällets 
normer som en förutsättning för att senare 
kunna få en bostad5 och klienten tillskrivs 
själv ansvaret för att lösa sin situation.6 Att 
lägga problematiken och ansvaret för situa-
tionen på den utsatta gruppen, istället för 
att betona faktorer i samhället som skapar 
ojämlikhet, riskerar att rättfärdiga frånva-
ron av bostad.7 

Bilden av hemlösa har stor betydelse för 
de hemlösas situation, eftersom retoriken 
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kring hemlöshet spelar en viktig roll för den 
politiska förståelsen av problemet och för 
de praktiska åtgärderna8.
 
Ett sätt att förstå hur attityden gentemot 
hemlöshet ger den hemlösa identiteten som 
annorlunda är tesen om andrafiering. Ylva 
Brune menar att andrafiering är en metod 
inom media för att skapa gränser och iden-
titeter för aktörer, då en tänkt läsargemen-
skap ges en identitet när ”andra” utmålas 
som annorlunda än ”oss”.9 För det första 
utmärks andrafiering av att det finns ett 
”vi” som talar om ”dem”, samt att det är 
”vi” som kontrollerar framställningen av de 
andra. För det andra står ”vi” i åtskillnad 
från ”dem” i ett motsatsförhållande eller 
en konflikt. Ett tredje kriterium är att ”de 
andra” tillskrivs egenskaper, handlingar el-
ler problem som är främmande för vår egen 
självbild. För det fjärde kontrasteras denna 
beskrivning mot vår idealiserade självbild, 
och på detta sätt bidrar andrafieringen till 
att skapa vår identitet.10

 
Ett lämpligt underlag för en studie om 
hemlöshet är tidningen Aluma, som menar 
sig vilja fungera som opinionsbildare och 
kunskapskälla om hemlöshet. Med dess 
upplaga på cirka 16 000 sålda tidningar per 
månad kan dess roll för synen på hemlös-
het vara tongivande. Tidningen framhåller 
vikten av mötet mellan tidningsköparna 
och försäljarna, vilka är människor utan 
fast bostad.11 Syftet är alltså att förmedla 
ett budskap där en grupp av icke hemlösa 
tidningsköpare ska lära sig mer om en tid-

ningssäljande grupp av hemlösa, alltså för-
utsätts mottagare och förmedlare tillhöra 
skilda grupper.
 
År 2010 utgavs 11 nummer av tidningen 
med sammanlagt 28 artiklar kring hemlös-
het, av 96 artiklar totalt. Texterna består av 
intervjuer, reportage, debatterande artiklar 
och krönikor. I varje tidning förekommer 
minst en artikel om hemlöshet genom att 
hemlösa personer förekommer i texten eller 
att hemlöshet omtalas. Syftet med artiklar-
na varierar och hemlösa har varierande rol-
ler i materialet. I varje tidning förekommer 
minst en artikel om hemlöshet.
   
Första kriteriet: kontrollerar ”vi” 
eller ”de” skildringen?
Det första kriteriets ”vi som talar om dem” 
är inte frekvent förekommande i artiklarna. 
Hemlösa deltar i skildringarna av hemlös-
het genom att bli intervjuade eller själva 
skriver i 23 av artiklarna. Alla hemlösa 
nämns vid både förnamn och efternamn, 
såvida de själva väljer att inte uppge detta. 
Framställningen av hemlösa kan ändå tol-
kas som bortom de hemlösas kontroll, ifall 
framställningen sker på ett sätt som de inte 
skulle vilja bli framställda på, genom exem-
pelvis att uttalanden framstår som oseriösa 
på grund av talspråk eller ofullständiga ci-
tat. Meningarna är dock i huvudsak kor-
rekta och de flesta citat är längre än två ra-
der, vilket ger den intervjuade utrymme för 
resonemang. I alla tidningsnummer utom 
ett förekommer minst en intervju med en 
hemlös försäljare där de intervjuades utsa-
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gor genomgående beskrivs som att de ”sä-
ger”, ”beskriver”, ”påpekar” eller ”berättar”, 
utan att kontexten indikerar att uttalande-
na inte är värda att ta på allvar. 
 
