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Abstract  

As European governments rapidly turn their attention to the implementation of the EU-Turkey 

agreement, this thesis raises significant questions regarding refugees’ access to international 

protection. At its core, the agreement aims to address the flow of irregular migrants and asylum 

seekers traveling across the Mediterranean from Turkey to Greece, by allowing returns of “all 

irregular migrants”. The aim of this thesis has been to examine if these actions limit two 

fundamental refugee rights; the right to seek asylum and the principle of non-refoulement. If so, 

are these restrictions legitimate according to Seyla Benhabib’s and Joseph Carens’ theory? These 

two theoreticians have been chosen because they problematize the conflicting view of state 

sovereignty in relation to refugees’ rights. This is significant when the state maintains border 

control and is responsible to prevent refugees from entering the state. This thesis shows that the 

EU-Turkey agreement is not compatible with the practical obligations of states under international 

law and the European Union asylum policy, simply because Turkey is not a safe third country for 

refugees to be sent back to. Thus, the actions within the agreement does restrict refugees’ right to 

seek asylum and the principle of non-refoulement. These restrictions cannot be considered 

legitimate, based on the thesis’ theoretical approach. To study the EU-Turkey agreement involves 

addressing one of the most urgent topics in international law and political theory, as well as 

providing normative grounds for future migration agreements between states.  

 

Keywords: Readmission agreement, refugees’ rights, state sovereignty, EU, Turkey, Seyla 

Benhabib, Joseph Carens.  
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1   Inledning  

 

1.1   Problemformulering 

Mot bakgrund av den ökade migrationsströmmen till Europa under 2015, ansåg den 

Europeiska kommissionen att situationen som kommit att bli kallad ”flyktingkrisen”, krävt 

allt flera bilaterala samarbeten mellan Europeiska unionens (EU) medlemsstater och 

tredjeländer. Samarbetena syftar både till att stärka säkerheten för medlemsstaterna och för 

att skydda migranterna från tragiska olyckor i Medelhavet.1 Enligt EU-rätten ska flyktingar 

tillgodoses deras skyddsbehov,2 detta samtidigt som unionen utvecklats till ett mer 

omfattande system av yttre gränskontroller. Inom ramen för de bilaterala samarbetena för 

hantering av migration är återtagandeavtal den centrala åtgärden, med syftet att avlägsna 

irreguljära migranter samt utvisa och avvisa asylsökande till ursprungs- och transitländer.3  

Avlägsnandet av migranter vid EU:s gränser innebär att tillgången till internationellt 

skydd hos medlemsstaterna inte beror på individernas behov av skydd, utan på möjligheten 

att via lagliga vägar ta sig till medlemsstaterna. Detta kan således begränsa de 

skyddsökandes möjligheter att få sina rättigheter till internationellt skydd tillgodosedda. 

Med skydd syftar denna studie på principen om non-refoulement4 samt rätten att söka och 

åtnjuta asyl.  Dessa två rättigheter stadgas i den internationella flyktingrätten och i samtliga 

mänskliga rättighetsfördrag. 

EU har en lång historik av bilaterala migrationssamarbeten som belyser hur EU 

privatiserar och kommersialiserar skyldigheten att upprätthålla de mänskliga rättigheterna, 

en utveckling som fortgår i överenskommelsen med Turkiet, som slöts i mars 2016.5  

                                                           
1 Kommissionens meddelande: En europeisk migrationsagenda. KOM (2015) 240, Bryssel 2015. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/background-
information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_sv.pdf  

2 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/c 83/02, art. 18.  
3 Guild, Elsbeth & Moreno-Lax, Violeta: “Current Challenges regarding the International Refugee Law, with 

focus on EU Policies and EU Cooperation with UNHCR”, i Center for European Policy Studies Paper in 
Liberty and Security in Europe. No.59, september 2013, s. 9. 

4 Den generella innebörden av non-refoulement principen är att en stat inte får återsända en person till ett 
land där hens liv eller frihet hotas samt där hen riskeras att utsätta för tortyr, inhuman eller 
degraderande behandling eller bestraffning.  

5 Se exempelvis Amnesty International: Europe’s Gatekeeper, Unlawful Detention and Deportation of 
Refugees from Turkey. December 2015. 
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För att studera migrationspolitiken ur ett rättighetsperspektiv bör man ta hänsyn till staters 

suveräna rätt att kunna kontrollera inresa, vistelse och utvisning av utlänningar.6 Staters 

suveränitet i förhållande till de mänskliga rättigheterna är paradoxal, då rättigheterna 

tillskriver individer en universell status med rättigheter bortom staternas gränser, samtidigt 

som statens okränkbara suveränitet förstärker och återskapar gränserna.7 Denna konflikt är 

påtaglig inom migrationsområdet där det uppstår dels en rättslig intressekonflikt likväl som 

en politisk intressekonflikt. Den rättsliga konflikten gäller migrationskontroller med syfte 

att avlägsna migranter och konventionsstaternas internationella åtagande att erbjuda 

skyddsbehövande skydd. Den moraliska och etiska konflikten är huvudsakligen mellan 

rättigheter till de som söker skydd och mottagarlandets egna medborgares grundläggande 

rättigheter samt kollektiv självbestämmande.8 

EU och dess medlemsstater har historiskt betonat vikten av att skydda flyktingar och 

mänskliga rättigheter i allmänhet.9 Detta bör inte förstås som öppna gränser, men det 

universella anspråket att alla individer har vissa fri- och rättigheter, ställer den oundvikliga 

frågan om stater kan göra åtskillnad mellan individer och inskränka rättigheter för att uppnå 

de nationella migrations- och asylpolitiska målen. 

 

1.2   Syfte och frågeställning  

Problematiken som behandlas i uppsatsen är spänningen mellan suveränitet och flyktingars 

rättighetsanspråk, som finns i liberala demokratiska stater i kontexten av bilaterala 

migrationssamarbeten. Uppsatsens syfte är därför att bidra till en kritisk analys av relationen 

mellan statssuveräniteten och flyktingrätten. Konflikten är omfattande och inkluderar en rad 

aspekter inom migrationsområdet. Uppsatsen kommer att exemplifiera en sådan konflikt 

genom att kritiskt studera EU:s senaste migrationssamarbete med Turkiet.  

                                                           
https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/3022/2015/en/ ; Rädda Barnen: Avtalet mellan EU och 
Turkiet – till vilket pris? 17 mars 2017. https://www.raddabarnen.se/press/nyheter/2017/avtalet-mellan-
eu-och-turkiet-till-vilket-pris/  

6 Walzer, Michael: Spheres of Justice. A Defence of Pluralism and Equality. Basic Books Inc., New York 1983. 
7 Soysal, Yasemin: Limits of citizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe. University 

Chicago Press, Chicago 1994, s. 157.  
8 Stern, Thorburn Rebecca: Responses to the “refugee crisis”, what is the role of self-image among EU 

countries? Sieps 2016:10, Stockholm september 2016, s. 2. 
9 Gibney, J. Matthew: The Ethics and Politics of Asylum. Liberal democracy and the response to refugees. 

Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 97. 
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Utgångspunkten är att vidkänna EU-medlemsstaternas rätt att upprätthålla 

migrationskontroller  för att sedan ge en mer nyanserad förståelse för denna rätt, genom att 

argumentera för de etiska begränsningarna av den traditionella synen på statssuveräniteten.  

 

För att uppfylla uppsatsens syfte diskuteras följande frågeställningar: 

- Vilka skyldigheter gällande rätten till asyl och non-refoulement aktualiseras i EU-

Turkiet migrationsöverenskommelsen? Begränsas dessa rättigheter av 

samarbetsstaterna?  

- Är dessa begränsningar legitima i förhållande till statssuveräniteten och flyktingars 

rättighetsanspråk? 

Den första frågan handlar om vilka rättigheter flyktingar har utifrån ett rättsligt perspektiv. 

För att besvara frågan analyseras den rättsliga normen gällande flyktingrätten. Den andra 

frågan studeras utifrån ett politiskt och etiskt perspektiv, vilket kräver en närmare titt på 

moralen i grunden för de mänskliga rättigheterna men också en närmare förståelse för hur 

flyktingars rättigheter samt statssuveräniteten kan berättigas i relation till varandra. Studien 

tar sin teoretiska utgångspunkt i Seyla Benhabibs10 och Joseph Carens11 perspektiv på det 

dialektiska förhållandet mellan statssuveränitet och migranters rättigheter.   

 

 

1.3  Metod och material  
 

Följande avsnitt presenterar uppsatsens tillvägagångsätt för att uppnå uppsatsens syfte. 

Vidare redogörs det material som kommer att behandlas i analysen och de avgränsningar 

som gjorts för studiens syfte.  

1.3.1   Metodreflektion 

Utifrån internationell och regional flyktingrätt samt utifrån Joseph Carens och Seyla 

Benhabibs texter, ska migrationssamarbetet mellan EU och Turkiet tolkas och kritiskt 

granskas. En kvalitativ innehållsanalys tillämpas på det utvalda materialet. Enligt 

Denscombe avslöjar en kvalitativ innehållsanalys vad texter framställer som relevant, vad 

                                                           
10 Benhabib, Seyla: The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens. Cambridge University Press,       
    Cambridge 2004. 
11 Carens, H. Joseph: The Ethics of Immigration. Oxford University Press, Cambridge 2015. 
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som prioriteras, vilka värderingar som framförs och hur idéerna i texten hänger samman.12 

Detta tillvägagångsätt anses lämpligt då studien eftersträvar en djupare förståelse för 

eventuella begräsningar av flyktingars tillgång till skydd utifrån ett kritiskt 

rättighetsperspektiv. Uppsatsen är av en normativ karaktär eftersom förståelse för 

begräsningarna av rättigheterna utgår ifrån teoretikernas uppfattning av statssuveräniteten 

och flyktingars rättighetsanspråk. Resultatet ämnar inte till att bidra till några absoluta och 

objektiva sanningar om världen. 

För att besvara uppsatsens två frågeställningar delas analysen upp i två delar. Den 

första delen redogör för flyktingars rättighetsskydd i folkrätten och EU-rätten. Sedan 

studeras migrationsöverenskommelsen för att se på vilka skyldigheter gällande rättigheterna 

som aktualiseras och om dessa rättigheter begränsas. Artiklar i rättighetsfördrag innehåller 

ett abstrakt språk vilket innebär att tolkningssättet får en betydelse. 13  Tolkning av folkrätten 

i denna studie tar stöd av tidigare tolkningar av forskare inom migrationsrätten. 

Efter att ha undersökt eventuella begränsningar av rättigheter som en konsekvens av 

migrationsöverenskommelsen mellan EU och Turkiet undersöker analysdel två 

legitimiteten av dessa begränsningar. Analysen sker utifrån normativa förståelser om 

migranters rättigheter i förhållande till staters rätt. Seyla Benhabib, professor i 

statsvetenskap och politisk filosofi på Yale, och Joseph Carens, professor i statsvetenskap 

på Torontos universitet, har valts ut som studies teoretiska utgångspunkt. Båda författarnas 

texter belyser den djupt rotade konflikten mellan universalism och partikularism utifrån ett 

politiskt etiskt perspektiv.14 Det finns flera anledningar till att Benhabib och Carens valts ut 

till uppsatsens teoretiska utgångspunkt. De båda författarna erkänner en form av liberalism 

i den västerländska kontexten samt har tonvikt på migranters betydelse och innehav av 

rättigheter som ett universellt moraliskt anspråk. Detta ger en tydlig koppling mellan de 

migranters rättigheter i kontexten av de liberaldemokratiska EU-medlemsstaternas 

extraterritoriella agerande för att hantera migrationsströmmarna.  

Till skillnad från exempelvis Rawl15 och Kant16 som även de förespråkar den 

universella moralen, förutsätter varken Benhabib eller Carens en ursprungsposition bortom 

                                                           
12Denscombe, Martyn: Forskningshandbokenför småskaliga forskningsprojekt inom  

samhällsvetenskaperna. 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund 2009, s. 307. 
13 De Feyter, Koean “Treaty Interpretation and the Social Sciences”, i F. Coomans, F. Grünfeld, och M.    

Kamminga (red.): Methods of human rights research. Intersentia Antwerp, Belfast 2009, s. 213. 
14 Carens, H. Joseph: The Ethics of Immigration, 2015, s. 293. Benhabib, Seyla: The Rights of Others, 2004, s. 

16. 
15 Rawls, John: A Theory of Justice. The Belknap Press, Harvard 1999.  
16 Se exempelvis Kant, Immanuel: Kritik av det rena förnuftet. Thales, Stockholm 2004.  
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konkurrerande anspråk på rättigheter. Båda författarna argumenterar istället för den 

universella moralen i syfte att lösa den existerande paradoxen med den demokratiska 

legitimiteten, d.v.s. den kollektiva rättigheten för gruppers självbestämmande 

(statssuveräniteten) och individers rättigheter att immigrera (flyktingars rättigheter).  

Varken Benhabib eller Carens har för avsikt att föredra flyktingars rättigheter över 

statssuveräniteten, eller det motsatta. Båda författarna försöker snarare att skapa en balans i 

intressekonflikterna. 

