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Abstract 

The right of people to self-determination is a fundamental principle in International law, con-

sidered as jus cogens. It states that a people, based on respect for the principle of equal rights 

and fair equality of opportunity, have the right to freely choose their sovereignty and interna-

tional political status with no interference.   

The principle of the right of self-determination is a human right expressed in article 1.1 and 

1.3 of the 1966 UN Convention on Economic, Social and Cultural Rights. This right is also 

written down in the UN Covenant on Civil and Political Rights. The idea was expressed dur-

ing the French revolution and spread quickly afterwards. 

The principle of the right of self-determination was encouraged by both Vladimir Lenin and 

Woodrow Wilson. During the World War I, the former US president Woodrow Wilson an-

nounced his “Fourteen Points” in 1918. Wilson emphasized, inter alia, the interest of the peo-

ple in the colonial states. 

On 17 February 2008, Kosovo declared independence from Serbia with reference to the prin-

ciple of the right of self-determination. Serbia opposed an independent Kosovo. The legality 

of the declaration has been controversial. In October 2008, the General Assembly adopted 

Resolution 63/3 requesting an advisory opinion of the ICJ whether the independence of Ko-

sovo was in accordance with international law. In July 2010, ICJ determined that Kosovo 

declaration of independence did not violate general international law. 

On October 2017, an independence referendum was held in Catalonia, an autonomous com-

munity of Spain. 92 % voted for independence. The independence referendum was declared 

illegal by both the central regime in Madrid and by the Constitutional Court of Spain. On 27 

October 2017 Catalonia declared independence from Spain. 

The essay will address the International Court's ruling in the Kosovo case and whether the 

self-determination right applies to the Catalonia issue. In addition, if Catalonia complies with 

international law's requirement to be a state. 
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Förord 

Jag tillägnar denna uppsats min familj som våren 1992 beslutade sig för att lämna Kosovo i 

takt med att krigen i Jugoslavien utvecklades till något av det värsta en människa kan tänka 

sig. Till min far, Zijadin, som var en utomstående elev, men som tvingades hoppa av sin ut-

bildning i Zagrebs universitet för att försörja sina föräldrar och sina yngre syskon. Till min 

mor, Zebushe som älskade skolan men framför allt att sy bröllopsklänningar till folk från hela 

Jugoslavien. Till mina syskon och syskonbarn som under hela juristutbildningen och exa-

mensarbetet stått ut med alla tjafs om att sänka ljudnivån på tv:n och dylikt. 

Mina föräldrar lämnade sina föräldrar, syskon och hela släkten för att påbörja en ny livshisto-

ria. En två-dagar lång bussresa från Kosovo tog de hela vägen till Skåne. Under två års tid 

förflyttades min familj till många flyktingförläggningar. Vi fick avslag på vår ansökan och 

flyttade till Norge i några månader, innan en amnesti infördes som resulterade i att flyktingar 

från forna Jugoslavien fick uppehållstillstånd i Sverige. 

I januari 1994 föddes jag i Hammar, Askersund. Son till flyktingar utan uppehållstillstånd. I 

januari 2018 tar jag min juristexamen vid Stockholms universitet. 

Den här uppsatsen är till er. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

"In the name of France, of the Republic, by virtue of the power granted to me by our Consti-

tution to consult its citizens, granted that God let me live and that the people lend me their 

ear, I commit myself to ask on the one hand of the Algerians in their twelve departments, 

what it is they finally wish to be. The future of Algeria rests with the Algerians, not as thrust 

upon them by machine gun and knife, but according to the wishes they will freely express 

through universal suffrage. For them and with them, France will see to it that their choice is 

free". 

Året var 1959. Algerietrevolten som sedermera övergick till ett fullskaligt krig mellan alge-

riska rebeller och Frankrike var inne på sitt femte år. Den dåvarande franske presidenten, 

Charles De Gaulle hade gett upp alla förhoppningarna om ett fortsatt franskt Algeriet. I ett 

känt TV-tal från 1959 utryckte han begreppet "Self-determination", självbestämmanderätten 

som en lösning på kriget.
1
 

Det algeriska folket, under ledning av Ahmed Ben Bella, utropade självständighet från Frank-

rike i juli 1962. Efter 130 år av franskt styre och ett blodigt självständighetskrig hade folkets 

självbestämmanderätt vunnit gehör.
2
 

1960-talet var ett skakigt decennium i Afrika. Med hjälp av Sovjetunionen sökte allt fler 

vänsterrörelser självständighet från kolonialmakterna. Många blodiga och icke blodiga själv-

ständighetskrig utspelades på den afrikanska kontinenten. I Algeriet och dåvarande belgiska 

Kongo fick många civila sätta livet till. I andra länder gick det mycket mindre dramatiskt till. 

Inte mindre än 17 afrikanska länder förklarade sig självständiga från kolonialmakterna 1960.
3
 

Samtidigt som självständighetsrörelser skördade stora framgångar i Afrika, antogs resolution 

1514 (XV) igenom av FN:s generalförsamling den 14 december 1960. FN:s deklaration om 

beviljande av självständighet åt koloniserade länder och folk var ett mycket viktigt kliv mot 

FN:s arbete mot avkolonialisering. I deklarationens andra punkt slogs det fast att alla folk har 

                                                             
1
 British Pathé, (Utg.), De Gaulle Declaration On Algeria 1959, 2014-04-13, https://youtu.be/xHfpZq5DsrU, 

(Hämtad 2017-09-22). 
2
 SVT Nyheter (Utg.), Sahlberg, Anja, Algeriet firar 50 år, 2012-07-05. 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/algeriet-firar-50-ar, (Hämtad 2017-09-10). 
3
 Entreskolan (Utg.), Sven-Göran, Afrikas frigörelse, 2012-02-22,  

https://afrikaugandaentreskolan.wordpress.com/spar-2/historia/afrikas-frigorelse/, (Hämtad 2017-09-12).   

https://youtu.be/xHfpZq5DsrU
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/algeriet-firar-50-ar
https://afrikaugandaentreskolan.wordpress.com/spar-2/historia/afrikas-frigorelse/
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rätt till självbestämmande. På grund av denna rätt bestämmer de fritt sin politiska status och 

utövar sin sociala, ekonomiska och kulturella utveckling fritt.
4
  

Självbestämmanderätten sattes åter på prov i början av 1990-talet till följd av Sovjetunionen 

och Jugoslaviens sammanbrott. I Jugoslavien fanns det en mängd olika etniska grupper men 

motsättningarna sopades undan relativt enkelt av regimen under ledning av president Tito. 

Efter dennes död 1980 bubblade motsättningarna ytterligare som, så småningom ledde till 

mycket blodiga självständighetskrig. Slovenien bröt sig loss från Jugoslavien 1991, Kroatien 

och Bosnien erkändes som suveräna stater 1992. 

Nästa stora konflikt utspelades i Kosovo. 1998 fick serbiska styrkor order av president Slo-

bodan Milosevic att strypa alla kosovoalbanska förhoppningar om ett självständigt Kosovo 

genom att attackera civila och motståndsrörelsen UCK.
5
 Konflikten trappades upp ytterligare 

och avslutades genom att NATO, under ledning av USA, bombade Jugoslavien genom en 

militär intervention. Det över två månader långa flygbombandet resulterade i ett slut på Ko-

sovokriget och Kosovo ställdes under bevakning av bland annat FN och NATO.
6
  

Nio år efter NATO:s flygbombningar över Jugoslavien, utropade Kosovos premiärminister, 

Hashim Thaci, inför ett fullsatt parlament i Prishtina, Kosovo självständigt.  

"We, the democratically elected leaders of our people, hereby declare Kosovo to be an inde-

pendent and sovereign state. This declaration reflects the will of our people and it is in full 

accordance with the recommendations of UN Special Envoy Martti Ahtisaari and his Com-

prehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement. We declare Kosovo to be a democrat-

ic, secular and multi-ethnic republic, guided by the principles of non-discrimination and 

equal protection under the law."
7
 

Principen om folkens självbestämmanderätt skyddar ekonomiska, sociala och politiska rättig-

heter och uttrycks i flera folkrättsliga texter. Av artikel 1:2 i FN-stadgan framgår det "att mel-

lan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på aktning för principen om fol-

                                                             
4
 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples Adopted by General Assem-

bly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960, http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml, 

(Hämtad 2017-09-13). 
5
 Human Rights Watch, (Utg.), March-June 1999: An Overview, 

https://www.hrw.org/reports/2001/kosovo/undword-03.htm, (Hämtad 2017-10-02). 
6
 North Atlantic Treaty Organization, (Utg.)  NATO:s role in Kosovo, 2017-03-09, 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48818.htm, (Hämtad 2017-09-14).   
7
 Kosovos självständighetsdeklaration utgiven av det kosovoalbanska parlamentet, 2008-02-17, 

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/proc/trans_s_2008_02_17_al.pdf, (Hämtad 2017-09-15). 

http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml
https://www.hrw.org/reports/2001/kosovo/undword-03.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48818.htm
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/proc/trans_s_2008_02_17_al.pdf
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kens lika rättigheter och självbestämmanderätt samt vidtaga andra lämpliga åtgärder för att 

befästa världsfreden". Artikel 76 i nämnda stadga preciserar självbestämmanderätten ytterli-

gare, genom att medlemsländerna ska främja en utveckling för självstyre och oberoende samt 

ta hänsyn till befolkningens fria önskemål. 

Självbestämmanderätten uttrycks även i viktiga FN resolutioner som 1960 års Kolonialdekla-

ration och 1970 års Friendly Relations-deklarationen. I enighet med FRD har varje folk en 

rätt att bestämma över sina egna politiska förhållanden utan yttre inblandning och både mo-

derstaten och tredje stater ska avhålla sig från våldshandlingar som berövar folken dess själv-

bestämmanderätt.
8
 Om minoriteten i ett land förtrycks och diskrimineras aktualiseras rätten 

till full självständighet och moderstatens suveränitet får ge vika. 

Principen om folkens självbestämmanderätt är en mänsklig rättighet som ges till uttryck i 

artikel 1.1 och 1.3 i 1966 års FN konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättighe-

ter. Denna rättighet finns också nedskriven i FN:s konvention om medborgerliga och politis-

ka rättigheter. 

1.2 Syfte 

Det finns många områden inom folkrätten som är intressanta att belysa. Det ämnesområde 

som uppsatsen kommer att behandla är principen om folkens självbestämmanderätt. Tidigare 

har principen nästan uteslutits behandlat relationen mellan ett folk och en "främmande" reger-

ing, som i Kosovofallet. Numera har principen om folkens självbestämmanderätt åberopats i 

krav på demokrati. Principen åberopas nuförtiden också mellan ett folk och dess "egen" re-

gering.  

Kosovos självständighetsförklaring är mycket kontroversiell som resulterade i komplexa juri-

diska frågor. På begäran av FN:s generalförsamling tog den Internationella domstolen upp 

frågan om Kosovos självständighetsförklaring var förenlig med folkrätten. 

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera Internationella domstolens rådgivande ytt-

rande i Kosovofrågan samt diskutera det katalanska folkets rätt till självbestämmande och 

deras rätt till en eventuell secession från Spanien. 

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

                                                             
8
 Bring, Ove, Mahmoudi, Said & Wrange, Pål, "Sverige och folkrätten", femte upplagan, Nordstedts Juridik, s. 

73. 
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 Vilka analyser och slutsatser kan man dra av Internationella domstolens rådgivande 

yttrande? 

 På vilken grund var Kosovos självständighetsförklaring förenlig med folkrätten? 

 Finns det begränsningar i självbestämmanderätten? 

 Vad får domstolens yttrande för effekter i framtida tvister? 

 Kan domstolens resonemang appliceras på situationen i Katalonien? 

 Har det katalanska folket rätt till självbestämmande? 

 Uppfyller Katalonien folkrättens statskrav? 

1.3 Avgränsning 

Folkrätten generellt och självbestämmanderätten i synnerhet aktualiserar många folkslag i 

världen. Folk från hela världen har strävat efter ökat självbestämmande i tiotals och hundra-

tals år. Ett av de folkslagen som i årtionden strävat efter självständighet är kurderna. 

Idag existerar det runt 35 miljoner kurder i världen och kurderna är idag den fjärde största 

folkgruppen i Västasien. De allra flesta kurder bor i de fyra moderstaterna; Irak, Iran, Turkiet 

och Syrien. Deras kamp för självständighet har pågått under många decennier, men ingen av 

dessa fyra länder har varit villiga att avstå sina territorier till förmån för kurderna.
9
  

Uppsatsen kommer behandla kosovoalbanernas väg till självständighet och den internationel-

la domstolens yttrande i Kosovofrågan. Vidare kommer Katalonien att analyseras och disku-

teras för att komma fram till en slutsats huruvida de har en rätt att bryta sig loss från Spanien 

för att bilda en självständig suverän stat.  