Däremot syns en trend i vilka ämnen som 
hemlösa uttalar sig kring. I fem intervjuer 
diskuteras samhället, men i övriga artiklar 
görs ämnena ”mjuka”, då de på en konkret 
och känslomässig nivå berör exempelvis 
tankar om ensamhet eller vänskap.

Tonvikten på känslor och personliga erfa-
renheter riktar fokus på de hemlösa som 
personer. Den flitiga förekomsten av utta-
landen innebär därmed inte att uttalanden 
sker på samma villkor som för ”oss”. Möj-
ligheten att yttra sig är begränsad till en viss 
kontext, där ”deras” område ska diskuteras. 
Inriktningen kan bidra till att förstärka en 
bild av hemlösa själva som ”problemet” i 
hemlösheten genom att inte skildra hem-
lösa som en del av samhället. Detta kan 
därför stödja tesen om att när ”de andra” 
skildras, skildras de på ett sätt som visar att 
de inte har auktoritet att debattera samhäl-
let i stort.
 
Andra kriteriet: förekommer en 
motsättning mellan ”vi” och 
”dem”?
Att direkt eller indirekt beskriva en mot-
sättning mellan ”vår” gemenskap och ”de-
ras” förutsätter att hemlösa har en negativ 
inverkan på samhället. Hemlösas negativa 
inflytande beskrivs indirekt i två artiklar, 
där det skildras hur hemlösa genom sitt 

missbruk påverkar människor på väg ur 
hemlöshet. Det är oklart om detta utgör 
ett hot mot ”vår” gemenskap, då det inte 
är självklart om före detta hemlösa är en del 
av gemenskapen som är ”vi”. Ingen artikel 
framhäver hemlöshet som en kostnad för 
samhället eller någon övrig negativ påver-
kan på omgivningen. 

Ett annat sätt att indirekt framställa hem-
lösas negativa inflytande på samhället är att 
sammankoppla hemlöshet med kriminali-
tet, vilket görs i fyra artiklar. I en av dessa 
artiklar talar en före detta hemlös om sin 
kriminalitet under tiden som hemlös, i 
kontrast till sitt laglydiga och samhälls-
nyttiga liv som icke hemlös och nykter.12 
Kopplingen mellan hemlöshet och krimi-
nalitet blir inte mer påtaglig än i detta ex-
empel och förekommer så lite att den knap-
past präglar helhetsbilden av hemlösa. Kri-
minalitetens effekter på samhället nämns 
inte heller, vilket hade kunnat understryka 
påverkan på ett kontrasterande, normalt 
samhälle.
 
En motsatt bild av hemlösa som istället bi-
dragande till samhället förmedlas i tre artik-
lar. Den första artikeln handlar om hemlösa 
som tillsammans med icke hemlösa deltar i 
en utbildning i arbete mot hemlöshet. En 
professor bedömer de deltagandes insatser 
med att:

 ”vetenskaplig kunskap berikas 
av kunskap som bygger på person-
liga erfarenheter”.13 
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Den andra artikeln skildrar en hemlös man 
som vill arbeta på ett behandlingshem, där 
han kan berätta om livet som hemlös.14 I 
den tredje artikeln utgår en man från sina 
erfarenheter av hemlöshet för att skriva i en 
kokbok och en präst som deltar i arbetet 
med kokboken understryker bidraget, då 
hon menar att hemlösa: 

”känner ofta att de inte är behöv-
da i samhället, de vill också vara 
nyttiga”.15 

Såväl negativ som positiv påverkan från 
hemlösa förekommer alltså, men helhets-
bilden är otydlig då interaktionen med 
samhället i övrigt beskrivs väldigt sparsamt. 
En orsak till att negativa konsekvenser för 
samhället inte är i fokus kan vara att den 
nedan diskuterade betoningen på hemlösa 
som missbrukare snarare länkas till självde-
struktivitet. 
 