 

1.3.2   Material  

EU:s migrationsöverenskommelse med Turkiet slöts vid Europeiska rådets möte den 17-18 

mars 2016. Överenskommelsen hänvisar till genomförandet av den gemensamma 

handlingsplanen mellan medlemsstaterna och Turkiet som beslutades den 29 november 

2015.17 Överenskommelsen innefattar både en slutsats och ett uttalande. En slutats är ett 

uttryck för rådets prioriteringar, och uttalandet definierar vad EU:s stats- och 

regeringschefer antagit tillsammans med den turkiska motparten. Europaparlamentet, som 

måste godkänna avtal för att de ska ratificeras, har förklarats av rådet att uttalandet inte ska 

betraktas som bindande.18 Det är således inte ett avtal enligt unionslagstiftningen. 

Samarbetet bör dock studeras som ett avtal med tredjeländer då den i innehåll och 

tillämpning inte skiljer sig från de tidigare avtalen EU har med tredjeländer. Utan en skriftlig 

form av överenskommelsen är samarbetet endast av politisk karaktär och dess innehåll kan 

påverkas av politiska utvecklingar.19  

Uppsatsens primärmaterial är information hämtad från Europeiska rådets hemsida. 

Det inkluderar den transkriberade texten av uttalandet som presenterar innehållet i 

överenskommelsen, slutsatserna, handlingsplanen från 2015, övrig rådsinformation om 

samarbetet och lägesrapporter.20  

                                                           
17 Europeiska kommissionen: Joint Action plan 2015. COM(2016)144, 2016. 
18 Europeiska Rådets Rättstjänst, Kommentar till Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.  9 maj 2016. 
19 Wienkonventionen om traktaträtten, antagen den 23 maj 1969, art. 3.  
20 Europeiska Rådet, 870/15: Möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet, 29.11.2015 – 

Uttalande från EU och Turkiet, 29 november 2015. http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-
releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/   

   Europeiska Rådet, 143/16: Europeiska rådets slutsatser, 17-18 mars 2016, 18 mars 2016. Europeiska 
http://www.consilium.europa.eu/sv/european-council/conclusions/ Rådet. 144/16: Uttalande från EU 
och Turkiet den 18 mars 2016, 18 mars 2016. http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-
releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ Kommissionens meddelande: Fjärde lägesrapporten om 
genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet. KOM(2016) 792, Bryssel 2016. 
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Primärmaterialet kompletteras i viss utsträckning med sekundärmaterialet som består av 

rapporter och artiklar om överenskommelsen från FN:s flyktingorgan UNHCR samt 

Amnesty International, Crisis Group och Human Rights Watch. De icke-statliga aktörernas 

rapporter är nödvändiga för att bistå med information om EU:s externa migrationspolitiska 

påverkan på flyktingars situation. Migrationssamarbetet mellan EU och Turkiet har 

kritiserats av samtliga människorättsorganisationer. Uppsatsen kritiska rättighetsperspektiv 

kan därför lätt påverkas av organisationernas synpunkter. Ambition i denna uppsats är 

emellertid att förhålla sig till analysen objektivt och studera materialet utifrån den rättsliga 

normen och uppsatsens teoretiska ansats.    

Rättighetsfördragen som har valts ut är centrala rättskällor i folkrätten och relevanta 

för uppsatsens syfte – Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning från 1951 

(Genèvekonventionen eller flyktingkonventionen)21, Allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna (UDHR),22 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)23, Konventionen mot tortyr och 

annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (FN:s 

tortyrkonvention)24 och Konventionen om medborgliga och politiska rättigheter (ICCPR).25 

Rättighetsfördragen har ratificerats av samtliga EU-medlemsstater och Turkiet. 

Inom EU-rätten presenteras relevanta rättskällor vilket innefattar EU-fördragen, 

direktiv och förordningar.  Underlag till studiens teoretiska ansats är Benhabibs bok The 

Rights of Others samt Joseph Carens The Ethics of Immigration som kompletteras med 

artiklar skrivna av författarna.  

 

                                                           
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SV/COM-2016-792-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF 
Kommissionens rapport: Femte lägesrapporten om genomförande av uttalandet från EU och Turkiet. 
KOM(2017) 204, Bryssel 2017. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/SV/COM-2017-
204-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF 

21 Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, G.A res. 429 (V), U.N Doc. A/429, antagen 28 juli 
1951. 

22 Universal Declaration on Human Rights, G.A res. 217 (III), U.N. Doc. A/810, antagen 10 december 1948.  
23 Europarådet, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, Rom, som ändrats genom protokoll 11 och 14, antagen 4 november 1950. 
24 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,  

G.A. res. 32/62, antagen den 9 december 1984. 
25 Konventionen om medborgliga och politiska rättigheter, G.A. res. 2200A(XXI), U.N. Doc. A/6316, antagen 

16 december 1966.  
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1.3.3   Avgränsning och definitioner  

Uppsatsens problematik utgår ifrån tillgång till internationellt skydd för skyddsbehövande 

som kan komma att begränsas av bilaterala migrationssamarbeten. Med ”tillgång till skydd” 

syftar studien till möjlighet för skyddsbehövande att ta sig till EU:s territorium för att sedan 

ha möjligheten att söka asyl och åtnjuta asyl samt inte sändas tillbaka till farliga 

förhållandet.  

Ett flertal termer finns för att beskriva migranters status. Gästarbetare, 

anhörighetsinvandrare, flyktingar, asylsökande, illegala och legala invandrare m.m. – varje 

term betecknar migranternas olika förhållanden till det nya samhället. Samtliga migranter 

är mål för migrationssamarbeten. Studien avgränsar sig dock till att enbart studera 

skyddsbehövande med flyktingstatus eller behov av subsidiärt skydd samt asylsökande. 

Dessa tre skyddsstatus är subjekt i rätten till asyl och principen om non-refoulement. 

Flykting är den rättsliga termen för individer som uppfyller kriterierna i artikel 1(2) i 

Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning från 1951: 

 

Denna konvention avses med uttrycket »flykting» följande personer, nämligen den som till följd av 

händelser, som inträffat före den 1 januari 1951, och i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund 

av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till vissa samhällsgrupper eller politiska åskådningar befinner sig 

utanför det land, vari han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktar, som nyss sagts, 

icke önskar att begagna sig av sagda lands skydd eller den som, utan att vara medborgare i något land, till följd 

av händelser som fört sagts befinner sig utanför det land, vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är 

ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att återvända.
  

 

Skyddsbehövande från tredjeland som är berättigade till subsidiärt skydd stadgas i 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2011//95/EU (skyddsgrundsdirektivet).26 

Asylsökande är tredjelandsmedborgare som ansökt om asyl men inte fått sin flyktingstatus 

bestämd.27 Skyddsbehövande från Syrien har en särställning i migrationssamarbetet till 

skillnad från andra nationaliteter, trots att skyddsbehövande från Afghanistan, Irak och 

                                                           
26 Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller      

statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar 
eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för 
innehåller I det beviljade skyddet (omarbetad), i: Europeiska unionens officiella tidning L/337, 20 
december 2011. 

27 UNHCR, Inter-Parliamentary Union (IPU): A Guide to International Refugee Law. UNHCR 2001, s. 125. 
http://www.unhcr.org/publications/legal/3d4aba564/refugee-protection-guide-international-refugee-
law-handbook-parliamentarians.html  
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andra nationaliteter påverkas av migrationsöverenskommelsen. Varför man valt att särskilja 

på nationaliteter är inget som uppsatsen fördjupar sig i.  

Migrationsöverenskommelsen har stort fokus på irreguljär migration, och det innebär att 

migranter tar sig till och/eller vistas olaglig inom EU:s territorium.28  

Externa migrationskontroller är en komplex fråga, och politiska motiv såsom säkerhet 

och ekonomiska frågor påverkar förståelsen för relationen mellan statssuveräniteten och 

flyktingrätten. Uppsatsen studerar relationen enbart utifrån ett rättighetsperspektiv. 

Tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna ska inte uppfattas som en förmån som 

beviljas eller nekas på grund av ekonomiska och politiska motiv. Skyddsbehoven ska 

uppfattas som just de rättighet dem är, rättigheter för asylsökande och flyktingar är bindande 

förpliktelser för medlemsstater.  

 

 

1.4   Litteraturöversikt  
 

I detta avsnitt redogörs den viktigaste litteraturen inom området och tidigare studier som är 

av betydelse för uppsatsen, för att sedan identifiera den egna studiens bidrag till 

forskningsområdet. Vidare presenteras den teoretiska utgångspunkten för studiens analys. 

 

1.4.1   Tidigare forskning  

Genom en kombination av läsning av tidigare forskning och materialet som analyseras, har 

uppsatsens vetenskapliga problem identifierats som framträdande utifrån ett kritiskt 

rättighetsperspektiv.  

Flera forskningsstudier har följt migrationspolitikens utveckling ur ett rättsligt 

perspektiv eller statsvetenskapligt perspektiv. Migrationsforskare har dels haft fokus på 

intressegrupper som format policyn29 och dels fokus på den globala trenden i 

migrationspolitiken.30  Den dominerande migrationsforskningen inom det akademiska fältet 

har kommit att bli säkerhetshot i samband med det politiska och mediala intresset för olaglig 

invandring. Säkerhetscentrerad forskning fokuserar på hur maktgrupper definierar ett 

                                                           
28 UNHCR, IPU, 2001, s. 129.  
29 Se exempelvis Boswell, Christina & Geddes, Andrew: Migration and Mobility in the European Union. 

Palgrave Macmillian, Hampshire 2011.  
30 Se exempelvis Castles, Stephen: "Why migration policies fail", i Ethnic and Racial Studies, Vol. 27 No.2, 

Taylor & Francis Ltd, 2004.  
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säkerhetshot som utlyser ett nödläge. Vidare studeras hur nödläget tillåter åtgärder för att 

hantera säkerhetshotet.31 Åtgärder kan exempelvis vara externterritoriella 

migrationsgränskontroller. Definiering av säkerhetshoten kan ha olika motiv, men 

sammanfattningsvis styrs det av kombinerade politiska frågor: ekonomiska förhållanden, 

politisk ideologi och den allmänna opinionen samt ”etisk oro”.32  

Denna uppsats studerar inte de drivande faktorerna till ett migrationssamarbete mellan 

EU och Turkiet. Uppsatsen studerar istället konsekvenserna av en sådan migrations- och 

asylpolitik. Uppsatsen identifierar en konsekvens i form av åtskillnad mellan medborgares 

och migranters rättigheter, en åtskillnad som är välstuderad.  

Hannah Arendts verk The Origin of Totalitarianism är central inom forskning kring 

rättigheter med kritiken mot idén om de mänskliga rättigheterna som statscentrerad, vilket 

enligt henne möjliggör exkludering av icke-medborgare. De mänskliga rättigheterna brister 

i sin universalism eftersom medborgarskapet har konstruerats till att innebära att 

nationalstater traditionellt endast anses ansvara för medborgarnas rättighetsskydd. Det 

innebär att stater har möjligheten att frånsäga sig ansvaret för icke-medborgare.33 Trots idén 

om de mänskliga rättigheterna som universella nekas icke-medborgare i demokratiska stater 

grundläggande rättigheter. Många skyddsbehövande står således utan rätten att ha 

rättigheter. Det skydd som medborgarskap för med strider mot idén om att rättighetsskyddet 

grundar sig på att man är människa.34  

Frågan om medborgarskapet lyfter underliggande spänningar som finns i alla 

diskussioner om politiskt medlemskap och utgör därför kärnan i all nutida politiska 

filosofi.35 Gerard Delanty, professor i sociologi och politisk filosofi, argumenterar för att 

medborgarskap som ett medlemskap i en politisk gemenskap inte enbart är en fråga om 

rätten om rättigheter utan även en tillhörighet till samhällets gemenskap.36 Medborgarskap 

skapar en identitet genom imaginär och reell åtskillnad mellan ”vi och dem”.  

                                                           
31 Buzan, Barry: Security – A new framework for analysis. Lynne Rienner Publisher, 1998. 
32 Se överblicken av debatten i exempelvis Castles, Stephen, de Haas, Hein & Miller, Mark: The age of 

Migrations. International Population Movements in the Modern World. Guilford Press, 5: e uppl. 2014,  
s. 312-316.  

33 Arendt, Hanna: The Origins of Totalitarianism. Schocken Books, New York 2004 (först publicerad 1951). 
34 I den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna stadgar art. 1och 2 att ”alla människor är 

födda fria och lika i värde och rättigheter”, vidare att ”[v]ar och en är berättigade till alla de rättigheter och 
friheter som uttalas i denna förklaring utan att göra åtskillnad av något slag”.  

35 Abu-Laban, Yasmeen: “Reconstructing an inclusive citizenship for a new millennium. Globalization, 
migration and difference” i International Politics, vol. 37, 2002. 

36 Delanty, Gerard: Medborgarskap i Globaliseringens tid. Studentlitteratur, Lund 2002, s 45. 
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Trots att de mänskliga rättigheterna reducerats till medborgliga rättigheter kan rättigheterna 

för en individ som befinner sig utanför det land i vilket hen är medborgare i inte reduceras 

helt. Konventionsbundna stater bör inte helt kunna avsäga ansvaret för skyddsbehövande, 

särskilt då rätten till att söka och åtnjuta asyl samt principen om non-refoulement är 

rättigheter som skapats för skydd av icke-medborgare. 

Relationen mellan statssuveräniteten och flyktingrätten är sällan studerad med 

utgångspunkt från båda den rättsliga och politiska disciplinen. Som nämnt i avsnitt 1.1 är 

konflikten mellan statssuveräniteten och flyktingrätten av både rättslig och politisk karaktär. 

Uppsatsens bidrag är därmed dels att väva samman rätten och politiken inom den 

migrationsrättsliga kontexten i form av samarbete mellan EU och Turkiet.  