I brist av tid kommer det kurdiska folkets rätt till självbestämmande endast på ett översiktligt 

plan att nämnas. Framför allt gäller det kurderna i Irak som på senare år på allvar tagit upp 

frågan med den irakiska centralmakten i Bagdad.  

Självbestämmanderätten har i modern tid används av minoriteter som anser sig förtryckta av 

moderstaten eller kolonialmakten. Under senare år har medborgarna i Irakiska Kurdistan och 

sedan tidigare Västsahara kämpat för självständighet.  

 

                                                             
9
 Säkerhetspolitik, (Utg.), Kurderna, 2014-08-12, http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kurderna/, (Hämtad 

2017-09-16).   

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kurderna/
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1.4 Disposition 

Inledningsvis kommer uppsatsen på ett teoretiskt och utförligt plan att behandla principen om 

folkens självbestämmanderätt. De folkrättsliga texterna rörande självbestämmanderätten 

kommer att belysas. Praxis på området kommer att lyftas fram för att få en tydlig bild hur 

principen tillämpas. Påföljande avsnitt kommer att behandla Kosovo och deras väg mot själv-

ständighet. En historisk bakgrund om kosovoalbaner och deras situation i forna Jugoslavien 

kommer att belysas för att förstå den konflikt som uppstått mellan Kosovo och Serbien sedan 

självständighetsförklaringen 2008. 

I nästkommande avsnitt kommer Internationella domstolens yttrande avseende Kosovos 

självständighetsförklaring att analyseras och diskuteras för att knyta an och besvara fråge-

ställningarna. Analysen ska leda till konkreta slutsatser om hur den internationella domstolen 

tacklade självbestämmanderätten och vad det kan innebära för andra folkslag i liknande situa-

tioner.. 

Därefter kommer en diskussion att framföras huruvida domstolens utslag går att tillämpa på 

Katalonien. Vidare ska en diskussion föras om Katalonien uppfyller folkrättens traditionella 

krav för att vara en stat. Avslutningsvis ska det resoneras om det katalanska folket har rätt till 

självbestämmande och en rätt att bryta sig loss från Spanien. 

1.5 Metod och material 

Rättsdogmatisk metod ska användas vid författandet av denna uppsats. Rättsdogmatisk metod 

innebär att de traditionella rättskällorna såsom författningar, praxis, sedvänja och doktrin 

analyseras för att finna gällande rätt. För besvarandet av frågeställningarna har rättsdogmatisk 

metod varit mest lämpligt. De rättskällor som används i arbetet är främst folkrättsliga texter i 

form av olika FN-dokument, ICJ:s rådgivande yttrande, rättsfall samt folkrättslig litteratur.  

Folkrätten behandlar relationen mellan länder och folk. Ett vanligt förekommande fenomen är 

att internationella relationer och dagspolitik påverkar folkrätten. Kritiker menar att folkrätten 

inte gäller stormakter med starka ekonomiska och militära muskler. Författaren av förevaran-

de uppsats har för avsikt att genomgående hålla sig till den juridiska analysen av folkrättens 

rättsregler. 

Det mest centrala materialet som kommer behandlas genom uppsatsens gång är Internationel-

la domstolens rådgivande yttrande avseende Kosovos självständighetsförklaring. Domstolens 
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utlåtande är huvudpunkten i arbetet och stor vikt kommer att läggas ned på analys och reflek-

tioner kring domstolens resonemang. 

I ett sätt att få ett större perspektiv på självbestämmanderätten kommer en del material inne-

hålla nationella, men främst internationella juridiska artiklar som berör självbestämmanderät-

ten. Detta för att författaren av uppsatsen ska skriva ur olika perspektiv men också för att 

minimera partiskhet. 

2 Principen om folkens självbestämmanderätt 

2.1 Självbestämmanderättens historia 

-"Det största i USA:s konstitution är dess tre första ord -We the people".  

USA:s president Donald Trump i ett tal inför FN:s generalförsamling den 19 september 2017. 

Idéen om folkens rätt till självbestämmande går tillbaka ända till den franska revolutionen. 

Under slagorden; frihet, jämlikhet och broderskap avskaffades monarkin i Frankrike och er-

sattes av den Första franska republiken, som i sin tur delades in i nationalkonventet som var 

en slags nationalförsamling.
10

 1792 tillkännagav den franska nationalförsamlingen principen 

om folkens självbestämmanderätt. När nationalstaterna skapades på 1800-talet under den 

europeiska nationalismen skedde flera folkomröstningar för att ändra staternas gränser i en-

lighet med folkviljan.
11

 

Det var först i början på 1900-talet som självbestämmanderätten på allvar fick sitt genomslag. 

Efter andra världskrigets slut presenterade den dåvarande amerikanska presidenten Woodrow 

Wilson sina s.k. fjorton punkter där han utvecklade principen om folkens självbestämmande-

rätt. Wilson underströk bland annat folkens intressen i kolonialstaterna.
12

 Under första 

världskriget och efter andra världskriget bildades en mängd olika stater. I Londonkonferensen 

(1912–1913) bestämdes gränserna till följd av det första Balkankriget (1912–1913).
13

 Albani-

                                                             
10

 Thompson, J. M., The French Revolution, 1959, Oxford: Basil Blackwell, s. 315. 
11

 Ahlin, Per och Wrange, Pål, Folkens självbestämmanderätt, Världspolitikens dagsfrågor, Utrikespolitiska 

institutet, 1990, s. 12. 
12

 Cassese, Antonio, Self-determination of Peoples: A legal Reapprasial, 1995, s. 19-21. 
13

 The Treaty of London, 1913,  https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/boshtml/bos145.htm, (Hämtad 2017-09-

23). 

https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/boshtml/bos145.htm
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en blev självständigt, även om vissa albanskdominerade delar på Balkan gavs bort till grann-

länderna och Novi Pazar delades upp mellan Serbien och Montenegro.
14

  

När det Habsburgska väldet och det ryska imperiet föll samman efter första världskriget var 

Wilsons uppfattning att de nya stater som skulle bildas i Europa skulle motsvara folkens vilja 

i enlighet med självbestämmanderätten. Polen, Tjeckoslovakien, Jugoslavien m.fl. skapades 

som en direkt konsekvens av sammanbrotten och Wilsons uppfattning om självbestämmande-

rätten.
15

  

Även i de nya staterna som skapades fanns stora minoritetsgrupper. Albaner, kroater och slo-

vener i Jugoslavien och tyskar i Tjeckoslovakien och Polen.
16

 Det skulle visa sig att dessa 

missnöjda minoritetsgrupper skulle sträva efter självbestämmanderätt så småningom. 

2.2 Självbestämmanderätten i folkrättsliga dokument 

Självbestämmanderätten fick sin officiella ställning i samband med FN-stadgan från 1945. 

Principen om folkens självbestämmanderätt stadgas i artikel 1(2) under FN-stadgans ändamål 

och grundsatser samt i artikel 55 om internationellt ekonomiskt och socialt arbete. Av artikel 

1(2) i FN-stadgan framgår det "Att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser 

grundade på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämningsrätt samt 

vidtaga andra lämpliga åtgärder för att befästa världsfreden".  

I samband med inrättandet av självbestämmanderätten i FN-stadgan är principen numera som 

sådant allmänt erkänd som jus cogens, och är idag en långtgående juridisk rättighet.
17

 

2.2.1 Självbestämmanderätten, en mänsklig rättighet? 

Självbestämmanderätten fick en närmare precision i samband med de två FN-dokument som 

rör rättigheter av olika slag, ICCPR och ICESCR. I artikel 1 i båda konventionerna stadgas 

följande: 

1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely deter-

mine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. 

                                                             
14

 Janusz Bugajski, Political Parties of Eastern Europe: A Guide to Politics in the Post-Communist Era. M.E. 

Sharpe, 2002, s. 675. 
15

 Bring, O, Mahmoudi, S & Wrange, P., 2014, s. 72. 
16

 Ahlin, P & Wrange, P., 1990, s. 12. 
17

 Crawford, James, The Creation of states in international law, 1979, s. 122-123. 
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2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources 

without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, 

based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be 

deprived of its own means of subsistence. 

3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the 

administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of 

the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions 

of the Charter of the United Nations. 

Självbestämmanderätten fick i och med dessa två FN-konventioner status som en mänsklig 

rättighet.
18

 Av artikel 1 i båda konventioner framgår det att alla folk har rätt till självbestäm-

mande. På grund av den rätten bestämmer de fritt sin politiska status och utövar sin ekono-

miska, sociala och kulturella utveckling fritt. 

2.2.2 Friendly Relations-deklarationen 

Självbestämmanderätten bekräftades i 1970 års FN-deklaration om staters vänskapliga för-

bindelser, Friendly Relations som antogs av FN:s generalförsamling. FRD är ett mycket vik-

tigt dokument och erkänd som internationell sedvanerätt.
19

 

Enligt FRD är självbestämmanderätten en rättighet för folken att själva bestämma över sina 

politiska förhållanden utan inblandning av moderstaten. Tredje land, ska därutöver, avhålla 

sig från eventuella våldshandlingar som berövar folken dess självbestämmanderätt. 

FRD ger varje folk en rättighet att fullfölja sin ekonomiska, kulturella och sociala utveckling, 

samt främjar staten att förverkliga principen om folkens lika rättigheter.
20

  

Vidare framgår det tydligt att självbestämmanderätten inte tillåter handlingar som skadar den 

suveräna statens territoriella integritet och politiska enhet. 

Självbestämmanderätten kan enligt FRD leda till olika resultat. Antingen ett utropade av en 

självständig stat, autonomi eller en federal regering likt det som numera finns i Irakiska Kur-

distan.  

                                                             
18

 Moeckli, Daniel, International Human Rights Law, Oxford University Press, 2014, s.  336. 
19

 Katinka, Svanberg, FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst: en studie av säkerhetsrådets ingripande under kap. VII 

i FN-stadgan för rätten till demokrati, s. 217. 
20
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2.2.3 Självbestämmanderätten, grunden för avkolonialisering 

I december 1960 antogs resolution 1514 (XV) igenom av FN:s generalförsamling. FN:s de-

klaration om beviljande av självständighet åt koloniserade länder och folk fastslog att alla 

koloniserade folken (mest aktuellt i Afrika) hade rätt till självbestämmande. Under 1960-talet 

utropades 17 självständiga afrikanska stater. De nyutropade staterna hade under många år levt 

under förtryck i kolonialmakterna.  

Under 1960-talets avkolonisering bildades staterna utifrån de gränser som tidigare dragits 

upp. Till skillnad från Versaillesfreden 1919 där folken skulle bestämma gränserna, var det 

under avkoloniseringen gränserna som bestämde. Detta resulterade att folk som bodde inom 

vissa gränser ansågs utgöra ett folk.
21

 

2.3 Folk - Ett grundkrav i självbestämmanderätten 

Alla stater har ett folk, men alla folkslag har ingen egen suverän stat. För att veta vad självbe-

stämmanderätten innebär i praktiken behöver två kritiska frågor ställas. Vad är ett folk, och 

vad har folket rätt till?
22

 

Rent kortfattat är ett folk en större grupp människor som delar gemensamma egenskaper, men 

som skiljer sig från andra befolkningsgrupper runtomkring sig.
23

 Utseende, levnadsmönster, 

historia, religion, språk, kultur etc. är något som kan förena ett folk. Oftast är folket kopplat 

till en viss nation, antingen genom en självständig stat eller en minoritet i denna stat.  

Genom att definiera ett folk på det sätt som beskrivits ovan bör det kanske finnas tusentals 

stater men så är inte fallet. För att dessa kriterier ska få folkrättslig relevans krävs det att yt-

terligare kriterier finns definierat i något folkrättsligt dokument. På grund av att dessa är 

mycket kontroversiella frågor finns det inga tydliga regler för vad som definierar ett folk.
24

 

Enligt staspraxis finns det bland annat två viktiga aspekter man måste ta hänsyn till. Det ska 

finnas någon typ av "historisk legitimitet" av det folk som vill bryta sig loss från moderstaten 

för att bilda en egen suverän stat. Ett exempel på detta är att det tidigare ska gått en gräns 

mellan utbrytarstaten och moderstaten. Detta skedde i forna Jugoslavien när Slovenien, Bos-

nien och Kroatien bröt sig loss i början på 1990-talet, samt Eritrea som efter 30 år av strider 

                                                             
21

 Bring, O, Mahmoudi, S & Wrange, P., 2014, s. 73. 
22

 Bring, O, Mahmoudi, S & Wrange, P., 2014, s. 73. 
23
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24
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mellan eritreanska separatister och den etiopiska regeringen, förklarade sig självständiga 

1993.
25

 

En annan viktig aspekt är att diskutera huruvida utbrytarfolkets rättigheter respekteras i mo-

derstaten. Krävs det att folket bildar en egen stat för att deras rättigheter ska tillgodoses eller 

kan folket bo kvar i moderstaten? Om utbrytarfolkets rättigheter inte tillgodoses får modersta-

tens suveränitet ge vika. Så var fallet i Kosovo, där kosovoalbanernas rättigheter kränktes 

under årtionden och som slutligen resulterade i att tusentals kosovoalbaner mördades av ser-

biska styrkor.
26

 

2.3.1 Minoriteters rätt till självbestämmande 

Enligt en allmänt accepterad juridisk definition är en minoritet en grupp människor i ett, re-

dan existerande land, som genom ett gemensamt språk eller kultur avviker från majoritetsbe-

folkningen. Exempel på minoritetsfolk som rest krav på självbestämmande eller självständig-

het är basker och katalaner i Spanien samt kurder i Irak. Det finns inget stöd i folkrätten som 

ger alla minoriteter inklusive ursprungsbefolkningar en rätt till självbestämmande. Rätten till 

självbestämmande kan endast erhållas av ett folk och inte av minoriteter.
27

 

Att minoriteter inte kan åtnjuta rätten till självbestämmande i syfte att upprätthålla en själv-

ständig stat innebär inte att minoriteter inte har några rättigheter enligt folkrätten. Artikel 27 i 

ICCPR skyddar minoriteters grundläggande rättigheter. I denna artikel stadgas att "I stater 

där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter skall de som tillhör sådana minori-

teter ej förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kul-

turliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk". 