Tredje kriteriet: tillskrivs ”de” då-
liga egenskaper?
Oönskade egenskaper, specifika för hem-
lösa, indikeras genom att deras situation 
gärna förklaras som orsakad av missbruk, 
ansvarslöshet eller psykisk sjukdom.16 Den 
oönskade egenskap som främst förknippas 
med hemlösa är missbruk. Av artiklarna 
som berör hemlöshet skildrar 16 stycken, 
alltså strax över hälften, hemlöshet i sam-
band med missbruk och i vissa artiklar före-
kommer flera skildringar av hemlöshet och 
missbruk. I en av artiklarna förekommer 
även ansvarslöshet som länkat till hemlös-
het när en socialsekreterare anser att ingen 

”blir av” med sitt hem och menar att de 
vanligaste anledningarna till hemlöshet är 
att hyran inte har betalats och att det har 
varit stökigt.17 Psykisk sjukdom som an-
ledning till hemlöshet nämns av tre olika 
intervjuade politiker i samma artikel, men 
förekommer tillsammans med missbruk 
och aldrig som enda orsak till hemlöshet.18

 
Åtta av artiklarna nämner missbruk hos 
hemlösa med en indirekt relation till bo-
stadssituationen. Av dessa skildrar en ar-
tikel ”tiden som uteliggare och drogbero-
ende”,19 en annan menar att man måste se 
den hemlöse som mer än narkoman, vilket 
förutsätter att en hemlös är just detta.20 En 
hemlös man talar om att vara: 

”fullt aktiv i sitt missbruk och bo 
på Stadsmissionen”.21 

En annan skildring antyder att frånvaron 
av missbruk innebär möjlighet till bostad 
genom att skriva:

 ”efter 10 år som uteliggare är 
han inne i slutfasen av behandling 
av sitt missbruk”.22 

Bland artiklarna förekommer även en kvin-
na som lyckades behålla bostaden trots att 
hon missbrukade, alltså förväntas en förlust 
av bostad vara en följd av missbruk.23 En 
annan artikel skriver angående en hemlös 
kvinnas bostadssituation att: 

”Malmö kvinnoboende har här-
bärgerat Eva till och från. Miss-
bruket släpper inte.” 24 
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Det kan tolkas som att missbruk hindrar 
möjligheten till bostad. Budskapet att drog-
frihet leder till bostad förmedlas i skild-
ringen av en man som valde bort drogerna 
och därpå fick hyreskontrakt25 och genom 
intervjun med en man som väljer bort vän-
ner till förmån för drogfrihet och en egen 
bostad, varpå han understryker att han 
måste sköta sin drogfrihet för att han bor 
i en lägenhet.26

  
Sex artiklar pekar direkt på missbruk som 
orsak till hemlöshet. En hemlös mans situa-
tion beskrivs utifrån att ”amfetaminet drev 
honom till ett liv utanför samhället”, men 
att han fick en bättre levnadssituation när 
han slutade missbruka.27 En annan skild-
ring av en hemlös missbrukare framhäver 
situationen utifrån att: 

”vägen till egen lya är ännu gan-
ska lång. För ett par månader se-
dan tog han ett återfall. Nu är det 
kamp igen”.28 

En tredje mans väg mot hemlöshet beskrivs 
som att han: 

”dessvärre missbrukade såväl 
alkohol som amfetamin varpå 
jobbet rök och bostaden blev ett 
tält”.29 

Beskrivningen av en kvinnas väg till hem-
löshet fokuserar på att hon gick från ett 
ordnat liv till hemlöshet genom att hon 
började missbruka.30 Den tydligaste kopp-
lingen mellan missbruk och hemlöshet syns 
i en artikel som bygger på flera intervjuer . 