Migrationssamarbetet mellan EU och Turkiet är relativt nytt, och därför ha inga studier 

gjorts kring överenskommelsen utifrån ett rättsligt och politiskt perspektiv. Att studera 

migrationsöverenskommelsen innebär att ta itu med ett av det mest angelägna ämnet inom 

internationell rätt och politisk teori, samt bidra med normativa grunder för genomförandet 

av önskvärda migrationssamarbeten mellan stater.  

 

1.4.2   Teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt kombinerar Seyla Benhabibs och Joseph Carens 

perspektiv på det dialektiska förhållandet mellan statssuveräniteten och migranters 

rättigheter. Både Benhabib och Carens har positionerat sig i den problematik som Arendt 

synliggjort som separerar medborgare och icke-medborgare. Författarna har som 

utgångspunkt att föreställningen av medborgarskap som status för rättighetsbärande 

individer exkludera migranter och deras moraliska rättighetsanspråk. 

I The Ethics of Immigration kartlägger Joseph Carens de normativa frågorna som 

uppstår i samband med global migration. Boken argumenterar för liberala demokratiska 

staters moraliska skyldighet att ta emot migranter, och fokuserar på frågor om hur migranter 

som närvarar på destinationslandets territorium bör behandlas. Vidare anser Carens att 

gränserna i allmänhet borde vara öppna.37 Carens menar att skyldigheten att ta emot 

migranter är förenlig med den demokratiska principen i västvärlden. Skyldigheten grundar 

sig även i argumentationen om en ojämlik ansvarsfördelning av flyktingar som drabbar 

fattiga grannländer.  

                                                           
37 Carens, H. Joseph: The Ethics of Immigration, 2015, s. 225. 
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Trots att Carens idé om öppna gränser har kritiserats för att vara orealistisk är hans 

argumentationer av relevans i denna uppsats. Genom att argumentera för fördelarna om 

öppna gränser, belyser Carens de moraliska dilemman och problem i beslutsfattandet i 

migrationspolitiken. Öppna gränser må inte vara ett realistiskt ideal i samtiden, men Carens 

menar att det gör oss medvetna om underliggande problemen med regleringen av migration.  

Carens perspektiv på förhållandet mellan statssuveräniteten och flyktingars 

rättighetsanspråk kompletteras med Benhabibs perspektiv eftersom hon behandlar 

betydelsen av ett kollektivt självbestämmande som är centralt i synen på staters suveränitet. 

Det kollektiva självbestämmandet är inget som diskuteras i Carens texter.  

I The Rights of Others utmanar Benhabib uppfattningen om att det skulle existera 

någon konflikt mellan demokratisk suveränitet och internationella rättsliga normer gällande 

de mänskliga rättigheterna. Benhabib hävdar att en sådan uppfattning inte bara leder till 

missförstånd om vad suveränitet innebär utan också till en missuppfattning om hur 

internationella normer fungerar i demokratier.38 Med utgångpunkten om att de mänskliga 

rättigheterna är en etisk diskurs och inte en politisk insikt, identifierar Benhabib snarare en 

konflikt mellan medborgarskap och tillhörighet. En konflikt som härstammar från 

förnekandet av politiska rättigheter till dem utan medborgarskap.39 

Benhabib förespråkar således en kosmopolitisk rättvisa med en vision av ett politiskt 

inkluderande medlemskap. På så sätt erkänns inneboendet av värdighet och lika rättigheter 

för alla människor, samtidigt som det upprätthåller den demokratiska samhällsstyrningens 

autonomi. Genom att avvisa den påstådda konflikten mellan suveränitetsprincipen och de 

mänskliga rättigheterna argumenterar Benhabib varken för öppna eller stängda gränser, utan 

för ”porösa” gränser.40 

Anspråket om den moraliska universalismen vilket betraktar rättigheter lika för 

medborgare inkluderar en diskussion om distributiv rättvisa, vilket båda författarnas texter 

tar upp. Det kommer dock inte ges utrymme för diskussion om distributiv rättvisa i denna 

uppsats. Istället fokuserar den teoretiska utgångspunkten för författarnas antagande om 

rättigheter och skyldigheter, och hur stater bör bemöta sådana förpliktelser. Benhabibs och 

Carens olika förhållningssätt till ”porösa” och öppna gränser kommer huvudsakligen inte 

att ställas mot varandra i denna studie. Fokuset ligger istället på det som förenar båda 

                                                           
38 Benhabib, Seyla: The Rights of Others, 2004, s. 12. 
39 Benhabib, a.a., s. 2.  
40 Benhabib, a.a., s. 88.  
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texterna, det vill säga betydelsen av tillstånd och tillhörighet i form av ett rättvist 

medlemskap.  

 

1.5   Disposition 
 

I detta kapitel har läsaren fått en kort introduktion kring bilaterala migrationssamarbetet och 

identifieringen av en vetenskaplig problematik som väl som ett praktiskt problem gällande 

flyktingars tillgång till internationells skydd. Vidare har uppsatsens syfte, tillvägagångsätt, 

material och avgränsning redogjorts.  

I kapitel 2 redogörs innehållet av flyktingskyddet och dess omfattning. De två valda 

rättighetsskydden behandlas i tur och ordning för att se till statens ansvar för 

skyddsbehövande utlänningar.  Vidare undersöks vilka skyldigheter stater har vid 

förskjutning av ansvaret för flyktingskyddet till andra länder. Slutligen presenteras och 

granskas den nämnda migrationsöverenskommelsen i dess innehåll och implementering. 

Granskningen inkluderar även det utvalda sekundärmaterialet. Syftet med granskningen är 

att undersöka hur rätten till asyl och principen om non-refoulement aktualiseras i 

överenskommelsen, och om dessa rättigheter upprätthålls eller begränsas. 

I kapitel 3 behandlas uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Utifrån Seyla Benhabibs 

och Joseph Carens förståelse för förhållandet mellan staters rätt och flyktingars rättigheter 

presenteras uppsatsens kritiska rättighetsperspektiv. Utifrån förståelsen för 

statssuveränitetens legitimitet och flyktingars rättighetsanspråk analyserar 

överenskommelsen återigen för att besvara uppsatsens andra frågeställning i kapitel 4. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion.  
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2   Folkrätten och EU-rättens flyktingskydd  

 

 

2.1   Rätten till skydd  
 

Internationell migration i en globaliserad värld utmanar föreställningen om territoriella 

gränser vilket stater motverkar genom att marginalisera icke-medborgare med hänvisning 

till rätten att kontrollera det egna territoriet och dess gränser.41 Denna rätt är ett av 

nationalstaternas karaktärsdrag.42 Det finns dock ett undantag från denna aspekt, och det är 

de två grundpelarna i internationellt flyktingskydd: rätten till att söka asyl och principen om 

non-refoulement.43 Erkännandet av de två rättigheterna för skyddsbehövande är en av de 

mest betydande utvecklingarna av folkrätten. De två rättighetsskydd har bekräftat att 

territorium och öppet hav utanför staters gränser inte kan ses som ett område utanför 

jurisdiktionen.44  Trots att flyktingrätten och de mänskliga rättigheterna ursprungligen 

skapades som två skilda grenar i folkrätten är det en mångfacetterad interaktion mellan dessa 

rättigheter, både i statlig praxis och i den vetenskapliga litteraturen.45 

 

2.1.1   Rätten att söka asyl 

Rätten att söka och åtnjuta asyl från förföljelse tar sin utgångspunkt i artikel 14(1) i 

UDHR.46 Rätten syftar till individer med flyktingstatus eller alternativ skyddsbehov. UDHR 

är en icke-bindande resolution som syftar till att skapa en bred enighet om de mänskliga 

rättigheterna. Tanken är att efterföljande konventioner ska knyta rättigheterna som stadgar 

i UDHR till traktatbaserade åtaganden.47 I rättsligt bindande konventioner förekommer dock 

ingen rätt att söka och åtnjuta asyl, och därmed saknas en positiv bundenhet för stater till 

                                                           
41 Bexelius, Maria, Diab, Emily, Karlander Isa & Stern, Thorburn Rebecca: ”Sverige har ansvar även för icke-

medborgare”. Svenska Dagbladet, 30 oktober 2016. 
42 Förenta Nationernas stadga, antagen 26 juni 1945, art. 2(3). 
43 Stern, Thorburn Rebecca: ”Rättigheter för var och en? Om medborgarskap och territoriella gränser”, i 

Anna- Sara Lind & Elena Namli (red.): Mänskliga Rättigheter i det offentliga Sverige. Under utgivning, 
Studentlitteratur Lund 2017, s. 119.  

44 Rubio-Marine, Ruth (red.): Human Rights and Immigration. Oxford University Press, Oxford 2014, s.  
45 Chentail, Vincent & Céline, Bauloz (red.): Research Handbook on International Law and Migration. London: 

Routledge, 2014.  
46 Universal Declaration on Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 [UDHR], 1948, artikel 

14(1). “Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution”. 
47 Goodwin-Gill, Guy & McAdam, Jane: The Refugee in International Law. 3:e uppl. Oxford University Press, 

Oxford 2007, I not 77, s. 355.  
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rättigheten. Rätten till att söka och åtnjuta asyl kan fastställts i nationella lagstiftning, men 

dock utan folkrättslig åtagande. 

Avsaknaden av folkrättslig åtagande för stater att bevilja asyl till skyddsbehövande 

inom dess territorium innebär att stater har befogenheten att avvisa alla som enligt UDHR 

har rätt att åtnjuta asyl. Detta leder till frågan om det finns någon anledning att tala om 

asylrätt inom folkrätten. Eftersom staters konventionsåtaganden innehåller andra rättigheter 

och skyldigheter gentemot utlänningar begränsas staters maktbefogenhet att utvisa 

flyktingar. Den tydligaste begräsningen är principen om non-refoulement.  

 

2.1.2   Non-refoulement principen 

Principen om non-refoulement stadgas dels i artikel 33(1) i flyktingkonventionen och 

innebär att inga konventionsstater har rätten att utvisa eller avvisa flyktingar till länder där 

de riskerar att utsättas för förföljelse. Principen medför inte skyldigheten att ta emot 

flyktingar, däremot kan staters reglering av inträde som inte tillåter en flykting in i ett 

territorium överträda artikel 33(1) i flyktingkonventionen så länge risken för förföljelse 

existerar.48   

I 1951 års flyktingkonvention har fördragsanslutna stater möjlighet att geografiskt 

begränsa sina förpliktelser. Genom att ansluta sig till 1967 års protokoll för flyktingars 

rättsliga ställning förbinder sig stater dock till att tillämpa bestämmelserna i 1951 års 

flyktingkonvention på flyktingar utan geografiska begränsningar.49  

Non-refoulement principen är även förankrad i internationella mänskliga rättigheter, 

doktrin, internationell sedvanerätt och är en naturlig del av absolut förbud mot tortyr. 50  

Principens bestämmelse finns i artikel 3 i FN:s tortyrkonvention, artikel 6 och 7 i ICCPR 

och artikel 3 i EKMR.  Medan principen i FN:s tortyrkonvention är explicit, antyds endast 

principen i ICCPR och EKMR. Principen har i dessa två fördrag utvecklats genom 

rättspraxis i Europadomstolen och MR-kommitteen.51 Den stora skillnaden på 

tillämpningen av non-refoulement principen mellan flyktingrätten och mänskliga rättigheter 

                                                           
48 Hathaway, C. James:  The Rights of Refugee under International Law. 1:a uppl. Cambridge University 

Press, Cambridge 2005, s. 302. 
49 UNHCR: Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning. 

Nordstedts Juridik AB, Stockholm 1996, not 108.   
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/UNHCR%20Handbook%20
SV.pdf  

 50Goodwin-Gill, Guy & McAdam, Jane: The Refugee in International Law, s. 285.   
51 Goodwin-Gill, Guy & McAdam, Jane: The Refugee in International Law, s. 286. 
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är att flyktingkonventionens artikel 33(2) tillåter undantag från principen när det finns skäl 

att misstänka de skyddsbehövande för hot mot den nationella säkerheten. Principen inom de 

mänskliga rättigheterna fastslår dock rättigheten som absolut okränkbar.52  

Enligt UNHCR förbjuder principen inte enbart direkt avvisning och utvisning av 

flyktingar och asylsökanden till landet där förföljelse förekommer. Principen utgör även ett 

förbud mot en indirekt kedja av refoulement. Förflyttningar av flyktingar inom 

återtagandeavtal till ett tredjeland som i sin tur avvisar och utvisar flyktingar till länder med 

förföljelser håller båda avtalsparterna skyldiga till inskränkningen av principen.53 Artikel 

33(1) i flyktingkonventionen utgör dock inget hinder för återvändande av flyktingar till 

andra länder,54 men destinationslandet kan inte undgå principen genom att delegera den till 

en annan stat. Inget land skulle riskera att bryta principen genom att återsända flyktingar till 

länder med vetskapen om att tredjelandet inte respekterar flyktingkonventionen och de 

mänskliga rättigheterna. Enligt Legomsy finns det många exempel på hur tolkningar 

definitionen av flyktingar genererar till att konventionsstater bryter mot non-refoulement 

principen. Vanligt förekommande är att destinationslandet och tredjelandet har olika 

definitioner av begreppet flykting och därmed bedöms individers behov av skydd från 

förföljelse olika.55  

 

2.2   EU:s regelverk kring asyl och gränskontroller 

 

2.2.1   Unionsrätten  

Artikel 78 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)56 fastslår att EU ska 

föra en migrations politik som överensstämmer med flyktingkonventionen. Det innebär att 

unionen ska utforma en gemensam politik i avseende att erbjuda internationell skydd till 

behövande och säkerställa principen om non-refoulement.  