Denna rätt för minoriteter kan i vissa fall åberopas i syfte att upprätthålla en autonomi i ett 

land, men kan inte åberopas i syfte att bilda en självständig suverän stat.
28

 Som tidigare an-

förts skulle världskartan ritas om ordentligt om alla minoriteter skulle har rätt att bilda en 

självständig stat. Dessutom fordras det att dessa minoriteter har en tidigare historia av själv-

ständighet eller att en rörelse kämpat i årtionden för självständighet, vilket inte är fallet med 

många av världens minoritetsgrupper. 
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2.4 Intern och extern självbestämmanderätt 

Principen om folkens självbestämmanderätt ska ge uttryck för folkets vilja och ska respekte-

ras av moderstaten. Samtidigt måste folken respektera moderstatens territoriella integritet 

vilket leder till en svår balansgång. Denna balansgång kan slutligen leda till att folken anting-

en vill stärka sin politiska status i moderlandet eller så småningom bryta sig loss från moder-

staten för att bilda en egen stat.  

Självbestämmanderätten innehåller två element. Den interna och externa självbestämmande-

rätten. Den interna aspekten av självbestämmanderätten innebär att ett folk strävar efter att 

utveckla sin politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utveckling inom ramen av en redan 

befintlig stat.
29

 Ett exempel på detta är samernas status i Sverige. Samerna erkändes som ur-

folk 1977 och utgör idag en av Sveriges nationella minoriteter. Samiskan har status som mi-

noritetsspråk.
30

  

Den externa aspekten av självbestämmanderätten innebär att ett folk med självbestämmande-

rätt kan;  

1) Bilda en egen självständig stat 

2) Förenas med en redan befintlig stat (T.ex. Väst och Östtyskland) eller, 

3) Upprättande av annan politisk ordning som folket av fri vilja beslutat sig för utgör former i 

vilka folket utövar sin självbestämmanderätt.  

2.5 Staters territoriella integritet 

Ett av folkrättens grundläggande pelare är att alla stater är suveräna och oberoende av var-

andra. Suveränitetsprincipen innebär att staterna utövar makt inom sitt territorium, att staterna 

är självständiga och jämlika samt att de kan agera fritt på den internationella scenen.
31

 

Det råder inga tvivel om att principen om folkens självbestämmanderätt är en av folkrättens 

viktigaste principer som innehar status som jus cogens. En betydande del av världens alla 

länder har en eller flera minoritetsgrupper inom sina gränser. Om självbestämmanderätten 

skulle få genomslag av full kraft skulle det innebära att världskartan skulle få ritas om. Därför 
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har man satt principen om respekt för staternas territoriella integritet mot principen om fol-

kens självbestämmanderätt.
32

 

Principen om staternas territoriella integritet regleras bland annat i artikel 2.1 och 2.4 i FN-

stadgan. Av artikel 2.4 i FN-stadgan framgår det att "alla medlemmar skola i sina internatio-

nella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon an-

nans stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med 

Förenta Nationernas ändamål". 

När principen om staternas territoriella integritet ska vägas mot principen om folkens självbe-

stämmanderätt fastslår Friendly Relations-deklarationen att självbestämmanderätten; 

"Icke/skall/förstås så att det tillåter eller uppmuntrar handlingar som skulle helt eller delvis 

upplösa eller skada den territoriella integriteten och politiska enheten i suveräna och obero-

ende stater som iakttar principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt, så-

dan den ovan beskrivits, och sålunda har en regering som representerar territoriets folk i 

dess helhet, utan åtskillnad med avseende på ras, tro eller hudfärg". 

Av detta går det att utläsa att rätten till territoriell integritet inte är en absolut rättighet. Om en 

stat inte representerar hela befolkningen och under en tid eller konstant kränker folkens 

grundläggande rättigheter faller principen om staternas territoriella integritet. Detta var precis 

det som hände under Kosovokriget 1998–1999 när de serbiska styrkorna under ledning av 

regeringen i Belgrad, på olika sätt fördrev och mördade Kosovoalbaner. Genom att serberna 

kränkt Kosovoalbanernas grundläggande rättigheter kunde Serbien senare inte förhindra att 

Kosovo utropade sig självständiga genom att åberopa principen om respekt för staternas terri-

toriella integritet.
33

 

2.6 Vad är en stat? 

Någon enkel definition av vad en stat är finns inte. Dock finns det grundläggande kriterier 

som kännetecknar en stat. I december 1933 slöt en rad länder i Nord, Syd och Centralamerika 

under Montevideokonventionen.
34

 Denna konvention konstruerade fyra nödvändiga kriterier 

för att en enhet ska betraktas som en stat. Dessa kriterier är följande: 
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1) En permanent befolkning 

2) Ett definierat territorium 

3) En regering 

4) Kapacitet att ingå relationer med andra stater 

Dessa kriterier ska ses som riktlinjer för vad som krävs för att vara en stat. När det gäller det 

första kravet om permanent befolkning anses nomader som vandrar mellan olika gränser inte 

vara en permanent befolkningsgrupp.
35

 

Hur litet eller stort ett territorium bör vara spelar ingen roll. Folkrätten ställer inga krav på 

hur stort eller litet territorium en stat bör ha. Dock krävs det att territoriet bör vara definierat 

av något slag. När Israel valdes in i FN 1949 var gränserna fortfarande kontroversiella.
36

 

Att en stat måste ha en regering innebär att det ska finnas en effektiv administration av terri-

toriet. Regeringen måste ha kontroll över sitt territorium. Kosovo, Kroatien och Bosnien är 

exempel på länder som erkänts av Sverige och andra länder även om regeringen i respektive 

land inte haft full kontroll över sitt territorium.  

2.7 Erkännande av stater 

Det slutliga steget för en stat är att staten i fråga erkänns av andra stater i världen. Det är först 

då som staten uppnår sin fulla kapacitet att agera som en självständig och oberoende stat. Ett 

erkännande av en ny stat kan ske genom olika sätt. Det vanligaste sättet att erkänna en ny stat 

är genom ett officiellt erkännande till den nyutropade staten. Andra sätt är att staterna upp-

rätthåller diplomatiska förbindelser eller att den nya staten blir invald i FN.
37

 

Inom folkrätten skiljer man mellan de facto erkännanden och de jure erkännanden. När en 

stat de facto erkänner en ny stat innebär det att den nya staten inte anses tillräckligt stabil och 

staten förbehåller sig rätten att dra tillbaka erkännandet. Så var fallet i Västsahara där många 

länder efter Marockos ockupation drog tillbaka erkännandet då landet inte ansågs vara till-
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räckligt stabilt. De jure erkännande däremot leder till att diplomatiska förbindelser upprättas 

samt är ett permanent erkännande som inte kan dras tillbaka.
38

 

2.8 Självbestämmanderätten - Verkliga fall 

Eritrea 

Eritrea har en lång historia av att vara under förtryck. Från 1500-talet fram till slutet av 1800-

talet var man koloniserat av bland annat Osmanska riket och egyptierna. När kejsare Yohan-

nes IV dog 1889 tillät den nya kejsaren italienarna att kontrollera det som nu betraktas som 

Eritrea. 1890 blev Eritrea en italiensk koloni fram till andra världskrigets början.
39

 De itali-

enska styrkorna besegrades av britterna, och mellan 1941 och 1951 styrdes Eritrea av Storbri-

tannien som ett FN-mandat.  

Det brittiska styret pressades allt mer av omvärlden. Under ledning av USA drev man 1951 

resolution 390 i FN:s generalförsamling där Eritrea skulle ingå i en federation med dåvarande 

Kejsardömet Etiopien.
40

 Resolutionen byggde på att Eritrea skulle ha en egen flagga samt ett 

eget parlament men resolutionen respekterades inte av Etiopien. Den eritreanska flaggan för-

bjöds 1960 och 1961 bildades en eritreansk motståndsrörelse (Eritrean People´s Liberation 

Front) mot Etiopiens närvaro i Eritrea. Kulmen på konflikten var 1962 när Etiopien annekte-

rade Eritrea. 

Efter 30 år av strider mellan den eritreanska befrielserörelsen och etiopiska regeringen avslu-

tades det eritreanska självständighetskriget. 1993 höll man en folkomröstning huruvida landet 

skulle vara en självständig stat eller inte.
41

 En överväldigande majoritet röstade på Ja-sidan 

och sedan 1993 är Eritrea en fullvärdig medlem av FN. 

I fallet Eritrea var det två principer som blev aktuella. Det eritreanska folkets självbestäm-

manderätt kontra respekten för Etiopiens rätt till territoriella integritet. Rent historiskt hade 

Eritrea aldrig varit ett självständigt rike utan hade under historiens gång lydit under osmaner-

na, egyptierna och sedermera italienarna. Utifrån principen om statens territoriella integritet 

var det därför tveksamt huruvida eritreanerna skulle ha rätt till självständighet men det fanns 
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flera intressanta aspekter. FN:s resolution 390 innebar att Eritrea skulle ingå i en federation 

med Etiopien. Eritreanerna skulle enligt förslaget ha en hög grad av autonomi, egen flagga 

och eget parlament. Det talade för att Eritrea åtminstone hade rätt till självstyre likt dagens 

kurder i Irakiska Kurdistan.  

Men i och med att etiopierna inte respekterade FN:s resolution föll deras rätt till territoriella 

integritet. Man förbjöd den eritreanska flaggan och annekterade Eritrea 1962. Den 30 år långa 

kamp eritreanerna drev var ett resultat av att det eritreanska folkets grundläggande rättigheter 

hade kränkts. Den långa kampen man drev fick folkrättslig legitimitet. På samma sätt som 

serbernas rätt till territoriella integritet föll samman i samband med att man förtryckte koso-

voalbanerna, kunde etiopierna inte hindra eritreanerna att utropa en självständig suverän stat.  

Irakiska Kurdistan 

Det finns uppskattningsvis cirka 35 miljoner kurder i världen och kurder beskrivs ofta av om-

världen som den största folkgruppen som inte innehar en självständig stat.
42

 Den kurdiska 

nationalismen tog fart under det Osmanska riket på 1850-talet, när den kurdiska identiteten 

utvecklades.
43

 

1920 undertecknades Sévres-avtalet som tog sin inspiration från Wilsons tankar om självbe-

stämmanderätten. Enligt Wilson fjorton punkter skulle de minoriteter som levt i det Osmans-

ka Riket ha rätt till ökat självbestämmande.
44

  

När den turkiska republiken skapades under ledning av dess landsfader, Mustafa Kemal Ata-

türk, omförhandlades Sevres-avtalet till Lusanneavtalet 1923. Det nya avtalet tillerkände den 

turkiska statens rätt till territoriella integritet, och minoriteters rätt till självbestämmande un-

danröjdes.
45

 

Irak utropade sin självständighet 1932. På 1940-talet skapades kurdiska rörelser som under 

60-talet bedrev ett gerillakrig mot centralregeringen i Bagdad. Till följd av detta skrevs ett 

fredsavtal under 1970 som gav kurderna i Irak ett begränsat självstyre i tre irakiska provinser.  

                                                             
42

 Radpey, Loqman, The legal status of the Kurdistan Regional Government, The journal of Social Political and 

Economical Studies, Vol. 39 No. 4, 2014. s. 400. 
43

 Natali, Denise, The Kurds and the state: evolving national identity in Iraq, Turkey, and Iran, 1. ed., Syracuse 

University Press, Syracuse, N.Y., 2005, s. 19. 
44

 Gunter, Michael M, Palgrave Macmillan, The Kurds ascending: the evolving solution to the Kurdish problem 

in Iraq and Turkey, New York, 2008. s. 4. 
45

 Robins, Philip, The Overlord State: Turkish Policy and the Kurdish Issue, International Affairs, Royal Insti-

tute of International Affairs 1944, Vol. 69, No. 4, Oct 1993, s. 660. 