Den första intervjupersonen är en hemlös 
man, vars situation utgår från att han:

 ”tog ett återfall med spriten. 
Med dunder och brak åkte han ut 
ur lägenheten han hyrde genom 
Socialtjänsten. ´-Hårt. Fast jag 
hade mig själv att skylla.´” 

I samma artikel menar en socialsekreterare 
att det: 

”finns de som blivit offer för sina 
egna liv, för drogerna [...] många 
blir bilden av en missbrukare, 
tycker synd om själv och lägger 
ansvaret för situationen på andra” 

Det är ett förhållningssätt som uppre-
pade gånger hävdas är fel.31 I ytterligare 
en artikel menar en politiker att skälen till 
hemlöshet är många, men ”Bland utelig-
gare är nog missbruk och psykisk sjukdom 
vanligt.”, samtidigt som ingen struktu-
rell lösning till problemet presenteras. 32 
 
Både direkta och indirekta orsakssamband 
mellan hemlöshet och en oönskad egenskap 
är alltså rikt förekommande, men det finns 
även alternativa skildringar av hemlösa.  

I fyra artiklar beskrivs hemlösa utan att 
missbruk nämns. Ytterligare tre artiklar 
skildrar inte alls de hemlösas egenskaper 
eller bakgrund. De blir intervjuade som 
”mannen på gatan”, vilket antyder att de är 
som ”oss”, vanliga personer vars bakgrund 
inte behöver granskas. Tre artiklar motver-
kar bilden av den hemlöse missbrukaren 
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genom att påpeka att alla hemlösa inte är 
narkomaner. I en av artiklarna beskriver 
en hemlös man hur han blev utsatt för den 
felaktigt förutfattade meningen att han var 
narkoman, och menar att det är en väldigt 
vanlig fördom att alla hemlösa är narko-
maner eller alkoholister.33 I artikeln om 
mannen som drömmer om arbete på ett 
behandlingshem framhäver han att han där 
vill visa att alla hemlösa inte är stereotypa 
alkoholister.34 Den tredje artikeln utgörs 
av en intervjuad hemlös som säger att hon 
aldrig varit hemlös missbrukare, utan blev 
hemlös när hon inte missbrukade.35

 
Numret ”Valspecial” innehåller tre av de 
fyra artiklar som belyser förklaringar till 
hemlöshet som inte enbart utgår från de 
hemlösas egenskaper. Genom att istället 
lägga fokus på politiska åtgärder, utgår in-
tervjufrågorna här från en strukturell nivå 
på förklaringarna till hemlöshet. I en av 
artiklarna besvarar tio hemlösa frågor om 
vad samhället borde göra. Endast en av de 
svarande menar att detta inte är en politisk 
fråga.36 

Bland åtta intervjuade politiker i den an-
dra artikeln anger fyra stycken orsaker till 
hemlöshet på individnivå utan att nämna 
strukturella nivåer och sex nämner åtgärder 
på en strukturell nivå medan två inte anger 
någon strukturell lösning.37 

I numret diskuterar även en panel samhäl-
lets ansvar för att ge alla bostad, där bland 
annat en forskare menar att: 

”politikerna måste våga radera ut 
den otidsenliga hemlösheten”.38 

Den fjärde artikeln, som skildrar hemlösa 
ungdomar i USA som har ”flytt från diskri-
minering och trakasserier”, presenterar den 
enda samhällskritiska förklaringen utanför 
det uttalat politiska temanumret. Denna 
förklaring rör dock ett annat samhälle än 
det svenska som Alumas försäljare och kö-
pare hör till.39

 
Fjärde kriteriet: skapas en kontrast 
mellan ”vi” och ”dem”?
Kontrasten mellan oönskade egenskaper 
och ”våra” idealiserade egenskaper kan 
översättas till kontrasten mellan missbruk 
och skötsamhet. Här bör åtskillnaden mel-
lan “deras” missbruk och “vår” nykterhet 
framstå som orsaken till de skilda livssi-
tuationerna. Denna kontrast antyds av att 
oönskade egenskaper tillskrivs hemlösa och 
därmed är alla kopplingar mellan missbruk 
och hemlöshet kontrastskapande. Kopp-
lingen förstärks dock genom att framhäva 
ett samband mellan drogfrihet och bostad i 
anknytning till skildringar av missbruk och 
bostadslöshet. 