                                                           
52 Se exempelvis ECtHR, Chahal v. The United Kingdom, App. No. 22414/93, para. 79; UN Human Rights 

Committee, Mansour Ahani v. Canada, CCPR/C/80/D/1051/2002, 29 March 2004, para. 10.10; UN Human 
Rights Committee Concluding Observations: Canada, (CCPR/C/79/Add.105), 7 April 1999, para. 13.  

53 Hathaway, C. James:  The Rights of Refugee under International Law, s. 322-323. 
54 UNHCR: Handbook on Procedures and criteria for determining refugee Status under 1951 Convention and 

the 1967 Protocol relating to the status of refugees. Genève, januari 1992. 

55 Legomsky, Stephen: “Secondary Refugee Movements and the Return of Asylum Seekers to Third Countries: 
The Meaning of Effective Protection”, i International Journal of Refugee Law, Vol. 15, Nr. 4, 2003, s. 5.  

56 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i: Europeiska unionens officiella tidning, OJ C 202/47 7     
juni 2016.  
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Skyddsgrundsdirektivet beskriver vem som enligt unionsrätten anses vara flykting. 

Bestämmelserna har sin grund i flyktingkonventionens definition av flyktingar (se avsnitt 

1.3.3). Vidare kompletterar direktivet konventionens flyktingstatus med ett subsidiärt 

skydd. Detta skydd innebär rätt till asyl för personer som i sitt hemland hotas av våld och 

konflikter, tortyr eller döden. Alla bestämmelserna i direktivet är gemensamma 

minimiregler och hindrar inte medlemsstater att tillämpa en mer omfattande definition av 

flyktingtermen.57  

Rätten till asyl fastställs i artikel 18 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna58 och hänvisar till flyktingkonventionen, Fördraget om 

Europeiska unionen (FEU)59 och FEUF. Principen om non-refoulement stadgas i artikel 19 

i FEU samt artikel 17 och 21 i skyddsgrundsdirektivet. Likt flyktingkonventionen finns det 

ingen artikel i varken EU:s primärrätt eller sekundärrätt som indikerar på att 

medlemsstaterna har en skyldighet att underlätta för asylsökandes och flyktingars möjlighet 

att få tillträde till dess territorium. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 (Dublinförordningen)60 

fastställer kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för 

att pröva tredjelandsmedborgare eller statslösa personers. En av bestämmelserna i 

Dublinförordningen är att en sökande måste söka asyl i det första medlemsstat där den 

sökande befinner sig i lagligt. Det så kallade första asyllandet är ansvarig för den 

asylsökande trots att den sökande söker sig vidare till en annan medlemsstat. Därmed kan 

en medlemsstat som inte är det första asyllandet sända tillbaka den sökande till det första 

asyllandet. Ett första asylland kan enligt Direktivet 2013/32/EU (asylprocedurdirektivet)61 

endast vara ett land som klassas som ett ”säkert” land, vilket EU godkänt alla medlemsstater 

för att vara. Även ett tredjeland kan utifrån direktivet bedömas som ett första asylland.  

 

                                                           
57 Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/83, not 1.  
58 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, rådets beslut 1999/435/EG, 20 maj 

1999, i: Europeiska unionens officiella tidning, 2010/C 83/02. 
59 Konsoliderade versionen av fördraget om Europeiska unionens, i: Europeiska unionens officiella tidning,   

OJ C 202/15, 7 juni 2016.  
60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och 

mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon 
medlemsstat, i: Europeiska unionens officiella tidning, L/108/31, 29 juni 2013. 

61 Europaparlamentet och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfarande för 
att bevilja och återkalla internationellt skydd, i: Europeiska unionens officiella tidning, L 108/60, 29 juni 
2013. 
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Vid tolkning av EU:s rättsliga åtaganden och de skyldigheter som följer av EKMR är det 

viktigt att påpeka att EKMR inte är EU-rätt. Däremot ska EKMR upprätthållas inom EU 

och förpliktar medlemsstaterna att ansluta sig till konventionen vilket framkommer av 

artikel 6 FEU. EU-domstolen har betonat vikten att ta hänsyn till EKMR, och har hittills 

följt Europadomstolens tolkning av non-refoulement principen.62  

Trots att EU:s medlemsstater lyckats enas om ett antal gemensamma lagar och 

regelverk för migration och asyl är omfattningen begränsad. Direktiven ska ses som 

minimiregler och ger stater möjlighet att agera utöver det, och medlemsstaterna tenderar att 

främst tillämpa de restriktiva delarna av regelverken.63 Ett gemensamt migrations- och 

asylpolitik har istället kretsat kring ett samarbete med gränskontroller.  

 

2.2.2   Externa migrationspolitiken 

Grundstommen för EU:s arbete är den fria rörligheten som ska gälla för varor, tjänster 

kapital och människor mellan medlemsstaterna. Detta är förankrat i Schengenregelverket64 

och FEU. Avvecklandet av de inre gränserna innebar förstärkta yttre gränser. Ytterligare 

förstärkningar av de yttre gränserna är EU:s externalisering som förflyttar gränserna och 

kontrollen av gränserna till tredjeländer. Externaliseringen syftar till att skydda EU:s 

territoriella gräns och vid migrationssamarbeten begränsa migrationsströmmar till Europa.65  

Samarbeten på migrationsrättens område har utvecklats sedan Lissabonfördraget66 

trädde i kraft. Fördraget stärker den europeiska idén om att migration är en självständig 

politik i sin egen rätt, vilket fastställs i artikel 79(1) ”ensuring, at all stages, the efficient 

management of migration flows”. EU:s migrationshanteringen är ett ändamål i sig och 

förekommer inte utanför lagen, vilket vi ser i länder som USA.67 EU:s migrationskontroller 

måste därför integreras med unionens resterande lagar och riktlinjer, bland annat de 

                                                           
62 Peer, Steve (red.): “EU immigration and asylum law (text and commentary)”, i EU asylum law, Vol. 3, 

2015, s.40.  
63 Andersson, Ruben: Irreguljär migration och Europas gränskontroller. Statens offentliga utredningar, 

Delegation för Migrationsstudier, Ju 2013:17, s. 42. 
64 Schengenregelverket enligt artikel 1.2 Rådets beslut 1999/435/EG, i: Europeiska unionens officiella 

tidning, L/176, 10 juli 1999.  
65 Europaparlamentet och Rådets Förordning om inrättandet av asyl- och migrationsfonden, 

KOM(2011)0366. 
66 Lissabonfördraget, om ändringar av fördraget om Europeiska unionens och fördraget om 

upprätthållandet av Europeiska gemenskapen, i : Europeiska unionens officiella tidning, 2007/C 306/01, 
december 2007.  

67 Motomura, Hiroshi: Immigration Outside the Law. Columbia Law Review, Vol 108, no. 8, 2008. 
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mänskliga rättigheterna vilket artikel 78(1) i FEUF, ”The Union shall develope a common 

policy on asylum in accordance with the Geneva Convention and other relevant treaties”.  

Samarbeten med tredjeländer kan omfatta en rad aspekter av migrationscykeln; 

antagande, gränskontroller, vidarebosättningsprogram och återtagandeavtal. Genom att 

etablera rutiner för samarbete över gränser, underlättar återtagandeavtal den internationella 

sedvanerätten om ursprungsstaters skyldighet att ta emot utvisande landsmedborgare. EU:s 

samarbeten med tredjeländer i form av återtagandeavtal kan endast införlivas i enlighet med 

asylprocedurdirektivet om ”säkra” tredjeländer. Behovet av säkra länder finns för att 

motverka en indirekt refoulement. Enligt asylprocedurdirektivet definieras ett säkert 

tredjeland som en rättssäker stat där det inte förekommer förföljelse, tortyr eller omänsklig 

behandling.68 Direktivet stadgar vidare att ett tredjeland endast kan anse säkert om landet i 

frågan ratificerat och tillämpar flyktingkonventionen och dess protokoll. Den sökande som 

bedöms vara flykting ska få skydd i enlighet med rättighetsstadgorna, alternativt ”tillräckligt 

skydd”. Termen ”tillräckligt skydd” innefattar skyddet att återsänds till ett land där 

flyktingens liv eller frihet hotas.69  

EU-rätten har visat sig inkludera flyktingars och asylsökandes rättigheter, genom 

unionsfördragen, skyddsgrunds- och asylprocedursdirektivet. Tredjelandsmedborgare i EU 

har rätt att söka asyl och rätten att få stanna om de bedöms vara i behov av skydd. Detta 

gäller dock endast de individer som lagligt vistas i någon av medlemsstaternas territoriella 

jurisdiktion. Formellt har alla skyddsbehövande rätten till internationellt skydd inom EU 

men många av de stängs ute av samma rättssystem. Istället för att tillsätta resurser för att 

skapa dessa lagliga vägar läggs fokus på de yttre gränskontrollerna för att stoppa illegal 

migration. Detta är inget undantag i EU-Turkiet samarbetet, där huvudbudskapen i 

uttalandet är att stoppa all irreguljär migration. EU:s externa migrationspolitik och 

gränskontroller leder möjligtvis till en ökad illegal migrationsström då skyddsbehövande 

ges få alternativ att resa lagligt till Europa.70 

 

 

                                                           
68 Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2013/32/EU, not 42.  
69 UNHCR: “Protection of, or protection from, refugees?, i: Asylum in Europe. Refugee Magazine Issue 101, 

1995. http://www.unhcr.org/publications/refugeemag/3b543d444/refugees-magazine-issue-101-
asylum-europe-protection-protection-refugees.html  

70  Socialförsäkringsutskottet: Säkra lagliga vägar att söka asyl. 2015/16/871 Sveriges Riksdag, Stockholm 
2015.   
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2.3   Migrationsöverenskommelsen mellan EU och Turkiet  
 

Migrationsöverenskommelsen syftar till genomförandet av den gemensamma 

handlingsplanen som beslutades den 29 november 2015. Handlingsplanen fastställer bland 

annat att Turkiet, med stöd från EU, ska ”step up cooperation for the support of Syrian 

refugees under temporary protection and their host communities in Turkey and to strengthen 

cooperation to prevent irregular migration flows to the EU”.71 Sedan handlingsplanen trädde 

i kraft har Turkiet infört nya viseringsfriheter för syrier och andra nationaliteter samt ökat 

turkisk kustbevakning och polisens säkerhetsinsatser.72  

Enligt överenskommelsen som drevs av EU och slöts den 18 mars 2016 ska Turkiet 

utöver handlingsplanens målsättningar tillåta snabba återvändanden av samtliga migranter 

som befinner sig i Grekland.73 EU-lagstiftningen tillåter för närvarande återvändande av 

migranter under två omständigheter. För det första, migranter som inte ansöker om asyl eller 

inte är kvalificerade för asyl ska betraktas som irreguljära migranter och är berättigade att 

återsändas till Turkiet enligt överenskommelsen.74 För det andra, asylansökande som enligt 

flyktingrätten anses vara flyktingar men har anlänt från ett land som bedöms vara ett säkert 

tredjeland eller första asylland kan återsänds tillbaka. Uttalandet beskriver Turkiet som ett 

första asylland som antas på grundval av principen om säkert tredjeland.75 Det innebär att 

skyddsbehövande i Grekland kan återsändas till Turkiet där de anses får skydd.  

För varje syrisk flykting som återsänds ska en annan syrisk flykting som befinner sig 

i Turkiet vidarebosättas i en EU-medlemsstat, så kallad 1:1 kvotsystem. Utöver 

omplaceringen till EU har medlemsstaternas frivilliga deltagande i ett möjligt arrangemang 

utlovat sammanlagt 18 000 platser för syriska flyktingar.76 Vidarebosättningen och det 

möjliga arrangemanget utgör de lagliga vägarna från Turkiet till EU.  

Turkiet ska vidare ta emot alla irreguljära migranter som påträffas vi Turkiets kust, 

och vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att nya rutter öppnas för irreguljär 

migration.77  

                                                           
71 Europeiska kommissionen: Joint Action plan 2015. COM(2016)144, 2016, s 2.  
72 Europeiska kommissionen: EU-Turkey Joint Action Plan. Implementation report. COM(2016)810, 2016, s.  

2.  
73 Europeiska Rådet. 144/16: Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016, punkt 1.  
74 Kommissionens meddelande: Fjärde lägesrapporten om genomförandet av uttalandet från EU och  

Turkiet, sida 5.  
75 Europeiska Rådet. 144/16: Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016, punkt 1.  
76 Europeiska Rådet, a.a., punkt 2. 
77 Europeiska Rådet. 144/16: Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016, punkt 3.  
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I utbyte mot turkiska kustbevakningen samt återsändande av migranter tillbaka till Turkiet, 

kommer EU att betala 6 miljarder euro till Turkiet för förbättrande av syriska flyktingars 

förhållande i landet, påskynda viseringsfriheten för turkiska medborgare som reser in i 

Europa och nya kapitelöppningar i förhandlingarna om ett turkiskt unionsmedlemskap.78  

Europeiska rådet konstaterar att denna uppgörelse genomförs i enlighet med 

internationell standard och EU-rätt. I och med att samarbetet grundar sig i principen om 

säkert tredjeland och första asylland innebär det att samarbetet ska respektera rätten till asyl 

och non-refoulement principen. Inga kollektiva utvisningar kommer att genomföras från 

Grekland, vilket är det första landet flyktingar anländer till, utan varje asylansökan ska 

hanteras individuellt av grekiska myndigheter.79  

Det finns dock flera faktorer som visar på att den individuella asylprövningen brister 

i rättssäkerheten. År 2011 bedömde Europadomstolen Greklands asylsystem som 

bristande.80 Det kan dock argumenteras för att överenskommelsen med Turkiet bidrar med 

förbättring av det grekiska asylsystemet eftersom ansökningarna ska handläggas med stöd 

från UNHCR. Dock har flyktingorganet själva ifrågasatt deras engagemang i 

handläggningen och uttalat sig om att ”UNHCR is not a party to the EU-Turkey deal, nor 

will we be involved in returns or detention”.81 Detta eftersom genomförandet av 

överenskommelsen skett för snabbt innan nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits. Enligt 

UNHCR hade Grekland sommaren 2016 varken kapacitet att bedöma en större mängd 

asylansökningar eller förutsättningar som behövs för att säkert hantera människor i väntan 

på prövning av ansökan.  