   
 

  23 
 

När Saddam Hussein tillgrep makten i Irak 1979 förändrades kurdernas situation i Irak dras-

tiskt. Kurder tvångsförflyttades, ortsnamn ändrades till arabiska, och araber som flyttade in 

på historiskt sett kurdiska områden fick förmåner, i ett sätt att "avkurdisera" och "arabisera" 

områdena med kurdisk population.
46

 

Under Iran-Irakkriget på 1980-talet inleddes en folkmordskampanj av Saddam Hussein som 

resulterade i att över 100 000 kurder mördades.
47

 

Efter Saddam Husseins misslyckade försök att ta över Kuwait 1991, som han ansåg var en del 

av Irak, skapades en kurdisk skyddszon i norra Irak. Året efter, 1992, utropade de kurdiska 

grupperna självstyre i skyddszonerna, där man fastslog att kurderna skulle ha ökat självstyre 

inom ramen för den irakiska federationen.  

Efter USA och Storbritanniens invasion av Irak 2003, som resulterade i att Saddam Hussein 

avsattes, antogs en ny irakisk konstitution 2005 som fastslog kurdernas självstyre. Artikel 141 

i Iraks konstitution förklarar förhållandet mellan centralregeringen i Bagdad och Irakiska 

Kurdistan som följande; 

"Legislation enacted in the region of Kurdistan since 1992 shall remain in force, and deci-

sions issued by the government of the region of Kurdistan, including court decisions and 

contracts, shall be considered valid unless they are amended or annulled pursuant to the 

laws of the region of Kurdistan by the competent entity in the region, provided that they do 

not contradict with the Constitution".  

I kölvattnet av den arabiska våren 2011 och Daesh:s framfart i Mellanöstern har de kurdiska 

framgångarna på slagfälten beundrats av omvärlden. Att hålla ett enhetligt i Irak har beskri-

vits som en omöjlig uppgift, och i juni 2017 utlyste den kurdiske presidenten i Irakiska Kur-

distan, Masoud Barzani en folkomröstning om kurdernas framtid.
48

  

I september 2017 hölls en folkomröstning i de kurdiska provinserna, inklusive det omstridda 

Kirkuk, om en eventuellt kurdisk självständighet.
49

 Även om folkomröstningen inte var bin-
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dande utan en chans att förhandla med centralmakten i Bagdad, vann Ja-sidan med 93 % av 

rösterna. Motståndet till den kurdiska självständighetsomröstningen var omfattande, med 

USA, Turkiet och EU som starka motståndare. Israel var ett av få länder som öppet stöttade 

den kurdiska folkomröstningen.
50

 

I fallet Irakiska Kurdistan står rätten till Iraks territoriella integritet mot kurdernas rätt till 

självbestämmande. Huruvida Iraks rätt till territoriella integritet faller till följd av kurdernas 

självbestämmanderätt, pga. tidigare förtryck är tvivelaktigt. Sedan Kuwaitkrigets slut och 

framförallt USA:s invasion 2003 har kurdernas rättigheter stärkts i landet. Redan idag har 

kurderna ett långtgående styre i norra Irak med ett eget regionparlament. 

 Det råder inga tvivel om att kurderna omfattas av självbestämmanderätten. Idag har kurderna 

en långtgående intern självbestämmanderätt. Kurderna är dock inte nöjda med det utan strä-

var efter att bryta sig loss från moderstaten Irak. Detta leder i sin tur att statskriteriena måste 

diskuteras. 

Det främsta problemet för kurderna i Irakiska Kurdistan är deras kapacitet att ingå avtal med 

andra länder, som är ett resultat av ett erkännande av omvärlden. Kurderna är ett folk och har 

ett definierat territorium i norra Irak. Man har också ett parlament som företräder det kurdiska 

folket. Anledningen till varför Irakiska Kurdistan inte kan bilda en självständig stat är för att 

de saknar omvärldens stöd. USA, EU, Turkiet, Iran och Syrien är alla motståndare till att dela 

upp Irak. 

Västsahara 

Västsahara är ett område nära Saharaöknen och gränsar till länder som Algeriet, Marocko och 

Mauretanien. FN definierar Västsahara som ett icke självstyrande område som ska avkoloni-

seras enligt FN:s deklaration om beviljande av självständighet åt koloniserade länder och 

folk.
51 

Västsahara var en del av det spanska imperiet under namnet spanska Sahara 1884–1975. När 

FN:s avkoloniseringsdeklaration antogs 1960 satte man spanska Sahara på FN:s lista under 

områden som ska avkoloniseras. Dessa områden hade enligt FN en rätt till självbestämmande 
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och självständighet. Spanien sattes under stort internationellt tryck om att avkolonisera områ-

det. FN:s generalförsamling antog resolution 2072 i december 1965 i syfte att sätta press på 

Spanien.
52

  

Trots FN:s upprepade försök att sätta press på Spanien vägrade man till en början att avkolo-

nisera området. 1973 bildades befrielserörelsen, Front Polisario med syfte att befria Västsaha-

ra från Spanien. 1975 lämnade Spanien området som slutade med att Marocko ockuperade 

stora delar av Västsahara. En ockupation som än idag inte hittat någon lösning.  

Den internationella domstolen i Haag avvisade i en dom från 1975 Marockos anspråk på om-

rådet och tillkännagav västsahariernas rätt till självbestämmande.
53

 Omvärlden erkänner idag 

inte Marockos ockupation.  

I fallet Västsahara råder det inga tvivel om att västsaharierna har rätt till självbestämmande 

och självständighet. Det stödjs av FN:s avkoloniseringsdeklaration, att området sattes upp på 

FN:s lista över områden som har rätt till självbestämmande samt de resolutioner och yttrande 

FN:s generalförsamling antagit. Dessutom finns det en dom från internationella domstolen i 

Haag som ger västsaharierna rätt till självbestämmande. Domen avvisade också Marockos 

anspråk på området vilket gör att principen om statens territoriella integritet inte blir aktuell.  

3 Kosovos väg till självständighet 

– Självständighetsförklaringen den 17 februari 2008 stred inte mot internationell lag 

Hisashi Owada, Internationella domstolens ordförande 

Inför ett fullsatt parlament den 17 februari 2008 deklarerade den dåvarande premiärministern 

Hashim Thaci, Kosovo som en självständig suverän stat fritt från serbiskt inflytande. Runt 

om i världen firade kosovoalbaner självständigheten, men omvärldens reaktioner var blanda-

de. Länder som USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Sverige erkände ganska snabbt 

Kosovo som en självständig stat. Medan Ryssland, Kina och Serbien motsatte sig en utbryt-

ning från Serbien.
54
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-Kosovo har alltid varit och kommer alltid att vara serbiskt, menade den serbisk-ortodoxa 

biskopen Artemeije. Enligt honom borde Serbien samla sina väpnade styrkor, proklamera 

Kosovo som "ockuperat territorium" och köpa vapen från Ryssland för att ta tillbaka Koso-

vo.
55

 

Serbien har alltid sett Kosovo som en del av sitt territorium. För att förstå varför måste man 

gå tillbaka i tiden. Närmare sagt år 1389 när osmanska och serbiska styrkor drabbade sam-

man i det kända slaget "Slaget vid Trastfältet". 

3.1 Slaget vid Trastfältet 

Slaget vid Trastfältet var ett berömt slag mellan osmanska trupper under ledning av sultan 

Murat I och serbiska styrkor under ledning av Lazar Hrebeljanovic. Bakgrunden till slaget var 

att de osmanska trupperna hade utvidgat sitt territorium till att numera omfatta stora delar av 

dagens Balkan, och man såg sin chans att fortsätta erövra mark i och med att serberna på den 

tiden var svaga och splittrade.
56 

Den 15 juni 1389 skedde en militär sammandrabbning mellan de osmanska trupperna och de 

serbiska styrkorna. Uppemot 70 000 soldater var närvarande i slaget. Båda sidorna led gigan-

tiska förluster. Båda överbefälhavarna för respektive trupper mördades och stora delar av 

deras trupper likaså. Vilken sida som vann slaget är en mycket omdebatterad historisk fråga. 

Beroende på vilken historisk källa man läser blir utgångarna olika.  

Även om ingen sida vann en klar seger led de serbiska styrkorna enorma förluster. Det utnytt-

jades av osmanerna som kunde samla sina styrkor återgiven och 1459 tog man helt över Ser-

bien som en del av det osmanska riket. Kosovo blev en sedan del av det Osmanska riket från 

1455–1912.
57

 

3.2 Kosovos roll i det socialistiska Jugoslavien 

Efter andra världskrigets slut bildades Folkrepubliken Jugoslavien som 1963 benämndes den 

Socialistiska Federationen Jugoslavien. Den nya statsbildningen i Jugoslavien innehöll sex 

delrepubliker och två autonoma provinser. Delrepublikerna var Serbien, Kroatien, Slovenien, 

Bosnien & Hercegovina, Montenegro samt Makedonien, medan Kosovo och Vojvodina fick 
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status som autonoma provinser. Som en autonom provins i Jugoslavien hade Kosovo ett 

självstyre, dock inte lika långtgående som den andra autonoma provinsen Vojvodina, och 

långt ifrån det självstyre delrepublikerna tillskrevs.
58

 

3.3 1963 - Jugoslavien får en ny konstitution-Kosovos självstyre stärks 

1963 tillkom en ny konstitution i Jugoslavien. Den stora skillnaden var att Kosovo hade lika 

hög grad av självstyre som den andra autonoma provinsen Vojvodina. I artikel 111 i den 

jugoslaviska konstitutionen från 1963 antogs följande;  

"In the Socialist Republic of Serbia there are the autonomous provinces of Vojvodina and 

Kosovo and Metohija, established in 1945 by decision of the People's Assembly of the Peo-

ple's Republic of Serbia in accordance with the express will of the population of these are-

as". 

3.4 1974 års konstitution - Kosovo når högsta kulmen för självstyre 

Även om det kosovoalbanska självstyret stärktes markant under 1960-talet var det först 1974, 

när den nya jugoslaviska konstitutionen antogs, som kulmen för självbestämmanderätt nåddes 

för Kosovo. Med 1974-års konstitution utvidgades självstyret och autonomin, till att inte bara 

innefatta en egen administration och församling, utan också en väsentlig och rättslig konstitu-

tionell självständighet. 

Enligt konstitutionen fick medlemmar ur den Socialistiska autonoma provinsen Kosovo en 

rätt att inneha de högsta posterna i Jugoslavien. Kosovo fick också en plats i Jugoslaviens 

federala presidium där man hade vetorätt. En rättighet man likställde med de övriga delrepu-

blikerna.
59

 

Även om Kosovo aldrig blev en självständig delrepublik i Jugoslavien hade man en mycket 

hög grad av autonomi. De albanska ledarna kunde i hög utsträckning genomföra sin politik 

utan inblandning från centralmakten i Belgrad.
60
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3.5 Rätten till självbestämmande enligt 1974 års konstitution  

De jugoslaviska delrepublikerna hade redan i de tidigare konstitutionerna rätt till självbe-

stämmande. Denna rätt har också omfattat rätten att skilja sig ur den jugoslaviska staten. I 

1963 års konstitution angavs följande om självbestämmanderätten; 

The peoples of Yugoslavia, on the basis of the right of every people to self-determination, 

including the right to secession, on the basis of their common struggle and their will freely 

declared in the People's Liberation War and Socialist Revolution, and in accord with their 

historical aspirations, aware that the further consolidation of their brotherhood and unity is 

to their common interest, have united in a federal republic of free and equal peoples and na-

tionalities and have founded a socialist federal community of working people, the Socialist 

Federal Republic of Yugoslavia, in which, in the interests of each people and of all of them 

together 

Delrepublikernas rätt till självbestämmande följde med i den nya konstitutionen från 1974. 

Enligt konstitutionen hade alla delrepubliker en rätt till självbestämmande och en rätt att av-

skilja sig från den jugoslaviska staten.  

Det fanns begränsningar i denna rätt. Enligt artikel 5 krävdes det samtycke från alla delrepu-

bliker och provinser innan Jugoslaviens gränser kunde ändras. Artikel 283 gav den jugosla-

viska församlingen en exklusiv rätt att ändra landets gränser men det var inte klart definierat 

huruvida församlingen behövde övriga delrepublikers samtycke.
61

 

Den allra största förändringen av Kosovos självbestämmande skedde 1990 när det serbiska 

parlamentet, under ledning av Milosevic i delrepubliken Serbien röstade för en ny konstitu-

tion. Den nya konstitutionen antogs den 28 september 1990. Kosovos självstyre från 1974 års 

konstitution röstades bort. Kosovo fick status som "Autonomous Province of Kosovo and Me-

tohija", vilket var samma status man hade innan 1968.
62

 

4.  Jugoslaviens sammanbrott 

I slutet av 1980-talet blev det allt svårare att hålla samman de jugoslaviska delrepublikerna. 