I fyra artiklar förekommer den här sortens 
kontrasterande. Den första artikeln beskri-
ver en kvinna som blev hemlös på grund 
av sitt missbruk och skildrar både kvin-
nans idealiska tillvaro utan missbruk och 
den mycket sämre, bostadslösa, tillvaron 
efter att hon började missbruka.40 I en an-
nan artikel om en tidigare heroinist fram-
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kommer det obehagliga livet som hemlös i 
kontrast mot den behagliga tillvaron utan 
missbruk och med bostad.41 Den tredje 
artikeln skildrar en man som valde att bli 
nykter och mannen framhäver att han för-
utom att få bostad som nykter, även blev 
laglydig och började bidra till samhället. 
Erfarenheter från hemlösheten har bidragit 
till hans insats, men det är en tydlig kopp-
ling till att han bidrar mer till samhället sen 
han lämnat hemlösheten. Personlighetsför-
ändringen mot skötsam icke hemlös under-
stryks av att: 

”Stadens poliser såg honom som 
ett mirakel som drogfri och la-
glydig”.42 

I den fjärde skildringen med indirekt kopp-
ling till missbruk framställs hur en man åt 
ur papperskorgar som hemlös missbrukare 
och valde knark före mat, vilket jämförs med 
den nuvarande tillvaron där han inte miss-
brukar, har lägenhet och äter vegetariskt.43  
 
Motsatsen till detta kontrastskapande åter-
finns i de artiklar som lyfter fram andra an-
ledningar till hemlöshet än missbruk. I tre 
artiklar understryks att dåliga egenskaper 
inte enbart bör förknippas med hemlösa. 
Bland artiklarna finns den kvinna som på-
pekar att hon aldrig har varit hemlös och 
missbrukare samtidigt.44 I en annan arti-
kel anmärker en före detta missbrukare på 
ansvarslös alkoholkonsumtion hos andra, 
genom att kritisera ungdomar som dricker 
mycket öl.45 Den tredje artikeln bryter kon-
trasten mellan hemlöshet och missbruk ge-

nom att skildra förslag på boende för män-
niskor som är fullt aktiva i sitt missbruk.46

  
Attityden gentemot hemlösa 
Som visats kan andrafiering ske på olika 
sätt, både direkt och indirekt. Även om 
skildringen av hemlösa inte nödvändigtvis 
präglas av att ”vi” talar om ”dem” tycks 
utrymmet för hemlösas uttalanden be-
gränsas till den egna situationen, vilket 
kan tyda på att ”deras” röst inte har ”vår” 
auktoritet inom alla områden. Likaså är 
motsättningen mellan ”oss” och ”dem” inte 
framträdande, vilket kan bero på den tyd-
liga inriktningen mot en individnivå, där 
samhället inte framstår som interagerande 
med de hemlösas situation. Kontrasten 
mellan de skötsamma ”vi” och de missbru-
kande ”andra” blir däremot tydlig genom 
fokusen på dåliga egenskaper, där föreställ-
ningen om en koppling mellan missbruk 
och hemlöshet är det vanligaste exemplet.  
 
Ett starkt fokus på individnivån utan nå-
gon tydlig anknytning till samhället i öv-
rigt innebär att hemlösa kan uppfattas som 
frikopplade från vår samhällsgemenskap. 
Genom att åtskillnaden inte ligger i en kon-
fliktsituation mellan ”vi” och ”dem”, utan 
i ”deras” dåliga egenskaper och begränsade 
möjligheter att uttala sig om ”vårt” sam-
hälle, framstår ”deras” situation inte som 
ett rättighetsproblem för det övriga samhäl-
let. De hemlösas rätt att göra anspråk på 
samhället förminskas när de betraktas som 
orsaken till sin situation och indirekt upp-
manas att se till sig själva genom att inte ges 
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utrymme att uttala sig i andra frågor. 

Ambitionen att sprida kunskap om hemlö-
sa tycks inte hindra att återkommande fö-
reställningar kring hemlösas rättigheter och 
deras roll i samhället reproduceras. Fortfa-
rande finns mycket att förändra i attityden 
gentemot människor i vår absoluta närhet.
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