Asylsökande i Grekland vars ansökan avvisas innebär att de grekiska myndigheterna 

bedömt Turkiet som ett första asylland för den sökande. Eftersom Turkiet anses vara ett 

säkert tredjeland sänds de därmed tillbaka till Turkiet för att söka skydd hos turkiska 

myndigheter. Principen om ett första asylland kräver enligt asylprocedurdirektivet att den 

sökande har möjlighet att söka internationellt skydd i ett tredjeland. Den sökande som 

bedöms vara flykting ska få skydd i enlighet med flyktingkonventionen och dess protokoll, 

alternativt ”tillräckligt skydd”.82  

                                                           
78 Europeiska Rådet. 144/16: Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016, punkt 5,6 och 8. 
79 Europeiska Rådet. 144/16: Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016, punkt 1.  
80 ECtHR, M.S.S. mot Belgien och Grekland, app. No. 30696/09, 21 januari 2011.  
81 UNHCR: UNHCR redefines role in Greece as EU-Turkey deal comes into effect. 2016.  

http://www.unhcr.org/56f10d049.html  
82 Human Rights Watch: Don’t Send Syrians Back to Turkey. Juni 2016. 

http://www.ecoi.net/local_link/325825/452197_en.html  
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Då Turkiet inte ratificerat flyktingkonventionens protokoll vidhåller därför landets 

begränsning av flyktingdefinitionen till att endast gälla för flyktingar med ursprung i 

europeiska länder.83 Den geografiska begräsningen betyder att Turkiet inte är skyldiga att 

acceptera flyktingar från andra delar av världen. De slutsatser som kan dras är att återsända 

asylsökande och flyktingar inte har möjlighet att åtnjuta asyl, varken i Grekland eller i 

Turkiet.  

Eftersom flyktingar från bl.a. Syrien inte erkänns som flyktingar i Turkiet, måste de i 

praktiken ha ”tillräckligt skydd” för att principen ska anses kunna tillämpas. Landets 

nationella skyddssystem för icke-européer är det temporära skyddssystemet, specifikt för 

syriska medborgare som anländer direkt till Turkiet från Syrien.84 Till följd av 

migrationssamarbetet justerades det tillfälliga skyddet för att inkludera syriska 

återvändande från EU. Ändringarna föreskriver att medborgare från Syrien ”may be 

extended temporary protection status” i Turkiet vid återkomst.85 

Bestämmelserna för tillfälligt skydd syftar endast till syriska medborgare, medan 

statslösa personer som befinner sig i Syrien inte tycks specificeras. Det kan därför uppstå 

utrymme för olika bedömningar hos den turkiska myndigheten att erbjuda tillfälligt skydd 

för statslösa kurder och statslösa palestinier i Syrien. Fraseringen ”may be extended” 

indikerar på att även för syriska medborgare finns ingen absolut garanti för tillfällig 

skyddsstatus.  

Enligt UNHCR innebär tillräckligt skydd att individen beviljas laglig vistelse och 

behandling som motsvarar flyktingkonventionen och de mänskliga rättigheterna.86 Detta 

inkluderar erhållandet av skyddsgrunder som arbetsrätt, sjukvård och utbildning. Amnesty 

kan dock rapportera om den begränsade tillgången till dessa sociala och ekonomiska 

rättigheter för många utsatta syriska flyktingar i Turkiet.87 Staters kapacitet att ge skydd i 

praktiken bör betraktas, särskilt Turkiet som tagit emot fler syriska flyktingar i än något 

annat land. Trots lagförändringar för att förbättra villkoren för de flyktingar utan rätt till asyl 

är det otillräckligt för att garantera flyktingars skydd i Turkiet. Enligt flera rapporter 

upprätthåller Turkiet en ”icke-entrépolitik”, inklusive mot människor som flyr från Syrien. 

                                                           
83 Asylum Information Database: Country Report Turkey. European Council on Refugees and Exiles, 2015, s. 

16. http://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey  
84 Asylum Information Database, a.a., s. 16-17. 
85 Asylum Information Database, a.a., s. 17. 
86 UNHCR: “Protection of, or protection from, refugees?, 1995.  
87 Amnesty International: Struggling to Survive – Refugees from Syria in Turkey. 2014. 

https://www.amnestyusa.org/files/eur_440172014.pdf  
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Human Rights Watch intervjuade i april 2016 åtta personer som tvingades tillbaka till Syrien 

av turkiska myndigheter och bevittnade våldsamma samt dödliga ”pushback” vid gränsen.88 

Amnesty International rapporterade vid samma period om dagliga utvisningar av grupper 

besående av syriska män, kvinnor och barn tillbaka till Syrien.89  

Turkiet har även sedan innan migrationssamarbetet med EU en låg och allvarlig 

historia av avvisningar och bryter mot non-refoulement.90 Turkiet har i samband med 

migrationsöverenskommelsen bedömts vara ett säkert tredjeland. För att ett land ska anses 

säkert ska det inte råda förhållanden där den sökandes liv och frihet hotas på grund av ras, 

religion, medborgarskap tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse. 

Principen om ett säkert tredjeland ställer även krav på att principen om non-refoulement 

respekteras. De handlingar som Amnesty International och Human Rights Watch 

rapporterar om är helt i strid med grundprincipen för internationell flyktingrätt. 

 

2.4   Sammanfattning  
 

EU-rätten har visat sig erbjuda skyddsbehövande de två fundamentala rättighetsskydden till 

skyddsbehövande, genom samtliga EU-fördrag samt skyddsgrunds- och 

asylprocedurdirektivet. Rättighetsskydden hänvisar flitigt till flyktingkonventionen, och 

medlemsstaterna är även konventionsförbundna till ICCPR, EMKR, och FN:s 

tortyrkonvention. Flyktingar har dels rätt att söka och åtnjuta asyl vid skyddsskäl och 

därmed inte återsändas till länder där individen kan utsättas för förföljelse eller tortyr. 

Genom principen om non-refoulement erbjuds skyddsbehövande rätten till skydd och 

principen är avgörande för skyddsbehövande i det annars begränsade ansvaret i det 

statscentrerade MR-systemet. Skyddet mot refoulement ges till de skyddsbehövande vid 

ankomst inom EU:s gränser. Tillgången till EU:s territorium är därför av betydelse för att 

skyddsbehövande ska kunna åtnjuta sin rätt till asyl.  

Migrationsöverenskommelsen mellan EU och Turkiet innebär dels extraterritoriella 

gränskontroller utanför EU:s gränser vilket leder till hinder av skyddsbehövande möjlighet 

                                                           
88 Human Right Watch: Open borders to Syrians Fleeing ISIS. 14 april 2016. 

https://www.hrw.org/news/2016/04/14/turkey-open-borders-syrians-fleeing-isis  
89 Amnesty International: Turkey- Illegal mass returns of Syrian refugees expose fatal flaws in EU-Turkey 

deal. April 2016. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of-
syrian-refugees-expose-fatal-flaws-in-eu-turkey-deal/  

90 Human rights watch: Syrians pushed back at the borders; Amnesty International: Europe’s Gatekeeper, 
Unlawful Detention and Deportation of Refugees from Turkey, 2016. 



23 
 

att söka asyl i EU. Migranter som anlänt till Grekland från Turkiet har rätt till en individuell 

prövning av asylansökan av de grekiska myndigheterna. De registrerade asylsökande som 

tagit sig till Grekland via olagliga vägar, d.v.s. irreguljära migranter, nekas asyl trots att de 

kvalificerar för flyktingstatus och är i behov av skydd. Även de skyddsbehövande som vistas 

lagligt i Grekland kan enligt överenskommelsen återsändas till Turkiet genom EU-rättens 

principer om första asylland och säkert tredjeland. 

Rätten att söka asyl från förföljelse och tortyr enligt artikel 14(1) i UDHR och artikel 

18 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna aktualiseras i 

migrationssamarbetet och följs av Grekland. Men för de asylsökande med flyktingstatus 

eller subsidiärt skyddsbehov begränsas möjligheten att åtnjuta asyl eftersom de återsänds 

till Turkiet. De skyddsbehövande anses ha möjligheten att söka och åtnjuta asyl i Turkiet i 

enlighet med principen om ett första asylland. Turkiet tillfälliga skyddssystem för syrier 

tenderar dock begränsa både skyddsgrunden att söka asyl och att åtnjuta asyl.  

Greklands begränsningar av rätten att åtnjuta asyl anses enligt Europeiska rådet vara 

rättsligt giltiga eftersom det sker i full överenstämmelse med EU-rätten och internationell 

rätt. Det innebär att migranterna som påverkas av detta samarbete kommer att skyddas i 

enlighet med internationell standard och med respekt för principen om non-refoulement, 

som bl.a. stadgas i artikel 78 i FEUF, artikel 6 och 7 i ICCPR samt artikel 3 i EKMR. 

Flyktingkonventionen utgör vidare inget hinder för återvändande av flyktingar till andra 

länder, så länge det inte sker en indirekt refoulement enligt UNHCR. EU anser sig själva 

upprätthålla respekten för en indirekt non-refoulement då man bedömt Turkiet som ett 

säkert tredjeland. Enligt asylprocedurdirektivet innebär det att Turkiet är ett land som kan 

erbjuda skyddsbehövande samtliga skyddsgrunderna i flyktingkonventionen, där bland 

respekten för principen om non-refoulement. Rapporter kring syriska flyktingars situation i 

Turkiet visar dock det motsatta.  

När respekten för non-refoulement analyserats har det kunnat konstateras att Turkiets 

handlingar i form av ”push-backs” vid den syriska gränsen och utvisningar till Syrien strider 

mot principen. Genom att återsända och avvisa flyktingar i Grekland och den turkiska 

kusten riskerar dessa skyddsbehövande för att återsändas till Syrien av turkiska 

myndigheter. Grekland gör sig då skyldig till indirekt non-refoulement.  

 Alla medlemsstater är för övrigt ansvariga för att inte respektera principen enlig 

flyktingkonventionen eftersom de extraterritoriella gränskontrollerna inte tillåter tillträde 

trots att risken för förföljelse existerar.   
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3   Statssuveräniteten och flyktingars rättighetsanspråk 

 

3.1    Utifrån Seyla Benhabibs perspektiv  
 

I The Rights of Others utarbetar Seyla Benhabib en ny kosmopolitisk teori om rättvisa för 

migranter genom att argumentera utifrån Kants idé om en kosmopolitisk federalism och 

Habermas diskursetik. Den traditionella synen på ett medborgarskap som en tillhörighet i 

en politisk gemenskap är sedan länge förankrat i statens demos och territoriella gränser. 

Enligt Benhabib utmanar globaliseringen denna begränsade tillhörighet eftersom 

migrationsfenomenet inneburit att icke-medborgare har kommit att blivit en del av demos. 

Den tidigare sociala och politiska identiteten vad gäller medlemskap i ett samhälle kan 

således inte längre grunda sig på geografiska avgränsningar.91  

Benhabib anser att det generella kosmopolitiska perspektivet fokuserar allt för mycket 

på den rättvisa fördelningen utan att diskutera frågan om ett rättvist medlemskap.92 Ett 

system utan stater eller ett system med världsmedborgarskap inte är önskvärd eftersom 

rättvis fördelning kräver avgränsade samhället och en demokratisk förankring.93 Med 

integrering av kommunitarianismen belyser hon således det demokratis självstyre och 

nationalstaternas fortsatta existens och förespråkar samtidigt en kosmopolitisk solidaritet 

med universella rättigheter för alla människor.94  

 

I will underscore the significance of membership within bounded communities and defend 

the need for "democratic attachments" that need not be directed toward existing nation-state 

structures alone. Quite to the contrary: as the institution of citizenship is disaggregated and state 

sovereignty comes under increasing stress, sub-national as well as supra-national spaces for 

democratic attachments and agency are emerging.95 

 

Rådande territoriella gränsdragningar utser vissa medlemmar utifrån deras nationella 

medborgarskap. Det leder till en konstruktion av ”vi och dem”. Gränsen mellan ”vi och 

                                                           
91 Benhabib, Seyla: The Rights of Others, 2004, s. 5.  
92 Benhabib, a.a., s. 1.  
93 Benhabib, a.a., s. 2-3. 
94 Benhabib, a.a., s. 12  
95 Benhabib, Seyla: “Borders, Boundaries, and Citizenship” i Political Science and Politics, Vol. 38, no. 4, 

Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 674. 
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dem” är dock inte statisk utan kan, och måste enligt Benhabib, omförhandlas i den offentliga 

debatten där migranter inkluderas.96  

Som Iris Marion Young påpekat krävs mekanismer för grupprepresentation i den 

ideala universella integrationen och delaktighet i beslutsfattande.97 Benhabib menar att detta 

ska uppnå genom ett politiskt medlemskap. Ett medlemskap i den rådande politiska 

gemenskapen som möjliggör inkludering av migranter. Baserat på Kants essä Perpetual 

Peace 1795, där han försvarar rätten till gästfrihet, ”the right of a stranger not to be treated 

as an enemy when he arrives in the land of others”98, argumenterar Benhabib att rätten till 

ett medlemskap för människor som tillfälligt vistas i en stat bör betraktas som en mänsklig 

rättighet som rättfärdigas av principen om universell moral.99 Den mänskliga rättigheten till 

ett politiskt medlemskap innebär möjligheten för individen att integreras i samhället och 

möjligheten att bli medborgare om man uppfyller medborgarskapskravet. Det innebär att 

människor födda utomlands ska ha goda förutsättningar att få medborgarskap.   