1991 skedde folkomröstningar i Slovenien och Kroatien om självständighet och ett officiellt 

utträde ur den jugoslaviska federationen. 1992 ägde en liknande folkomröstning rum i Bosni-
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en. Som ett svar på folkomröstningarna fick den jugoslaviska folkarmén, JNA, i uppdrag att 

försvara Jugoslaviens gränser. Detta resulterade i blodiga krig i både Kroatien och Bosnien 

där över hundratusen människor fick sätta livet till.
63

 

4.1 Konflikten i Kosovo trappas upp till ett fullskaligt krig 

Efter år av fredliga demonstrationer bildades UCK vilket resulterade i att serbiska styrkor 

drabbade samman med den kosovoalbanska gerillan.
64

 Sammandrabbningarna ledde till ett 

fullskaligt krig mellan Kosovos befrielsearmé och serbisk militär. En konflikt som ledde till 

ungefär 12 000 döda kosovoalbaner och nära 1 miljon kosovoalbanska flyktingar.  

Under konfliktens gång antogs en rad olika resolutioner av FN:s säkerhetsråd. Resolution 

1160, 1199, 1203 och 1239 manade till fredsförhandlingar i konflikten och fördömde allt våld 

från båda sidorna. Resolutionerna bekräftade rätten till Serbiens territoriella integritet.
65

 Re-

solutionerna uttryckte också stöd till en förbättrad status för kosovoalbanerna som skulle in-

nebära en väsentlig större grad av självständighet. 
66

 

Samtidigt som våldet fortsatte i Kosovo, ägde fredsförhandlingar rum i Rambouillet, Frankri-

ke, för att skapa en politisk lösning.
67

 Överenskommelsen fastslog respekten för Jugoslaviens 

integritet men menade också att Kosovo hade rätt till ett etablerat självstyre, självstyrande 

organ med långtgående befogenheter.
68

 Vidare skulle serbiska polis och militärstyrkor dra sig 

tillbaka från Kosovo.
69

 Överenskommelsen skrevs under av de albanska representanterna 

men serberna motsatte sig en sådan överenskommelse och vägrade att skriva på ett sådant 

avtal.
70
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4.2 NATO:s intervention  

Som ett resultat av serbernas vägran att skriva under Rambouillet-överenskommelsen, beslu-

tade NATO, under ledning av USA, att intervenera Jugoslavien.
71

 Under tre månaders tid 

bombade NATO Jugoslavien i syfte att få ett slut på konflikten. De fem kraven NATO ställde 

upp var följande;
72

 

 Omedelbart stopp på allt våld och förtryck i Kosovo 

 Tillbakadragandet av alla serbiska styrkor från Kosovo 

 Tillsättande av en internationell militär styrka i Kosovo 

 Alla flyktingar skulle få återvända till sina hem 

 Serbiskt samarbete på Rambouillet-förhandlingarnas grunder 

Den 10 juni gick Serbiens president Slobodan Milosevic med på NATOS krav och drog till-

baka styrkorna från Kosovo. NATOS intervention har kritiserats av många folkrättsjurister 

som menade att interventionen ägde rum utan säkerhetsrådets godkännande. Trots detta har 

många ändå ansett interventionen vara legitim på den grunden att det var en "humanitär in-

tervention".
73

 Några större diskussioner kring detta kommer inte ske då det inte har att göra 

med uppsatsens tema om folkens självbestämmanderätt. 

4.3 FN:s resolution 1244 

Efter NATO-bombningarna som satte punkt för Kosovokriget antogs resolution 1244 av FN:s 

säkerhetsråd. Resolution 1244 betonade förbundsrepubliken Jugoslavien dess suveränitet och 

territoriella integritet. I enighet med resolution 1244 inrättade FN en civil administration, 

UNMIK som skulle övervaka Kosovo.  

Även om resolutionen inte uttryckligen hänvisade till självbestämmanderätten, formulerade 

man på ett sätt som aktualiserade självbestämmanderätten. 

"In order to provide an interim administration for Kosovo under which the people of Kosovo 

can enjoy substantial autonomy within the Federal Republic of Yugoslavia, and which will 

provide transitional administration while establishing and overseeing the development of 
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provisional democratic self-governing institutions to ensure conditions for a peaceful and 

normal life for all inhabitants of Kosovo".
74

 

Det var tydligt att självbestämmanderätten belystes i resolution 1244, särskilt när ett ”Konsti-

tutionellt ramverk” upprättades.
75

 

1.1 Kosovo is an entity under interim international administration which, with its people, has 

unique, historical, legal, cultural and linguistic attributes. 

1.2 Kosovo is an undivided territory throughout which the Provisional Institutions of Self-

Government established by this Constitutional Framework for Provisional Self-Government 

shall exercise their responsibilities. 

1.3 Kosovo is composed of municipalities, which are the basic terrotorial units of local self-

government with resposibilities as set forth in UNMIK legislation in force on local self-

government and municipalities in Kosovo. 

1.4 Kosovo shall be governed democratically through legislative, executive, and judicial bod-

ies and institutions in accordance with this Constitutional Framework and UNSCR 1244 

(1999) 

1.5 The Provisional Institutions of Self-Government are: 

(a) Assembly; 

(b) President of Kosovo 

Genom att de unika, historiska och kulturella egenskaperna hos det kosovoalbanska folket 

noterades kunde självbestämmanderätten indirekt belysas i texten. 

Det konstitutionella ramverket resulterade i att Serbien förlorade kontroll över Kosovos terri-

torium.
76

 Serberna hade ingen styrande myndighet i Kosovo och landet var under internatio-

nell kontroll. Kosovo blev sålunda ett internationellt administrerat territorium utan att vara 

under det internationella förvaltningssystemet i enlighet med kapitel XII i FN-stadgan.
7778
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4.4 Ahtisaariplanen 

I november 2005 utsåg FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, Marti Ahtisaari som 

ett särskilt sändebud i Kosovofrågan, formellt, Övergripande plan för frågan om Kosovos 

status (CSP).
79

 Den stora frågan som skulle lösas var huruvida Kosovo skulle vara en del av 

Serbiens territorium eller om Kosovo hade rätt till självständighet.  

Den 26 mars 2007 delgav FN:s generalsekreterare, "Ahtisaariplanen" till säkerhetsrådets pre-

sident.
80

 I rapporten rekommenderade Ahtisaari att Kosovo skulle bli en självständig stat un-

der övervakan av det internationella samfundet. Ahtisaari bekräftade att båda parterna i kon-

flikten hade motsatta positioner i frågan. Serbien krävde att Kosovo skulle vara en del av ser-

biskt territorium medan regeringen i Prishtina, inte accepterade något annan än självständig-

het.
81

 Till sitt försvar menade Ahtisaari att serberna sedan lång tid förlorat sin auktoritet över 

Kosovos territorium och att ett återinförande av serbiskt styre inte skulle accepteras av den 

stora majoriteten; 

"For the past eight years, Kosovo and Serbia have been governed in complete separation. 

The establishment of the United Nations Missions in Kosovo (UNMIK) pursuant to resolution 

1244 (1999), and its assumption of all legislative, executive and judicial authority throughout 

Kosovo, has created a situation in which Serbia has not exercised any governing authority 

over Kosovo. This is a reality one cannot deny; it is irreversible. A return of Serbian rule 

over Kosovo would not be acceptable to the overwhelming majority of the people of Kosovo. 

Belgrade could not regain its authority without provoking violent opposition. Autonomy of 

Kosovo within the borders of Serbia-However notional such autonomy may be- is simply not 

tenable". 

Ahtisaariplanen förkastades av Serbien. Ryssland gjorde det tydligt att man skulle lägga in 

sitt veto i säkerhetsrådet om det kom ett förslag till en resolution som stöttade ett självstän-

digt Kosovo.
82
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4.5 Kosovo utropar självständighet 

Trots dödläget i förhandlingarna i Kosovofrågan mellan USA, EU, Serbien och Ryssland, 

kom det inte som någon chock när den dåvarande premiärministern, Hashim Thaci, den 17 

februari 2008 i Kosovos parlament, utropade Kosovo som en suverän och självständig stat.  

"We, the democratically elected leaders of our people, hereby declare Kosovo to be an inde-

pendent and sovreign state. This declaration reflects the will of our people and it is in full 

accordance with the recommendations of UN Special Envoy Martti Ahtisaari and his Com-

prehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement."
83

 

5 Internationella domstolens "Advisory Opinion" avseende Koso-

vos självständighetsförklaring den 17 februari 2008 

5.1 Bakgrund 

Kosovo utropade självständighet den 17 februari 2008. Serbien menade att självständighets-

förklaringen stred mot folkrätten och särskilt säkerhetsrådets resolution 1244 från 1999. Ser-

bien tog upp Kosovos självständighetsförklaring till FN:s generalförsamling. 

5.2 Serbien begär ett rådgivande yttrande från Internationella domstolen 

I FN:s generalförsamling begärde Serbien att generalförsamlingen antog en resolution som 

möjliggjorde en förfrågan till Internationella domstolen i Haag. Många länder stöttade Serbi-

ens begäran och den 8 oktober 2008 antogs resolution 63/3 i FN:s generalförsamling.
84

  

"The General Assembly, 

Mindful of the purposes and principles of the United Nations, 

Bearing in mind its functions and powers under the Charter of the United Nations, 

Recalling that on 17 February 2008, the Provisional Institutions of Self-Government of Ko-

sovo declared independence from Serbia, 
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Aware that this act has been received with varied reactions by the Member of the United Na-

tions as to its compatibility with the existing international legal order, 

Decides, in accordance with article 96 of the Charter of the United Nations to request the 

International Court of Justice, pursuant to Article 65 of the Statue of the Court, to render an 

advisory opinion on the following question: 

"Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutions of Self-

Government of Kosovo in accordance with international law""
85

 

5.3 Rättsfrågan 

När domstolen kom fram till att det förelåg jurisdiktion för den internationella domstolen att 

ta upp generalförsamlingens fråga, samt att det inte förelåg hinder att besvara frågan, var näs-

ta steg att diskutera rättsfrågan. 

Frågan som FN:s generalförsamling ställde till Internationella domstolen i Haag var följande; 

"Är den ensidiga självständighetsförklaringen från Kosovos självständiga institutioner 

förenlig med internationell rätt?" 

Domstolen började med att nämna att det i vissa föregående fall inte varit tydligt vad själva 

rättsfrågan har varit. Vissa frågor ställda till den Internationella domstolen har inte varit ade-

kvat formulerade.
86

 

I det här fallet menade domstolen att rättsfrågan var begränsad och specifik. Domstolen skul-

le yttra sig huruvida självständighetsförklaring var förenlig med internationell rätt. Rättsfrå-

gan var således inte ställd på det sättet att FN:s generalförsamling ville ha svar på vad konse-

kvenserna av självständighetsförklaring blev. Inte heller var frågan ställd på det viset om Ko-

sovo uppnådde statsstatus, dvs uppfyllde folkrättens krav för att vara en stat. I tidigare fall har 

domstolen yttrat sig vad de folkrättsliga konsekvenserna av en deklaration blivit
87

, men efter-

som rättsfrågan i förevarande fall var tydligt begränsande och specifik, fann domstolen det 

inte nödvändigt att utvidga rättsfrågan. 
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5.4 Vad säger internationell rätt om självständighetsdeklarationer? 

Vidare gick domstolen till vad den internationella rätten, generellt sett, säger om stater som 

utropar självständighet. På 1700, 1800 och tidigt 1900-tal deklarerade en rad olika länder 

självständighet. I majoriteten av fallen motsatte sig moderstaten strängt mot självständighets-

förklaringarna. I vissa fall resulterade självständighetsförklaringarna att en ny stat uppstått, i 

vissa fall resulterade det inte i en ny stat. Domstolen menade dock att självständighetsförklar-

ingarna under de här tidsepokerna inte stred mot folkrätten, tvärtom visade statspraxis under 

denna period tydligt på att folkrätten inte innehöll något förbud mot självständighetsdeklara-

tioner.  

Under 1900-talets hälft utvecklade den internationella rätten principen om folkens självbe-

stämmanderätt på det sättet att folk som bodde i icke-självstyrande territorier fick rätt att be-

driva en kamp för självbestämmande. Till följd av denna princip har många nya stater upp-

stått.  