Universalism har tidigare definierats av Benhabib som “the principle that all human 

beings, by virtue of their humanity, are entitled to moral respect from others, and that such 

universal moral respect minimally entails the entitlement of individuals to basic human, 

civil and political rights”.100 Benhabib argumenterar för den universella moralen med syfte 

att lösa paradoxen med den demokratiska legitimiteten, d.v.s. balansen mellan den 

kollektiva rättigheten för gruppens självbestämmande och individers rättigheter att 

immigrera. Detta genom konstruerandet av detta politiska medlemskap som erbjuder 

tillhörighet till det kollektiva självbestämmandet och den politiska dialogen. 

Utifrån Habermas diskursetik argumenterar Benhabib för respekten av individers 

kommunikativa frihet.101 Moraliska konversationer kan inte godtyckligt begränsas till 

staters territoriella gränser.  Respekten för andras kommunikativa kapacitet innebär 

respekten för ”the democratic iteration”, en politisk och moralisk samhällsdialog som 

etablera rättigheter.102 En dialog med respekten för andras kommunikativa frihet bortom 

                                                           
96 Benhabib, Seyla: The Rights of Others, 2004, s. 91-92.  
97 Young, Marion Iris: “Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship”, i The  

Citizenship Debates. University of Minnesota Press, Minneapolis 1998, s. 265.  
98  Emmanuel Kant citerad av Benhabib, Seyla: The Rights of Others, s 27.   
99  Benhabib, Seyla: The Rights of Others, 2004, s. 42. 
100 Benhabib, Seyla: “In Defense of Universalism- Yet Again! A Response to Critics of Situation the Self”, i 

New   German Cirtique, No. 62, Duke University Press, 1994, s. 173. 
101 Benhabib, Seyla: The Rights of Others, 2004, s. 13. 
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nationalstatens gränser inkluderar de exkluderande och ger ett demokratiskt inflytande även 

för icke-medborgare.103  

För att sammanfatta anser Benhabib att statssuveränitetens rätt till gränskontroller och 

exkluderande av icke-medborgare begränsas av det legitima anspråket som de som ännu 

inte är en del av demos. Den moderna demokratin innefattar resurser för att hantera 

spänningarna mellan suveräniteten och rättigheter. Det genom demokratisk debatt kring 

universella och partikulära anspråk för att nå en balans mellan demos och de andras rätt. 

Migranters behov och rättigheter måste beaktas i formandet av migrationspolitiken  

 

3.2    Utifrån Joseph Carens perspektiv 
 

I The Ethics of Immigration studerar Joseph Carens migrationsspolitiken i ljuset av 

demokratiska idéer och principer. Carens resonemang utgår ifrån vad som anses enligt 

honom en överlappande konsensus om vad demokratisk rättvisa kräver; lika moraliska 

värden hos alla individer, skyldighet att respektera den enskildes fri- och rättigheter, legitimt 

styre med samtycke från de styrda, alla är lika inför lagen och icke-diskriminering baserat 

på ras, religion och kön.104 I sin helhet fokuserar boken på hur liberala demokratiska stater 

ska agera gentemot icke-medborgare och statslösa som försöker nå eller befinner sig inom 

statens territorium. Det inkluderar diskussioner om migranternas anspråk på rättigheter när 

de väl befinner sin i andra staters territorium och rätten att korsa staters territoriella gränser. 

 De som förespråkar principen om öppna gränser, där bland Carens, argumenterar 

vanligtvis utifrån en moralisk uppfattning om varje människas frihet och jämlikhet. Det 

moraliska argumentet är sammanhängande med den legitima förväntan hos individer att 

bemötas med lika respekt av samhälleliga institutioner.105 Ur ett sådant avseende är 

medborgarskapsstatus inte av relevans. Likt Seyla Benhabib utmanar Carens den normativa 

föreställningen av medborgarskapet och hävdar att ett sådant medlemskap exkluderar en 

grupp som berörs av det legitima styret.106 

Carens diskussion kring icke-medborgare tillgång till rättigheter är inramad av två 

huvudargument, det sociala medlemskapsargumentet och det demokratiska 

legitimitetsargumentet. Icke-medborgare som fysiskt befinner sig inom en stats territorium 

                                                           
103 Benhabib, Seyla: The Rights of Others, 2004, s. 113. 
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har moraliskt anspråk på några rättigheter som medborgare är berättigade. Berättigandet av 

icke-medborgares rättigheter baseras på legitimitetsargumentet vilket Carens beskriver som 

”a fundamental democratic principle that everyone should be able to participate in shaping 

the law by which she is to be governed.”107  

Enligt det sociala medlemskapsargumentet bör alla som är bosatta inom territoriella 

gränser anses vara medlemmar av ett samhälle. Ett socialt medlemskap ger upphov till det 

moraliska kravet på medborgarskapet och ”almost every moral claim to citizenship rests 

upon facts and expectations about social membership”.108 Därför bör varje icke-medborgare 

som bor i ett demokratiskt samhälle anses vara i process till ett medborgarskap. 

Demokratisk rättvisa är kortfattat enligt Carens begräsning av de väsentliga juridiska 

skillnaderna mellan medborgare och övriga invånare.109 Argumenten om det sociala 

medlemskapet och demokratiska legitimiteten leder till samma slutsats att det moraliska 

anspråket på ett medborgarskap stärks ju längre individen stannar i ett samhälle.110  

Gällande rätten att korsa gränsen diskuterar Carens i vilken utsträckning demokratiska 

stater är skyldiga att ta emot flyktingar och vilka begränsningar av skyldigheten som 

finns.111Dessa argument baserar inte bara på demokratiska principer utan även på den 

humanitära plikten enligt vilket stater har en positiv plikt att bistå för att förhindra mänskligt 

lidande och/eller kränkningar av grundläggande rättigheter.112  

Carens riktar kritik mot det nuvarande flyktingssystemet baserat på non-refoulement, 

geografisk närhet och tillfällig generositet.113 Den främsta invändningen Carens har mot 

principen och geografisk närhet är att det bidrar till en oproportionerlig och orättvis 

distribution av ansvarsfördelning, då ansvaret grundas på vilket land flyktingar söker skydd 

i.114 I kontexten av EU-rätten kan Carens argumentation om geografisk närhet likna vid 

principen om första asylland.  

Stater har en skyldighet enligt non-refoulement principen att inte avlägsna flyktingar 

från territoriet om de riskerar att utsättas för förföljelse och tortyr. Trots denna skyldighet 

att agera i enlighet med principen betyder det inte nödvändigtvis att staten i frågan bör förse 

flyktingarna med ett nytt liv. En ansvarsfördelning som inte grundas i en rättvis distribution 

                                                           
107 Carens, H. Joseph: The Ethics of Immigration, 2015, s. 50. 
108 Carens, a.a., s. 160. 
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bidrar till en stor belastning för länderna i närområdet som tar emot en större mängd 

flyktingar.115 Carens betonar att “democratic states cannot meet their moral responsibilities 

to refugees by establishing a system to protect refugees that they prevent refugees from 

using”.116  

Principen om första asyllandet generera till en paradox i de distanserade demokratiska 

staterna. Eftersom de demokratiska staterna i väst är mer tilltalande för flyktingar finns det 

enligt Carens en potentiell risk att större migrationsströmmar leder till dessa länder som 

första asylland. Detta kan bidra med ett oproportionerligt flyktingmottagande till 

västvärldens nackdel. Denna ”orättvisa börda” är ett hypotetiskt problem snarare än ett 

faktiskt problem, då Carens konstaterat att majoriteten av flyktingarna befinner sig i 

ursprungslandets grannländer.117 Distanserade staters utveckling av migrationskontroller i 

form av gränskontroller dämpar även hypotesens sannolikhet. Dock är medborgare i de 

distanserade staterna villiga att tro på denna hypotes. Detta kan bero på ett flertal faktorer, 

inte minst politiker med en viss asylpolitik som målar en bild av en ohanterlig 

migrationsström. När politiska företrädare vidtar restriktiva åtgärder för att förebygga 

mobilisering av rasistisk och xenofobis opinion är risken stor att det bidrar till stärkande av 

opinionerna eftersom migranter framställs som problemet. Detta bidrar till medborgares 

acceptans av gränskontroller och andra barriärer för att minimera flyktingars förmåga att ta 

sig till de distanserade staterna.118 

Angående eventuella begränsningar av staters skyldighet gentemot flyktingar, gäller 

det faktum att flyktingrätten inte tillåter stater att avvisa asylsökande som kvalificeras till 

internationellt skydd, oavsett mängd skyddsbehövande. Trots att stater inte kan ta emot så 

pass stor mängd människor att andras liv äventyras, menar Carens att det poängteras mera 

sällan att det finns en förpliktelse att hjälpa så många som möjligt. Enligt Carens kan stater 

väldigt sällan, om inte aldrig, påstå sig ha tagit emot tillräckligt med flyktingar eftersom det 

är svårt att försvara mindre vitala intressen hos medborgare och staten om man tar 

flyktingars moraliska rättighet på allvar. Demokratiska destinationsländer som påstår sig ha 

uppfyllt sin fulla skyldighet gentemot flyktingar är i sig inte tillräckligt för att fastställa att 

staterna har gjort tillräckligt.119  
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3.3   Mot ett inkluderande medborgarskap  
 
Sammanfattningsvis anser både Benhabib och Carens att medborgarskap fördelar 

rättighetsanspråk på ett ojämlikt basis. Dessa ojämlikheter kan enligt båda författarna inte 

rättfärdigas med uppfattningen om varje människas lika värde.120 Rättighetsanspråket för de 

som utgör ett demos ska inte vara starkare än rättighetsanspråket för de som ännu inte är en 

del av demos. Alla människors anspråk måste behandlas lika och rättigheter ska tillgodoses 

av en demokratisk suveränitet. 

Eftersom de homogena samhällen som bildats av samhörighet genom etnicitet och 

historia inte längre är de samhällen vi lever i idag, ska det demokratiska suveränitetens 

demos inte förankras i avgränsad politisk gemenskap och territoriella gränser. Förståelse för 

staters värdering och människosyn, idéer och frågeställningar om ”vi och dem”, påverkar 

staters etiska övervägande kring vem man anser sig har skyldigheter gentemot. Benhabib 

och Carens perspektiv på dessa förståelser leder till slutsatsen att liberala demokratiska 

stater har tydliga etiska skyldigheter att erbjuda icke-medborgare tillgång till ett 

politiskt/socialt medlemskap. Ett medlemskap som möjliggör ett deltagande och tillhörighet 

till det nya samhället. Detta medlemskap berättigar individer rättigheter av universell 

karaktär.  

Benhabib poängterar att gränsdragningen mellan ”vi och dem” varken är givna eller 

statiska utan under ständig omförhandling i den offentliga debatten. Förhandlingar om 

universella och partikulära anspråk inkluderar såväl medborgare som icke-medborgare, 

vilket resulterar i en rättvis balans mellan ”vi och andras” rättigheter.121 

Tillträde till det som idag är territoriella gränser, ska enligt Carens tillåtas utifrån de 

demokratiska principerna och den humanitära plikten. Demokratiska stater bör sträva efter 

att flyktingar inte hålls kvar i grannländer till konfliktdrabbade områden.122  

Enligt vad som är känt som den konventionella uppfattningen av liberala staters 

skyldighet att erkänna migranter kan både författarnas påstående om medlemskapet och 

Carens argument om allokering av flyktingar till demokratiska stater anses vara progressiva. 