I oktober 1970 antogs resolution 2625 (XXV) "Declaration on Principles of International 

Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the 

Charter of the United Nations" av FN: s generalförsamling. Resolutionen fastslog att stater 

skall avstå från att hota eller att använda militära medel för att förhindra ett folks kamp för 

självständighet och på samma sätt ska en enhet som vill bli en självständig stat avstå från att 

kränka en suverän stats territoriella integritet.
88

 

Domstolen konstaterade att det i flera tidigare fall antagits resolutioner av säkerhetsrådet som 

fördömt självständighetsförklaringar. När Nordcypern deklarerade sig självständigt från övri-

ga Cypern, efter Turkiets invasion, antog FN:s Säkerhetsråd en resolution som fördömde 

Nordcyperns självständighetsdeklaration.
89

 

Domstolen konstaterade emellertid att säkerhetsrådet i de ovan beskrivna fallen bestämt vad 

beträffar den konkreta situation som existerade vid de tidpunkterna när dessa självständig-

hetsförklaringar gjordes. Självständighetsförklaringarna som sådana var inte olagliga. Dock 

fördömde Säkerhetsrådet dessa självständighetsförklaringar eftersom de skulle resultera i 

olaglig användning av våld och andra överträdelser i folkrätten. 
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När det gäller Kosovo menade domstolen att FN:s Säkerhetsråd aldrig intagit denna ställning 

samt att de ovan beskrivna resolutioners exceptionella karaktär bekräftar att det inte går att 

utläsa från Säkerhetsrådets resolutioner att det finns ett generellt förbud mot ensidiga deklara-

tionsförklaringar. 

Domstolen kom avslutningsvis fram till att den allmänna folkrätten inte innehåller ett förbud 

mot självständighetsförklaringar. Kosovos självständighetsförklaring från den 17 februari 

2008 stred därmed inte mot den allmänna folkrätten. 

5.5 Säkerhetsrådets resolution 1244 från 1999 

Efter att domstolen konstaterade att den allmänna folkrätten inte innehåller ett uttryckligt 

förbud mot självständighetsförklaringar, gick man vidare till att behandla Säkerhetsrådets 

resolution 1244 från 1999 och dess folkrättsliga relevans i det förevarande fallet.  

Inledningsvis anförde domstolen att resolution 1244 uttryckligen antagits av FN:s Säkerhets-

råd på grundval av kapitel sju i FN-stadgan och förklarade därmed de tydliga juridiska för-

pliktelser som följde av resolutionen. Ingen av parterna har dock ifrågasatt huruvida resolu-

tion 1244, som specifikt berör situationen i Kosovo var en del av de relevanta bestämmelser-

na i förevarande fall. 

Domstolen noterade att både Säkerhetsrådets resolution 1244 och de konstitutionella ramarna 

som fastslogs av UNMIK-bestämmelsen 2001/9 anförtroddes generalsekreterarens särskilda 

representant med avsevärda tillsynsbefogenheter när det gäller de självständiga institutioner-

na i Kosovo som inrättades på order av UNMIK. 

Resolution 1244 var fortfarande i kraft och gällde den 17 februari 2008. Slutligen konstatera-

de domstolen att varken resolution 1244 eller de konstitutionella rambestämmelserna innehöll 

bestämmelser om upphävning. Båda dokumentet utgjorde därför en del av den internationella 

rätten gällande situationen i Kosovo den 17 februari 2008. 

Domstolen tillade också att generalsekreterarens särskilda representant fortsatt att utöva sina 

uppgifter i Kosovo. Generalsekreteraren har fortsatt att lämna in rapporter till Säkerhetsrådet, 

i enlighet med 20 § i Säkerhetsrådets resolution 1244.   

Av det ovanstående kommer domstolen fram till den slutsatsen att säkerhetsrådets resolution 

1244 utgör en del av den internationella rätten som ska beaktas för att svara på FN:s general-

församlings begäran om ett rådgivande yttrande. 
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5.6 UNMIK:s Konstitutionella ramverk 

Inledningsvis konstaterade den Internationella domstolen att UNMIK-förordningar, inklusive 

förordning 2001/9 som rörde Kosovo och som utfärdade konstitutionella ramar, antogs av 

generalsekreterarens särskilda representant på grundval av Säkerhetsrådets resolution 1244. 

Särskilt punkterna sex, tio och elva i förordningen härrör direkt från FN-stadgan. Domstolen 

kommer sedan fram till att det konstitutionella ramverket härleder sin bindande kraft från 

resolution 1244 och därmed direkt från internationell rätt. I den meningen har det konstitutio-

nella ramverket därför en folkrättslig karaktär. 

Därefter ansåg domstolen att det konstitutionella ramverket fungerade som en rättsordning 

som endast var tillämplig i Kosovo under den inledande fasen som etablerades genom resolu-

tion 1244.  

Vidare nämnde domstolen att resolution 1244 bemyndigade UNMIK att förhandla en önsk-

värd lösning för Kosovos framtida status, utan att förutspå resultatet av förhandlingsproces-

sen.  

5.7 Stred Kosovos självständighetsförklaring mot Säkerhetsrådets resolu-

tion 1244? 

I tidigare fall har Internationella domstolen klargjort att språket i Säkerhetsrådets resolutioner 

ska tolkas på ett försiktigt och riktigt sätt. Alla omständigheter i det enskilda fallet ska tolkas 

och analyseras. 

Med det i åtanke menade domstolen i Kosovofallet att det i resolution 1244 inte gick att utlä-

sa ett förbud som är bindande för upphovsmännen till Kosovos självständighetsförklaring. 

Inte heller kan ett sådant förbud mot att deklarera självständighet utläsas av resolutionens 

ändamål och dess syfte. Syftet med Säkerhetsrådets resolution var att upprätta en interimis-

tisk förvaltning i Kosovo med självständiga institutioner, utan att definitivt ha en lösning på 

Kosovos slutgiltiga status.  

Sammanfattningsvis kom den Internationella domstolen i Haag fram till att Kosovos själv-

ständighetsförklaring den 17 februari 2008 inte stred mot Säkerhetsrådets resolution 1244 

från 1999. Säkerhetsrådets resolution förbjud inte författarna bakom Kosovos självständig-

hetsdeklaration att utropa Kosovo självständigt från Serbien. 
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5.8 Stred Kosovos självständighetsförklaring mot UNMIK:s Konstitutio-

nella ramverk? 

Avslutningsvis behandlade den Internationella domstolen huruvida Kosovos självständighets-

förklaring stred mot UNMIK:s Konstitutionella ramverk. 

Kapitel fem i det konstitutionella ramverket fastställde makten hos de provisoriska institutio-

nerna i det självstyrande Kosovo. Vid domstolsförfarandet fick ett antal länder yttra sig avse-

ende Kosovos självständighetsförklaring och hur det stämde överens med internationell rätt. 

Det åberopades av ett antal länder att självständighetsförklaringen var en handling som stred 

mot de självständiga förvaltningsorganens befogenheter enligt vad som angavs i det konstitu-

tionella ramverket. 

Domstolen konstaterade att författarna till Kosovos självständighetsförklaring inte var bund-

na av de befogenheter som fastställdes av UNMIK:s konstitutionella ramverk. Självständig-

hetsförklaringen stred därmed inte heller mot det konstitutionella ramverket. 

5.9 Domstolens slutsats 

Sammanfattningsvis fastslog den Internationella domstolen i Haag, med rösterna tio mot fyra, 

att Kosovos självständighetsförklaring den 17 februari 2008 inte stred mot den allmänna folk-

rätten, Säkerhetsrådets resolution 1244 från 1999 eller UNMIK:s Konstitutionella ramverk. 

Dessutom fastslog domstolen att självständighetsdeklarationen inte stred mot någon tillämp-

lig bestämmelse i internationell rätt.  

6 Kommentar till Internationella domstolens rådgivande yttrande 

i Kosovofrågan 

Den Internationella domstolen i Haag fastställde, i sitt rådgivande yttrande, att Kosovos själv-

ständighetsförklaring var förenlig med internationell rätt. Domstolen fastställde att det inte 

föreligger uttryckliga förbud i den allmänna folkrätten som hindrar att icke-statliga aktörer 

utropar självständighet.  

Domstolen diskuterade endast huruvida Kosovos självständighetsförklaring var förenlig med 

internationell rätt. Anledningen till detta var att FN:s generalförsamling ställde en fråga, som 

enligt domstolen, endast berörde huruvida självständighetsförklaringen var förenlig med in-

ternationell rätt, säkerhetsrådets resolution 1244 och UNMIK:s konstitutionella ramverk. I 

och med att Generalförsamlingens fråga var ytterst begränsad, diskuterade domstolen inte alls 
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huruvida Kosovos folk hade rätt till självbestämmande eller om Kosovo uppfyller folkrättens 

kriterier för att vara en stat.  

Domstolen fastställde att frågan huruvida "Kosovos självständighetsförklaring var förenlig 

med internationell rätt" endast krävde en undersökning om deklarationen var en kränkning av 

internationell rätt. Det fanns enligt domstolen två områden i folkrätten som eventuellt inne-

höll förbud som var relevanta för Kosovos självständighetsdeklaration. Principen om rätten 

till statens territoriella integritet å ena sidan och bestämmelserna i Säkerhetsrådets resolution 

1244 från 1999 och bestämmelserna i UNMIK:s konstitutionella ramverk å andra sidan.  

När det gäller principen om staters territoriella integritet konstaterade domstolen att det inte 

finns ett förbud mot självständighetsdeklarationer i den internationella rätten eller i statsprax-

is. Bland de mest intressanta synpunkterna i domen var när domstolen ansåg att den rättsliga 

skyldigheten att respektera en stats territoriella integritet endast gäller stater sinsemellan och 

inte icke-statliga aktörer. Detta resonemang utvecklades dock inte av domstolen eftersom 

frågan var ställd huruvida Kosovos självständighetsförklaring var förenlig med internationell 

rätt. Eftersom domstolen anförde att det i internationell rätt inte existerar uttryckliga förbud 

mot självständighetsdeklarationer, stred Kosovos självständighetsförklaring inte mot interna-

tionell rätt då det inte fanns något förbud att bryta. 

Målet med Säkerhetsrådets resolution 1244 och det konstitutionella ramverk som lydde under 

resolutionen, var att skapa självständiga, om än, provisoriska institutioner i Kosovo. I ingres-

sen i resolution 1244 bekräftade säkerhetsrådet respekten för Serbiens territoriella integritet, 

och frågan blev om Kosovos provisoriska institutioner borde agera i enlighet med resolution 

1244 och det konstitutionella ramverket. 

Domstolen konstaterade att författarna till Kosovos självständighetsdeklaration inte agerade i 

egenskap av den administration UNMIK upprättat, PISG. Säkerhetsrådet fastställde aldrig 

Kosovos slutgiltiga status, utan endast att resolutionen skulle få ett stopp på den humanitära 

situation som rådde i området under den tiden. I och med detta, konstaterade domstolen att 

det då inte förelåg ett förbud att utropa självständighet. Att författarna till självständighetsde-

klarationen inte agerade i egenskap av PISG ledde till att de då inte var bundna av de konsti-

tutionella ramar som hade fastställts många år tidigare. På dessa grunder fastslog domstolen 

att Kosovos självständighetsdeklaration inte stred mot internationell rätt, resolution 1244 eller 

de konstitutionella ramar som upprättats av UNMIK. 
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6.1 Rättsfrågan - En medveten snäv tolkning av domstolen? 

I Sverige talar vi ofta om vad en dom från HD får för ett "prejudicerande värde", prejudikat. 

Även om det inte går att använda begreppet prejudikat i förevarande fall, i och med att det 

endast är ett rådgivande yttrande och inte en dom från internationella domstolen kan följande 

nämnas. Domstolens utslag i det rådgivande yttrandet kommer ha en ytterst liten betydelse i 

folkrätten. Detta på grund av att domstolen endast handskades med ett fåtal rättsliga problem 

som hör till Kosovos självständighetsdeklaration. 

Domstolen nämnde ytterst lite två av folkrättens grundpelare. Den territoriella integriteten 

och principen om folkens självbestämmanderätt. I och med att Kosovo tidigare varit en auto-

nom provins i Jugoslavien samt att Säkerhetsrådet i sina resolutioner gång på gång bekräftat 

Jugoslaviens och senare Serbiens territoriella integritet hade det varit självklart för domstolen 

att lyfta fram och utveckla principen om staters territoriella integritet. På samma sätt borde 

det vara självklart att principen om folkens självbestämmanderätt utvecklades i ett resone-

mang av domstolen eftersom stater utropar sig självständiga med hänvisning till självbe-

stämmanderätten, Kosovo likaså. 

Domstolen menade att anledningen till att många folkrättsliga problem som berörs av Koso-

vos självständighetsdeklaration inte utvecklades berodde på att den fråga FN:s generalför-

samling ställde begränsade domstolen till att enbart yttra sig huruvida deklarationen var för-

enlig med internationell rätt.  

Genom att inte behandla självbestämmanderätten och den territoriella integriteteten blir det 

"prejudicerande värdet" mycket lågt av det här utslaget. Endast ett fåtal problem besvarades 

av domstolen och det enda självsäkra yttrandet domstolen kunde klargöra var att det inte exi-

sterar uttryckliga förbud mot självständighetsdeklarationer av internationell rätt eller stats-

praxis. 

I ett separat yttrande hävdade en av domstolens ledamöter, domare Abdulqawi A. Yusuf att 

domstolen tolkade generalförsamlingens fråga alltför restriktivt och smalt. Han menade att 

Kosovos självständighetdeklaration; 

 " [I]s the expression of a claim to separate statehood and part of a process to create a new 

State. The question put to the Court by the General Assembly concerns the accordance 

with international law of the action undertaken by the representatives of the people of Ko-

sovo with the aim of establishing such a new State without the consent of the parent State. 
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In other words, the Court was asked to assess whether or not the process by which the peo-

ple of Kosovo were seeking to establish their own State involved a violation of international 

law, or whether that process could be considered consistent with international law in view 

of the possible existence of a positive right of the people of Kosovo in the specific circum-

stances which prevailed in that territory."
90

 

Abudlwawi A. Yusuf menade att Kosovos självständighetsdeklaration gav uttryck till att bil-

da en självständig stat genom att skilja sig från en annan stat. Den fråga som generalförsam-

lingen ställde till internationella domstolen var huruvida de åtgärder som företrädarna för det 

kosovoalbanska folket tagit var förenliga med internationell rätt. Domstolen skulle bedöma 

huruvida det var förenligt med folkrätten att upprätthålla en självständig stat utan den f.d. 

moderstatens medgivande samt om de åtgärder företrädarna tagit är en kränkning av interna-

tionell rätt eller inte. 

Det går att tolka Abudlwawi A. Yusufs särskilda yttrande som en indirekt kritik mot att dom-

stolen tolkade generalförsamlingens fråga på ett visst sätt. Yusuf menade att självständighets-

deklarationen behandlade secession och andra folkrättsliga subjekt, som domstolen i sina 

domskäl inte utvecklade. 

Det är uppenbart att domstolens tolkning av generalförsamlingens fråga är en medveten snäv 

tolkning och att domstolen inte vill gå in närmare på självbestämmanderätten eftersom det är 

politiskt känsligt. Hade domstolen på ett detaljerat och noggrant sätt redogjort för självbe-

stämmanderätten och huruvida Kosovo hade rätt att bryta sig loss från Serbien, hade utslaget 

varit vägledande för självständighetsrörelser runtom i världen oavsett vad det rådgivande 

yttrandet kommit fram till. 

" Är Kosovos självständighetsdeklaration förenlig med internationell rätt? "  löd generalför-

samlingens fråga till den Internationella domstolen i Haag. Genom att inte ställa en följdfråga 

passade domstolen medvetet på att endast gå in på vad folkrätten allmänt säger om självstän-

dighetsdeklarationer samt om Kosovos självständighetsdeklaration stred mot resolution 1244 

eller UNMIK:s konstitutionella ramverk. Generalförsamlingens fråga var mycket enkel skri-

ven, vilket gjorde det lätt för domstolen att undvika att utvidga frågan till att även behandla 

självbestämmanderätten och vad konsekvenserna av ett erkännande får. 
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Genom att inte gå in närmare på vissa folkrättsliga principer får domstolens rådgivande ytt-

rande en effekt som politisk neutral. Ett utslag som de allra flesta länder i världen kan accep-

tera. En djupare analys av självbestämmanderätten hade tvingat domstolen att bekänna färg 

och bli mer sårbar för kritik. Därför blir det prejudicerande värdet av detta yttrande väldigt 

lågt. 

6.2 ICJ:s tolkning av GF:s fråga 

Serbien har än idag, 9 år efter Kosovos självständighetsdeklaration, aviserat att man aldrig 

någonsin kommer att erkänna Kosovo som en självständig stat. Ur ett serbiskt perspektiv, är 

Kosovo den politiska vaggan i Serbien.  

Det var på begäran av Serbien som FN:s generalförsamling antog resolution 63/3 som resul-

terade i att generalförsamlingen hänsköt frågan till den Internationella domstolen i Haag. 

Många länder stöttade Serbiens begäran. Frågan som ställdes till domstolen var huruvida Ko-

sovos självständighetsdeklaration var förenlig med internationell rätt. 

Frågan var, som domstolen anförde i yttrandet kort och koncist och begränsade till att enbart 

behandla om självständighetsdeklarationen i sig var förenlig med den allmänna folkrätten, 

Säkerhetsrådets resolution 1244 från 1990 och UNMIK:s Konstitutionella ramverk. Men var 

det verkligen det Serbien förväntade att domstolen skulle behandla? Var frågan ställd på ett 

sätt som gör att domstolen var tvungen att behandla självbestämmanderätten? 

Även om generalförsamlingens fråga var kort och koncis kunde frågan utvidgas till att även 

behandla självbestämmanderätten i stort och huruvida Kosovos secession var förenlig med 

internationell rätt. I författarens mening var ursprungstanken bakom generalförsamlingens 

fråga just att domstolen skulle diskutera dessa viktiga folkrättsliga begrepp. Men i och med 

att frågan var mycket kort ställd gav det utrymme för domstolen att begränsa frågan till att 

enbart handla om självständighetsdeklarationen. Ett ypperligt tillfälle att inte trampa på någon 

öm tå eftersom självbestämmanderätten är mycket kontroversiell ur ett politiskt perspektiv. 

Domstolens tolkning av generalförsamlingens fråga fick mycket kritik av olika högt uppsatta 

folkrättsjurister. En av kritikerna var den somaliske folkrättsjuristen Abudlwawi A. Yusuf 

som i ett separat yttrande menade att domstolen tolkade frågan alltför restriktivt och smalt. 

Yusuf menade att frågan även berörde huruvida det var förenligt att utbryta sig loss från en 

annan stat utan moderstatens medgivande. En fråga domstolen aldrig lyfte fram. 
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Ytterligare två av domstolens ledamöter ställde sig kritiska till domstolens medvetna, eller 

icke medvetna, tolkning av generalförsamlingens fråga. Mohammed Bennouna menade att 

domstolen medvetet tolkade frågan så att syftet och ändamålet med frågan förändrades. En 

åtgärd som enligt Bennouna, allvarligt skadar ICJ:s rättssäkerhet. 

Abdul Koroma som också var ledamot vid tillfället för det rådgivande yttranden gick ännu 

längre i sin kritik mot ICJ:s påstådda medvetna tolkning av generalförsamlingens fråga. Ko-

roma hävdade att det aldrig tidigare har hänt att ICJ omformulerat en fråga i sån hög ut-

sträckning att en helt ny fråga uppkommit. En ny fråga som klart och tydligt skiljer sig från 

ursprungsfrågan. 

Om domstolen gjorde en medveten snäv tolkning av generalförsamlingens fråga är något som 

går att diskutera länge utan att komma fram till något tydligt svar. Det går å ena sidan inte att 

skuldbelägga domstolen från att närmare gå in på självbestämmanderätten och betydelsen av 

ett erkännande eftersom generalförsamlingens fråga var så kort ställd. Rent språkligt var frå-

gan ställd på det viset att generalförsamlingen enbart ville ha ett svar på huruvida Kosovos 

självständighetsdeklaration var förenlig med internationell rätt. Domstolen gjorde då den be-

dömningen att man endast skulle undersöka vad den internationella rätten säger om självstän-

dighetsdeklarationer. 

Dock borde det vara underförstått att generalförsamlingen även ville ha svar på huruvida Ko-

sovo hade en rätt till secession från Serbien. Om Kosovos rätt till självbestämmande gav de 

en rätt att bryta sig loss från Serbien för att utropa en självständig stat och om de åtgärder 

företrädarna för det kosovoalbanska folket vidtog var förenlig med internationell rätt. Dessa 

frågor var enligt några av domstolens ledamöter underförstådda i den fråga generalförsam-

lingen ställde men att domstolen medvetet tolkade frågan på ett visst sätt för att slippa gå in 

på politiskt känsliga frågor. För att inte hamna i den situationen igen i framtiden torde gene-

ralförsamlingens frågor hänskjutna till ICJ vara tydliga så att risken för omformuleringar och 

andra tolkningar än författarnas avsikter blir minimala. 

Enligt författaren borde Generalförsamlingen ställt frågan huruvida principen om folkens 

självbestämmanderätt gav Kosovo en rätt att utropa självständighet från Serbien. Eller att 

samma fråga som Generalförsamlingen ställde samt en följdfråga. Exempelvis "...och vad blir 

konsekvenserna av Kosovos självständighetsdeklaration?". På det sättet hade ICJ varit 

"tvungna" att gå närmare in på kontroversiella frågor i folkrätten. Det hade också resulterat i 
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att prejudikatvärdet av ett sådant rådgivande yttrande hade varit mycket högre och att utslaget 

hade varit vägledande. 

6.3 Quebecfallet 

Ett mycket bra exempel på när en domstol fördjupat sig i självbestämmanderätten är Quebec-

fallet. Quebec är en av tretton provinser i Kanada där en stor majoritet talar franska som mo-

dersmål. Sedan 1970-talet bedrev man en självständighetsrörelse i Kanada i förhoppning om 

att bryta sig loss från Kanada och bilda en självständig stat.
91

 

1998 tog den högsta domstolen i Kanada upp fallet, på begäran av Kanadas regering, huruvi-

da Quebec hade rätt att bryta sig loss och bilda en självständig stat. Den kanadensiske 

regeringen ställde följande tre frågor; 

1) Under the Constitution of Canada, can the National Assembly, legislature, or government 

of Quebec effect the secession of Quebec from Canada unilaterally? 

2) Does international law give the National Assembly, legislature, or government of Quebec 

the right to effect the secession of Quebec from Canada unilaterally? In this regard, is there a 

right to self-determination under international law that would give the National Assembly, 

legislature, or government of Quebec the right to effect the secession of Quebec from Canada 

unilaterally? 

3) In the event of a conflict between domestic and international law on the right of the Na-

tional Assembly, legislature, or government of Quebec to effect the secession of Quebec from 

Canada unilaterally, which would take precedence in Canada? 

Frågorna som ställdes till Kanadas HD var mycket tydliga. Första frågan rörde huruvida 

Quebec hade rätt till en ensidig secession enligt Kanadas konstitution. Den mest intressanta 

frågan var dock fråga två som berörde självbestämmanderätten. Frågan var om internationell 

rätt ger Quebec en rätt att bryta sig loss från Kanada. Ger principen om folks självbestäm-

manderätt en rätt för Quebec att ensidigt bryta sig loss från Kanada. Den sista frågan behand-

lade vilken lag, internationell rätt eller nationell rätt som skulle tillämpas vid en eventuell 

lagkonflikt. 

                                                             
91

 Nationalencyklopedin, (Utg.), Quebec, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/quebec-(2), (Häm-

tad 2017-12-13). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Assembly_of_Quebec
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/quebec-(2


   
 

  45 
 

Att gå in på domstolens resonemang är inte det väsentliga för uppsatsen. I författarens me-

ning är det väsentliga att framhäva de tydliga frågor som ställdes till HD i Kanada. Frågorna 

som ställdes gav domstolen i Kanada ett ypperligt tillfälle att resonera vad som gäller i den 

internationella rätten.  

Dessa tydliga frågor var något som saknades i det rådgivande yttrandet från ICJ. Hade gene-

ralförsamlingen ställt en följdfråga om vad följden av Kosovos självständighetsförklaring 

blev, hade domstolen gått in närmare på självbestämmanderätten och huruvida Kosovo upp-

fyllde folkrättens statskriterier vid tillfället för deklarationen. 

6.4 Staters territoriella integritet – Icke statliga aktörer 

Principen om staters territoriella princip är fundamental i folkrätten, och betraktas idag som 

jus cogens. Många stater som deltog vid domstolens förfarande menade att förbudet mot 

självständighetsdeklarationer är underförstådda i principen om staters territoriella integritet. 

ICJ höll inte med om det resonemanget och kom som bekant fram till att det i internationell 

rätt inte finns uttryckliga förbud mot självständighetsdeklarationer eller att ett förbud går att 

utläsa av principen om staters territoriella integritet.  

Domstolen konstaterade att respekten för staters territoriella integritet främst gäller stater 

sinsemellan. Hur förhåller sig detta till icke statliga aktörer i folkrätten? Att förbudet mot att 

kränka staters territoriella integritet i allmänhet gäller stater, leder till den slutsatsen att för-

budet inte omfattas av icke statliga aktörer. 

Många länder hävdar att självständighetsrörelser som har för avsikt bryta sig loss från ett mo-

derland, agerar i strid med staters territoriella integritet. Av det ovan anförde torde det inte 

vara några problem för icke statliga aktörer att kränka en stats territoriella integritet eftersom 

förbudet främst gäller stater sinsemellan. Slutsatsen blir emellertid att handlingar som nor-

malt sett är förbjudna för stater inte är förbjudna för icke statliga aktörer. 

6.5 Internationell tvistlösning 

Av artikel 1 i FN-stadgan går det att utläsa att internationella tvister ska lösas "i överenstäm-

melse med rättvisans och den internationella rättens principer".  