Påståendena är ur ett visst avseende avvikande från den traditionella synen på suveräniteten 
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och demokratiskt självbestämmande, men ändå allmänt godtagna eftersom de bygger på 

principer som redan är allmänt kända och antagna av demokratiska stater.123  

Det är utifrån Benhabibs och Carens perspektiv på statssuveränitetens förhållande till 

flyktingrätten som denna uppsats vidare analyserar den etiska legitimiteten att begränsa 

flyktingars rättigheter. För att återigen sammanfatta den teoretiska utgångpunkten: 

erkännande av flyktingars rätt till skydd undan förföljelse och att varje människa ska 

erkännas som person med moraliskt rättighetsanspråk som inte åtskiljs mellan medborgare 

och icke-medborgare. Slutligen migranters rättighet tillträde och uppehåll i staten liksom 

medborgarskap, en rätt som under tid förstärks.124  

Flyktingrätten behöver således inte undergrävas för att säkerställa statssuveräniteten, 

och vice versa. Det både Benhabib och Carens har åstadkommit är att utifrån demokratiska 

principer förändrat synen på vad som är statssuveränitet och därmed skapat en balans mellan 

flyktingrätten och suveränitetsprincipen.   
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4 De illegitima begräsningarna av flyktingars 

rättighetsanspråk  

 

För de europeiska och turkiska ledarna har det objektiva målet i uttalandet varit tydligt: att 

förhindra okontrollerade ankomster till EU.125 Redan i handlingsplanen från 2015 framgick 

det primära syftet att hejda inflödet av irreguljära migranter.126 I slutsatsen från rådsmötet 

den 17 - 18 mars 2016 beskrivs det Europeiska rådet som ”extremt vaksamma när det gäller 

möjliga nya rutter för irreguljär migration och efterlyser alla åtgärder som kan komma vissa 

sig nödvändiga i detta avseende” 127 Detta för fortsatt prioritet att ha kontroll över de yttre 

gränserna och ”återställa den allmänna ordningen”.128 Den tydligaste problembilden som 

överenskommelsen skapar är således att flyktingar tar sig till EU. 

Eftersom samarbetet innebär minskat antal anlända migranter till EU och ökad 

återvändande av migranter till Turkiet, framgår det tydligt att uttalandet syftar till en 

återställd allmän ordning inom EU:s gränser. Att sända tillbaka individer till ett land som 

tagit emot flera syriska flyktingar än något annat land,129 samt än idag är ostabilt efter 

statskuppförsöket sommaren 2016, är inte att förbättra den allmänna ordningen i Turkiet.  

Staters värnande om dess egna medborgares skydd och intressen är inget nytt och har 

problematiserats tidigare i uppsatsen. Det är rättsligt giltigt att upprätthålla gränskontroller 

och stater har inte explicit skyldighet att erbjuda skyddsbehövande tillgång till den 

territoriella jurisdiktionen. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är dock att stater har vid 

rådande omständigheter en etisk skyldighet att erbjuda flyktingar tillträde in till 

demokratiska stater för att sedan garantera de rättighetsskydd som stadgas i flyktingrätten.  

Genom att betona de yttre gränserna och den europeiska allmänna ordningen urskiljs 

en utilitaristisk underton i uttalandet från EU och Turkiet. Inte utilitaristisk i den mån att 

man syftar till maximalt välbefinnande i egalitär bemärkelse, utan utilitaristisk med hänsyn 

till den euroepiska samhällsnyttan. Att det finns ett definierat kollektiv är något som varken 

Benhabib eller Carens förkastar. Benhabib understryker vikten av en definierad politisk 

gemenskap och ett kollektivt självbestämmande. Benhabib menar dock att dessa samhällen 
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inte ska avgränsas av bestämda territorium.130 Utifrån förståelsen av Benhabib måste 

människans rättigheter och autonomi prioriteras av den hela mänskligheten oberoende av 

det historiska sammanhanget eller geografiska läge. EU bör istället strävas efter en kollektiv 

moral och mänsklig samhörighet.  

 

Den olagliga flyktingen  

I uttalandet beskrivs nödvändigheten att ”fortsätta trappa upp åtgärderna mot smugglare av 

migranter och välkomnandet av en Nato-insats i Egeiska havet”. Rådet har uttryck oro för 

att stoppad irreguljära flöden längst den östra Medelhavsruten riskerar öka trycket på de 

andra rutterna till EU.131 Det framgår tydligt att gränsregimernas fokus inte ligger på 

flyktingar som rättighetsbärare utan statens om det främsta subjektet. Subjektsrollen har 

kunnat legitimeras genom kriminalisering av flyktingar.  

Flyktingars irreguljära vägar till EU som den tydligaste problempresentationen 

framställer flyktingar som skyldiga till övertramp och regelbrott. Kriminalisering av 

flyktingar möjliggör för destinationsländerna att reglera deras rörelsemönster samt straffa 

dem. I kontexten av detta migrationssamarbete är straffet för irreguljära migranter som 

påträffas vid kusten direkt återvändande till Turkiet132, och det har även rapporterats om 

fängslade av irreguljära migranter på de grekiska öarna.133 Fortsatt kriminalisering av 

migranter innebär att det blir svårare att separera skyddsbehövande från resterande 

migranter.  

När denna flyktingsituation tillskrivs ett normativt värde av medlemsstaterna själva 

rättfärdigas detta politiska förslag till ett samarbete. Ett samarbete med fokus på 

kriminalisering utesluter erkännandet av att alla människor, i egenskap att de är människor, 

är berättigade respekt från andra. En universell moralisk respekt som innebär att individers 

rätt till grundläggande mänskliga rättigheter, enligt Benhabib.134  

Genom att endast uttala sig om kriminella flyktingar förbises många av dessa 

individers behov av internationellt skydd. När individer definieras som olagliga är det svårt 

att argumentera för deras medlemskap i det nya samhället, då deras handlingar att resa 

illegalt eller vistas illegalt är ett bevis på en överträdelse. Irreguljära migranter kan därför 
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tillskrivs egenskaper som hotar den allmäna ordningen och staten ges ansvaret att stärka 

säkerheten. Utan ett erkänt medlemskap i det nya samhället fråntas flyktingar sitt 

rättighetsanspråk. Nekandet av tillgång till ett medlemskap gäller inte enbart de irreguljära 

flyktingarna, utan även de reguljära flyktingar som återsänds till Turkiet. För de flyktingar 

som befinner sig i turkiska flyktingläger är tillhörigheten till det nya samhället väldigt 

kritiskt. Detta redogörs senare i analysen.  

 

Omplacering av flyktingar 

I uttalande beskrivs bestämmelserna att ”för varje syrier som återsänds till Turkiet från de 

grekiska öarna kommer en annan syrier från Turkiet att vidarebosättas i EU”.135 Att ta emot 

lika många som man återsänder tyder inte på att medlemsstaterna skulle ha låg kapacitet att 

ta emot flyktingar. Det enda som skiljer de syriska flyktingar som definieras som olagliga i 

Grekland och de syriska flyktingar som omplaceras från Turkiet är deras möjlighet att ta sig 

till EU:s gränser.  Alla som flyr Syrien flyr undan krig och förföljelse, därför i samma behov 

av internationells skydd oavsett. Kriminaliseringen av flyktingar innebär inte att EU inte 

kan ta emot flera flyktingar, utan om kontroll över situationen och stoppa 

flyktingströmmarna.  

I uttalandet beskrivs det konkret att flyktingar behöver alternativa vägar till EU: ”För 

att [...] ge migranterna ett alternativ till att riskera livet”. Det diskuteras dock inget om 

alternativa vägar, och det understryker att överenskommelsen inte enbart vill stoppa 

irreguljära flyktvägar utan stoppa all migration till EU tillsvidare. Kvotsystemet 1:1 

tillsammans med de övriga alternativa 18 000 platserna för omplacering är idag den enda 

reguljär väg till EU, enbart för syriska flyktingar. Omplaceringsmekanismen 1:1 är det ett 

system som tar hänsyn till de som inte redan försökt ta sig till EU och på så sätt inte ett 

system på lika villkor. Omplaceringen är vidare ett system vars möjlighet för syriska 

flyktingar att lagligt ta sig till Europa begränsas inkonsekvent av självaste 

migrationsöverenskommelsen. Samarbetet mellan Nato, Frontex och turkiska polis- och 

kustbevakning skapar flaskhalsar vid den turkiska kusten och flyktingar har få möjligheter 

att ta sig vidare. För varje dag som går efter att migrationssamarbetet slöts minskar antalet 

flyktingar som tar sig till de grekiska öarna136, och konsekvent minskar även antalet 

vidarebosättningar. Det kan liknas vid fångarnas dilemma, där flyktingars möjlighet att 
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vidarebosättas och därmed legalt ta sig till EU beror på hur andra agerar. Detta lämnas 

okommenterat i rådets uttalande och slutsatser.  

Enligt Carens skulle denna begränsning av flyktingmottagandet anses ogiltigt 

eftersom analysen har konstaterat att det inte gäller en bristande kapacitet att ta emot 

flyktingar, snarare en ovillighet från EU:s sida. För att låna Carens uttryck är det mindre 

”vitala” intressen hos medborgarna och staterna som upprätthåller detta samarbete.137 Det 

är dels intressen av att säkra gränserna, och dels upprätthålla ordningen för EU-

medborgarna.  

Punkt fyra i uttalandet uttryck det som sådan att när ”de olagliga resorna mellan 

Turkiet och EU håller på att upphöra eller det åtminstone har skett en betydlig och hållbar 

minskning, kommer det frivilliga humanitära mottagandesystemet att aktiveras”.138 Det 

humanitära blir villkorbaserat, och detta kan ge uttryck för att behovet av humanitärt stöd 

endast är ett problem om flyktingar inte tar sig till EU. Enligt Carens har dock demokratiska 

staterna en primär humanitär plikt enligt vilket stater har en skyldighet att förhindra 

mänskligt lidande.139 Den humanitära plikten kan således inte anses vara villkorbaserat. 

Systemet för omplacering har tydligt visat sig belöna de som enligt EU inte har agerat 

olagligt och tagit irreguljära vägar till EU. Dock är det ett lotteri om människors behov av 

internationellt skydd eftersom det är ett 1:1 system inte kan tillgodose alla syriska 

flyktingars behov av internationellt skydd. Jag försöker inte att förespråka att alla flyktingar 

bör tas hand om i EU eftersom det tillsluts finns en gräns för länder kapacitet, men det 

kvotsystemet med 1:1 mekanismen innebär att alla människors lika värde och anspråk på 

rättigheter inte respekteras lika av de euroepiska institutionerna.140 Konsekvenserna av 

migrationssamarbetet är en ojämlik ansvarsfördelning av det globala ansvaret för syriska 

flyktingar, med en börda för det syriska grannlandet Turkiet.  

 

Syriska flyktingar i Turkiet  

Vad som enligt EU anses vara en ansvarsfördelning med Turkiet, är snarare en 

ansvarsförskjutning. Nästan ett år efter uttalandet från EU och Turkiet den 18 mars 2016 

bekräftar den femte lägesrapporten från EU kommissionen att överenskommelsen gett 

påtagligt resultat. I nuläge anländer i genomsnitt 43 personer av olika nationaliteter till 

                                                           
137 Carens, H. Joseph: The Ethics of Immigration, 2015, s. 220. 
138 Europeiska rådet, 144/16: Uttalandet från EU och Turkiet den 18 mars 2016.  
139 Carens, H. Joseph: The Ethics of Immigration, 2015, s. 195.  
140 Carens, H. Joseph: “Aliens and Citizens: The case of open borders”, 1987, s. 265.  
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Grekland varje dag. Det motsvarar en drastisk minskning i jämförelse med samma period 

föregående år då genomsnittligt antal anlända var över 1 700 per dag.141 I slutet av februari 

2017 uppgick det totala syrier som är vidarebosatta från Turkiet till 3 565 personer.142 

Lägesrapporten kan dock konstatera att vidarebosättningen är långt framskridna jämfört 

med återvändandena från de grekiska öarna.  

År 2016 var Turkiet värd för över två miljoner syriska flyktingar.143  I samband med 

fortsatt krig i Syrien och, vad man får anta, migrationssamarbetet befinner sig strax uppemot 

tre miljoner registrerade syriska flyktingar.144 De allra flesta befinner sig i flyktingläger i 

närområden till den syriska gränsen. Detta kan jämföras med EU-medlemsstater som är 

bland de rikaste länder, som i helhet har tagit sammanlagt en miljon skyddsökande under 

2015.145  

Tolkat utifrån Carens perspektiv tyder detta på en orättvis ansvarsfördelning på grund 

av migrationsöverenskommelsen som vilar på non-refoulement och principen om första 

asylland.146 I kapitel 2 har slutsatser dragits om att Turkiet inte är ett säkert tredjeland i 

enlighet med EU-rätten som uttalandet påstår. Detta på grund av flyktingar rätt att söka och 

åtnjuta asyl inskränks och deportationer av skyddsbehövande tillbaka till bl.a. Syrien. Men 

trots EU:s beslutsamhet om att Turkiet är ett land som kan säkerställa flyktingars skydd är 

det enligt Carens inte etiskt legitimerat av de demokratiska distanserade medlemsstaterna 

att strypa flyktvägarna till EU för att sedan bevara dessa människor i grannländer till 

konfliktdrabbade stater. Ännu mindre legitimerat att allokera flyktingar från Grekland 

tillbaka till grannlandet Turkiet.   

I utbyte att Turkiet tar emot återvändande flyktingar och asylsökande betalas en 

summa på 6 miljoner euro till flyktingfacilitet. Men istället för att bidra med pengar och 

bryta mot egna normer gällande säkert tredjeland, bör de syriska flyktingar berättigas sitt 

anspråk till flyktingskydd av EU. ”Flyktingkrisen ”är främst globalt, inte europeiskt som 

överenskommelsen vill påstå.  

                                                           
141 Kommissionens rapport: Femte lägesrapporten om genomförande av uttalandet från EU och Turkiet, s. 2 
142 Europeiska kommissionen, pressmeddelande: Kommissionen efterlyser nya krafttag för att genomföra   

solidaritetsåtgärder inom den europeiska migrationsagendan.  Bryssel mars 2017. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-348_sv.htm  

143 Human Rights Watch: Don’t Send Syrians Back to Turkey, 2016. 
144 Syria Regional Refugee Response, Inter-agency Information Sharing Portal.  
145 Europeiska kommissionen: EU och flyktingkrisen. Juli 2016. 

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/sv/  
146 Carens, H. Joseph: The Ethics of Immigration, 2015, s. 206. 



36 
 

Introduktionen i uttalandet presenter de framsteg som gjort för syriska flyktingar i Turkiet i 

samband med handlingsplanen som slöts år 2015. Vidare ska det ekonomiska bidraget från 

EU till Turkiet gynna de syriska flyktingar inom ”områden hälso- och sjukvård, utbildning, 

infrastruktur, livsmedel och andra levnadskostnader”.147 Tillsammans med 

vidarebosättningen för de som inte försöker ta sig till EU, skapar 

migrationsöverenskommelsen incitament för syriska flyktingar att stanna kvar i Turkiet. 

Detta incitament återspeglar vad EU anser vara problemet med att många inte väljer att 

stanna i Turkiet utan istället ta sig till EU.  

Rapporter från de turkiska flyktinglägren visar på svårigheter för syriska flyktingar 

att få tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård. För flyktingarna finns även svårigheter att 

lära sig språket, hitta jobb, bostad och utbildning. De är vidare sårbara för exploatering och 

utan möjligheter att påverka samhället enligt Crisis Group.148  Det turkiska samhället har 

uttryck stolthet över deras gästfrihet och medkänsla för de syriska flyktingarna. Men när 

Crisis Group i en intervju med lokalbor talar om hur flyktingar vidare ska bli delaktiga i 

samhället uttrycker lokalbefolkningen en mer negativ ton.149 

Utifrån förståelsen att alla människor lika värden ska respekteras av alla, ska 

rättighetsanspråken för de turkiska medborgarna inte vara starkare än de syriska 

flyktingarnas rättighetsanspråk. Att det suveräna samhället ska behandla alla människors 

anspråk lika kräver en giltig status för migranter som en del av det självbestämmande 

kollektivet. Det medlemskap som både Benhabib och Carens konstruerat och berättigar 

individer rättigheter av universell karaktär.  

Den låga nivån på integreringen genererar till en osäker framtid för de syriska 

flyktingarna i Turkiet. Trots ett tillfälligt skydd för de syriska flyktingarna i Turkiet är 

situationen inte kortsiktig. Tvärtom är de syriska flyktingars närvaro i Turkiet långsiktigt, 

inte bara på grund av kriget i Syrien utan också på grund av EU:s externa migrationspolitik. 

Avsaknaden av ett långsiktigt medborgarskapsperspektiv fortsätter att utesluta flyktingarna 

från samhället.   

 

 

                                                           
147 Europeiska rådet, 144/16: Uttalandet från EU och Turkiet den 18 mars 2016.  
148 Crisis Group: Turkey’s Refugee Crisis, The Politics of Permanence. November 2016. 

http://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkey-s-
refugee-crisis-politics-permanence 

149 Crisis Group: Turkey’s Refugee Crisis, The Politics of Permanence. November 2016. 
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4.1   Diskussion  
 

Hannah Arendts resonemang kring den inneboende paradoxen i mänskliga rättigheter har 

uppenbarat sig i denna analys: de mänskliga rättigheterna ska åberopas som en garant mot 

staters godtycklighet, kom istället kom att bli beroende av godtyckligheten.  

Uppsatsens syfte är att kritisk analysera relationen mellan statssuveräniteten och 

flyktingrätten i kontexten av bilaterala migrationssamarbeten.  Detta med bakgrund till den 

rättsliga och politiska konflikten som finns i liberala demokratiska stater mellan 

statssuveräniteten och flyktingars rättigheter. Uppsatsen har exemplifierat en sådan konflikt 

genom att studera migrationssamarbetet mellan EU och Turkiet.  

Relationen mellan statssuveräniteten och flyktingrätten har studerats från ett rättsligt 

och etiskt perspektiv. Genom att studera grunden för hur flyktingars rättigheter berättigas 

samt staters legitima rätt till kontroll av gränser utifrån gällande folkrätt och EU-rätt samt 

utifrån Seyla Benhabibs och Joseph Carens argumentationer har uppsatsens två 

frågeställnings besvarats.  
Den första frågeställningen lyder: Vilka skyldigheter gällande rätten till asyl och non-

refoulement aktualiseras i EU-Turkiet migrationsöverenskommelsen? Begränsas dessa 

rättigheter av samarbetsstaterna? Enligt uttalandet från EU och Turkiet ska samarbetet ske 

i full överenskommelse med EU-rätten och internationell rätt. Det innebär respekt för 

principen om non-refoulement och ingen inskränkning av rätten till asyl. I analys del 1 i 2.3 

går det att döma att EU:s medlemsstater samt Turkiet begränsar dessa rättigheter. 

Registrerade flyktingar i Grekland har möjlighet att söka asyl, dock innebär det inte 

fastställandet av individens flyktingstatus att den sökande har rätt att åtnjuta asyl. Istället 

återsänds den skyddsbehövande tillbaka till Turkiet i enlighet med 

migrationsöverenskommelsen bestämmelser om Turkiet som ett säkert tredjeland. Dessa 

skyddsbehövande har vidare ingen möjlighet att söka asyl, utan tillskrivs ett tillräcklig och 

tillfälligt skyddsbehov som analysen vidare har konstaterat är allt annat än tillräckligt. 

Situationen för syriska flyktingar i Turkiet markerar tydligt på refoulement. Vidare är EU:s 

medlemsstater skyldiga till direkt och indirekt non-refoulement.  

Uppsatsens andra frågeställning är: Är dessa begränsningar legitima i förhållande till 

statssuveräniteten och flyktingars rättighetsanspråk? Detta besvarat  utifrån Seyla Benhabib 

och Joseph Carens teorier. Enligt de teoretiska ansatserna ska det dialektiska förhållandet 

mellan statssuveränitet och flyktingrätten förstås som sådan att alla människors 

rättighetssanspråk ska behandlas lika och tillgodoses av ett suveränt samhälle. EU och 
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Turkiets samtliga agerande inom ramen av överenskommelsen som innebär inskränkning 

av rätten till asyl och strid mot non-refoulement kan av flera orsaker inte anses vara legitima. 

Överenskommelsen indikerar på en uppfattning av staters rätt att kontrollera gränser 

extraterritoriellt som exkluderar de som ännu inte är en del av demos, d.v.s. flyktingarna. 

Gränsdragningen mellan olika ”vi och dem” sker inte enbart mellan gränserna utan även 

inom migrationsgruppen, genom att kriminalisera flera av flyktingar. Gränsdragningen sker 

således även inom staters gränser vid beslut om vilka som får rätten att söka asyl i Grekland 

och vilka som direkt återsänds tillbaka till Turkiet utan individuell asylprövning. 

Att begränsa flyktingar och asylsökandes rätt att söka och åtnjuta asyl på grund av 

principen om att Turkiet är ett säkert tredjeland och första asylland är inte legitimt tolkat 

utifrån Carens argumentationer om orättvis ansvarsfördelningar.  

För att möjliggöra en rättvis tilldelning rättighetsanspråk mellan medborgare och 

migranter i ett samhälle argumenterar både Benhabib och Carens för ett medlemskap. 

Medlemskapet ska rättfärdiga migranternas tillhörighet och integration i det nya samhället. 

Slutsatser kan dras om att syriska flyktingar inte berättigas deras rättighetsanspråk likt de 

turkiska medborgarna, och därmed erkänns inte flyktingars lika moraliska respekt och rätt 

till grundläggande mänskliga, medborgliga och politiska rättigheter. Turkiet ger vidare 

ingen möjlighet till ett medborgarskap för syriska flyktingar.  

I analysen av 1:1 kvotsystemet och flyktingars situation i Turkiet har enbart syrier 

lyfts fram. Detta eftersom överenskommelsen enbart talar om syriska flyktingar. Men som 

det framgår i analysen av rätten att söka asyl i Grekland och återvändande av flyktingar 

tillbaka till Turkiet, är skyddsbehövande av alla nationaliteter mål för samarbetet.  

Uppsatsens resultat skulle troligtvis skilja sig om ett säkerhetsorienterat perspektiv 

tillämpades i analysen av migrationsöverenskommelsen. En mer statscentrerad teoretisk 

utgångspunkt hade berättigat EU:s prioritering av medborgliga rättigheter över flyktingars 

rättigheter. Att tillämpa en statscentrerad teori, som exempelvis realismen, är inte av intresse 

eftersom migration är en global angelägenhet och bör därför studerar utifrån teorier som 

inkluderar det globaliseringen har medfört och hur det förändrat bilden av den auktoritära 

staten.  

Eftersom stater undertecknar fördrag och förblir huvudaktör med ansvaret att 

garantera de rättighetsskydden iscensätts och tolkas rättigheterna i den politiska sfären. I det 

politiska sfären pågår kampen mellan mänskliga rättigheter av universell karaktär och 

institutionella rätt. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt har dock påvisat är att trots den 

politiska sfären iscensätter och tolkar rättigheter, är det inte den enda domänen i vår tid. Vad 
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både Seyla Benhabib och Joseph Carens texter har belyst är den internationella och 

transnationella människorättspolitiken bortom statsgränserna. 

De internationella människorättsinstrumenten är ett begreppsligt och normativt 

utrymme där rättigheters lagstiftning får sin mening genom tolkning i ett sammanhang. 

Lagens normativitet innebär inte enbart en formell giltighet utan också legalitet och kan i 

grunden beskrivas som ett moraliskt ställningstagande vilket kopplar samman moral, politik 

och lag.150  Lagens normativ kan därför omtolkas, vilket både Benhabib och Carens har gjort 

och tagit fram nya subjektivitetsformer: det politiska/sociala medlemskapet. Analysen har 

kunnat visa på behovet av ett nytt sätt att se på förhållanden mellan internationell rätt och 

nationell asyl- och migrationspolitik.  

Det Europeiska rådet har benämnt flyktingsituationen med begreppet ”kris” och 

framställer därför situationen som ett problem. UNHCR:s publicerade en artikel 1995 om 

säkert tredjeland-principen i EU-rätten, vars titel än idag är en är en relevant frågeställning: 

Protection of, or protection from, refugees? Med andra ord, ett migrationssamarbete för 

vem? Den diskurs som EU använder sig av kontextualiserar förståelsen för situationen som 

något externt, d.v.s. att flyktingar tar sig från Turkiet till EU.  Detta leder till förståelsen för 

åtgärden som externa. Turkiet ges ansvaret att ta emot återsända flyktingar samt vidta 

nödvändiga åtgärder för att stoppa irreguljär migration genom Medelhavet. Om den 

irreguljära migrationen inte upphör kan Turkiet då anses skyldiga för att inte upprätthålla 

överenskommelsen. EU frånskriver sig större delar av ansvaret, inte bara till Turkiet, utan 

till flyktingarna själva. Detta eftersom de som försöker ta sig till EU irreguljärt begår ett 

brott på eget ansvar.  

I analysen har slutsatser om bristande skydd för flyktingar i Turkiet visat sig inte vara 

legitima enligt Benhabib och Carens perspektiv på flyktingars tillhörighet i det nya 

samhället. Turkiets asyl- och migrationspolitik samt myndigheternas agerande, har även 

visat begränsa flyktingars tillgång till skydd. Det anses som grova kränkningar av 

flyktingarnas rättigheter som börs ta på allvar. Vidare vill jag påstå att EU som drivare av 

överenskommelsen och utveckling av externa migrationssamarbeten är huvudsubjektet i 

kritiken mot hanteringen av flyktingströmmarna till Europa.  Turkiet är det land som tagit 

emot flest syriska flyktingar, och med eller utan överenskommelsen med EU kommer det 

finnas flyktingar som är sårbara i landet. På grund av de få flyktingarna som EU är villiga 

                                                           
150 Namli, Elena: Human Rights as Ethics, Politics and Law. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 2014.  
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att acceptera, kan EU eventuella krav på turkiska myndigheters engagemang i flyktingrätten 

inte  legitimeras.  

Uppsatsens syfte var inte att studera de drivande faktorerna bakom detta 

migrationssamarbete. Trots att tidigare forskning kring migrationspolitiken fokuserat på just 

bakomliggande faktorer till staters agerande, har denna uppsats hittat en lucka för vidare 

forskning nämligen varför EU har bedömt Turkiet som ett säkert tredjeland i samband med 

migrationsöverenskommelsen.  

Fri invandring är inte något som önskas av stater eller något som inte omedelbart kan 

uppnås, men den nuvarande ansvarsförskjutningen och begränsningen av invandring som 

EU bedriver kan enligt mig inte anses berättigande. De hinder för flyktingars tillgång till 

internationellt skydd är ett hinder för fri rörlighet med syfte att skydda orättvisa privilegium. 

Med privilegium menar jag, utifrån Benhabibs och Carens respektive perspektiv, 

medborgarskapsstatus. Mindre restriktiva gränser skulle hota gränsdragningar mellan 

politiska samhällen om förståelsen för människors rörlighet var att de vill förflytta sig. Som 

Walzer har observerat är det dock inte fallet att människor vill lämna sina egna samhällen, 

utan de är illa tvungna.151 Slutligen vill jag personligen instämma i den teoretikernas 

förståelse för att mer lukrativa gränser inte innebär att överge samhälleliga karaktärer, utan 

snarare en bekräftelse av den liberala karaktären om samhället och dess engagemang för 

rättvisa principer.  

 

  

  

                                                           
151 Walzer, Michael: Spheres of Justice, 1983, s. 38.  
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