Domstolen konstaterade att Säkerhetsrådets resolution 1244 lades fram i väntan på en politisk 

lösning av konflikten. Den slutgiltiga statusen för Kosovo diskuterades inte i resolutionen. 
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Det väsentliga var att skydda det kosovoalbanska folket från övergrepp, samtidigt som man 

belyste respekten för Jugoslaviens territoriella integritet. 

Det främsta problemet är huruvida internationella tvister ska lösas när en part är en icke stat-

lig aktör. Domstolen ansåg att Säkerhetsrådets resolution 1244 och UNMIK:s konstitutionella 

ramverk var en del av den internationella rätten. I samma veva menade man därefter att för-

fattarna till Kosovos självständighetsdeklaration inte var bundna av dessa folkrättsliga doku-

ment. En sådan slutsats av domstolen hade varit befogad, inte genom att dra slutsatsen att 

icke statliga aktörer inte är bundna av relevanta bestämmelser i folkrätten. Dock vid faststäl-

landet att i den "interstitiella stunden" för självständighetsförklaringen, så var de inte längre 

begränsade av resolution 1244.  

En tänkbar följd av domstolens konsekvens kan vara följande; I en situation där en interna-

tionell rättsordning formas av säkerhetsrådet med stöd av kapitel VII i FN-stadgan, genom en 

resolution med tvingande regler som resulterar i en interimistisk uppgörelse, som ger utrym-

me för att lösa en internationell tvist, kan en av parterna säga upp uppgörelsen utan att vidare 

förklara huruvida det är förenligt med internationell rätt. Detta på grund av att en av parterna 

är en icke statlig aktör som inte är bunden av relevanta bestämmelser i folkrätten.  

Tvisten mellan Serbien och Kosovo hamnade i ett dödläge när Serbien de facto förlorade 

kontrollen över Kosovo 1999. Trots ett massivt försök av världssamfundet hade företrädarna 

för Serbien och Kosovo olika ståndpunkter. Serbien var emot en självständighetsförklaring 

och menade att Kosovo var en naturlig del av Serbien. Samtidigt som Kosovo aldrig accepte-

rade något annat än självständighet. När alla försök till en uppgörelse hade misslyckats och 

förhandlingarna hamnat i ett dödläge motiverades en självständighetsförklaring som den enda 

sista utvägen för Kosovo. 

Att lösa internationella tvister är en del av FN:s uppgifter. Det är ett sätt att bevara världsfre-

den. I framtiden måste de internationella tvistlösningsmekanismerna bli mer effektiva. Reso-

lutioner måste vara tydliga så risken för olika tolkningar blir minimala. Uppgörelser måste 

leda till något konkret. I Kosovokonflikten fastställdes aldrig den slutgiltiga lösningen av 

säkerhetsrådet. Något som resulterade i ett dödläge där en självständighetsförklaring var den 

enda utvägen. För att framtida konflikter ska slippa den problematiken krävs en förändring i 

den internationella tvistlösningen så att även icke statliga aktörer omfattas. Lösningar där 

båda parter kan gå segrande ur striden. 
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6.6 Effekten av ICJ:s rådgivande yttrande för andra självständighetsrörel-

ser 

Den främsta lärdomen man kan dra av domstolens rådgivande yttrande i Kosovofrågan är att 

självständighetsförklaringar i sig inte strider mot folkrätten. Det finns inga uttryckliga förbud 

mot att deklarera självständighet i den internationella rätten och det går heller inte att tolka av 

statspraxis att ett förbud föreligger.  

Den främsta konsekvensen av domstolens utslag är att detta är en uppmuntran till självstän-

dighetsrörelser i världen. Att utropa självständighet bryter inte mot internationell rätt.  

Den 27 oktober 2017 förklarade Kataloniens parlament Katalonien som en självständig suve-

rän stat. En handling som gav eko till omvärlden. Spanien menade att självständighetsdekla-

rationen stred mot den spanska konstitutionen i och med att Katalonien är en region tillhöran-

de Spanien. Möjligtvis stred Kataloniens självständighetsförklaring mot Spaniens konstitu-

tion, på samma sätt som Serbien än idag fördömer Kosovos självständighetsförklaring. Oav-

sett om en självständighetsförklaring strider mot nationell rätt finns det på ett folkrättsligt 

plan inga uttryckliga förbud mot att deklarera självständighet. 

Som tidigare nämnts finns det inget större prejudicerande värde av domstolens utslag efter-

som den territoriella integriteteten och självbestämmanderätten inte utvecklades av domsto-

len. Vad självständighetsrörelser i framtiden borde rikta sitt strålkastarljus på är inte på vad 

den internationella rätten säger om lagligheten av en självständighetsdeklaration. Utan snara-

re på deras möjligheter att åtnjuta stöd av omvärlden för deras självständighetskamp. Detta 

gäller både de som faktiskt har folkrättsligt rätt till självbestämmande och de som inte har det, 

på grund av bristen av internationellt stöd.  

Domstolen besvarade en mycket liten del av folkrättens alla problem. De folkrättsligt mest 

komplexa problem lämnades obesvarade på grund av att det är politiskt känsligt. Även om 

domstolens utslag inte är en banbrytande dom är utslaget inte vad centralmakterna i Madrid 

eller Bagdad ville läsa.  

7. Har självbestämmanderätten spelat ut sin roll i folkrätten? 

Principen om folkens självbestämmanderätt är en fundamental princip i den internationella 

rätten. Självbestämmanderätten har gett sig uttryck i en massa olika sammanhang. I kölvatt-

net av den franska revolutionen och genom Lenins och Woodrow Wilson läror. Självbe-

stämmanderätten har resulterat i att en mängd olika stater bildats. Efter första världskriget och 
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efter Sovjets och Jugoslaviens sammanbrott accepterade världssamfundet tiotals nya länder. 

Folkens rätt till självbestämmande gav upphov till en mängd nya stater i Afrika. När FN:s 

generalförsamling antog resolution 1514 (XV) fastslog man att alla koloniserade folken hade 

rätt till självbestämmande. 

Avkoloniseringsdeklarationen såg till att alla folk som existerade i ett kolonialt sammanhang 

hade rätt att bryta sig loss från moderlandet, för att utropa en självständig stat. 

Idag ser världskartan annorlunda ut än på 1960-talet. Kolonierna är utrotade idag. De icke 

statliga aktörer som idag strävar efter självständighet idag skiljer sig markant åt de icke statli-

ga aktörer som sökte självständighet på 60-talet. Att som en icke statlig aktör idag åberopa 

principen om folkens självbestämmanderätt är mycket svårare, eftersom den moderna själv-

bestämmanderätten utvecklades under en tid då kolonier var vanliga.  

Idag pryder den katalanska flaggan nästan varje balkong i Barcelona. Idag vajar den kurdiska 

flaggan utanför det kurdiska parlamentet i Arbil, i det som betraktas som Irakiska Kurdistan. 

Även om respektive folk innehar sin egen flagga, sitt eget parlament, särpräglat språk och 

kultur har varken kurderna eller katalanerna ett självständigt land. Katalonien är en av 17 

regioner i Spanien och Irakiska Kurdistan är fortfarande en del av Irak och lyder under reger-

ingen i Bagdad. I åratal har självständighetsrörelser i Katalonien och Kurdistan åberopat 

principen om folkens självbestämmanderätt som ett argument för ett självständigt land. Varje 

gång har världssamfundet viftat bort deras argument. Mycket är till stor del av att varken ka-

talanerna eller kurderna haft ett brett stöd av omvärlden. Enligt författarens uppfattning, ock-

så till stor del pga. att den moderna självbestämmanderätten har sin grund i de koloniserade 

folken, och är inte tillämplig på dagens icke statliga aktörer. 

7.1 Modernisering av självbestämmanderätten - En omöjlighet? 

Självbestämmanderätten, så som den ser ut idag, har enligt författarens uppfattning spelat ut 

sin roll i folkrätten. Rätten att bryta sig loss från en moderstat, s.k. secession, har framförallt 

gällt kolonier. På senare år har mänskliga rättigheter spelat en stor roll i folkrätten. I de fall 

ett folk blivit förtryckta av moderstaten har rätten till secession aktiverats. Detta hände bl.a. i 

Kosovo. Serbien kunde inte åberopa rätten till statens territoriella integritet när man på ett 

tydligt sätt kränkt kosovoalbanernas mänskliga rättigheter. 

På senare tid har de katalanska och kurdiska folkomröstningarna diskuterats flitigt. Många är 

rörande överens om att varken kurderna eller katalanerna har ett omfattande internationellt 



   
 

  49 
 

stöd för sin kamp. Dock hävdar vissa att kurderna och katalanerna kan ha rätt till självstän-

dighet om centralmakterna i Madrid och Bagdad svarar med att exempelvis sätta in militär i 

respektive område och där en upptrappning kan leda till en väpnad konflikt med civila som 

offer. Efter den kurdiska folkomröstningen sattes irakisk militär in och man tog över bl.a. 

staden Kirkuk som tillhört kurderna sedan 2013. I Katalonien avsatte regeringen i Madrid den 

katalanska provinsregeringen och man utfärdade en internationell arresteringsorder på de 

personer som såg till att den katalanska folkomröstningen ägde rum.
92

 

Är det rimligt att det ska kräva civila offer och en omfattande kränkning av människors 

mänskliga rättigheter för att självbestämmanderätten ska få vatten på sin kvarn? Är det rim-

ligt att det ska krävas att stridsvagnar från Madrid rullar på Barcelonas gator och torg för att 

den katalanska självständighetskampen ska få legitimitet? Författarens uppfattning är att det 

inte ska krävas omfattande MR-kränkningar för att moderstatens rätt till territoriella integritet 

ska avvika.  

Rätten till statens territoriella integritet är en princip som värnas av en stor majoritet av FN:s 

medlemsländer. Det finns inget intresse i världssamfundet att förminska den territoriella in-

tegritetens värde till förmån för självbestämmanderätten. Om självbestämmanderätten skulle 

få en högre dignitet hade det riskerat att dela Kina, Ryssland, Turkiet, Irak, Spanien m.fl., 

eftersom de har en omfattande rörelse i sina respektive länder som strävar efter självständig-

het. Detta är något dessa länder vill undvika och därför blir det otroligt svårt att få till ett nytt 

internationellt regelverk gällande folkets rätt till självbestämmande. 

7.2 Faktorer som talar för självbestämmanderätt 

Teorierna och lärorna om självbestämmanderätt och rätten till secession är mycket tvetydliga 

och ger en möjlighet till en rad olika tolkningar. Även om det finns ett omfattande internatio-

nellt regelverk är det naivt att tro att folkrätten endast handlar om juridiska avtal och be-

stämmelser. Internationell politik har en stor påverkan på folkrätten. Stormakternas geopoli-

tiska intressen, ekonomiska intressen och säkerhetsintressen spelar en mycket stor roll. Det är 

hög tid att självbestämmanderätten får en modern, tydlig och en enhetlig lära. Utöver det om-

fattande regelverk som behandlar självbestämmanderätten, krävs följande faktorer som ger en 

icke statlig aktör legitimitet i deras kamp för självständighet; 
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A) Historisk kamp för självständighet 

Ett folks strävan efter självbestämmande måste ha en historisk förankring för att legitimera 

strävan efter utökat självbestämmande alternativt självständighet. Den historiska kampen kan 

sträcka sig så långt som århundraden men decennielånga kamper legitimerar också icke stat-

liga aktörers strävan efter självständighet.  

Kataloniens självständighetskamp sträcker sig långt tillbaka i tiden. Flera hundra år. Tidigt 

formades en katalansk nation och sedan dess har strävan efter självständighet cementerats i 

de katalanska själarna. Eritreas självständighetskamp varade i över 30 år innan landet bröt sig 

loss från Etiopien för att bilda en självständig, suverän stat. Den 30-åriga kampen ledde till en 

respekt hos världssamfundet och deras kamp fick därmed en folkrättslig legitimitet. Den hi-

storiska kampen är därför en viktig faktor eftersom den ger en förståelse hos omvärlden.  

Den historiska kampen måste relevant för folket i fråga. Den historiska kampen måste också 

vara mot den moderstat den icke statliga aktören vill bryta sig loss ifrån. Kataloniens själv-

ständighetskamp riktar sig mot Spanien liksom kurdernas kamp mot Irak. 

B) Tidigare förtryck 

En annan viktig faktor för en icke statlig aktörs strävan efter självbestämmanderätt är att det 

ska vara klart att man genom historiens gång varit utsatta för ett omfattande förtryck av mo-

derstaten. Förtryck kan ske på olika sätt och vara av olika grad. Exempel på förtryck kan vara 

att folket lever som andra klassens medborgare i moderstaten. Detta kan ge sig i uttryck i att 

folket diskrimineras av moderstatens institutioner. Ett exempel kan vara att folkets moders-

mål förbjuds i skolor och myndigheter och att utrymmet för att utöva den egna kulturen är 

mycket liten. Folket påtvingas att endast lära sig moderstatens språk och kultur. Diskrimine-

ring på arbetsmarknaden är annat exempel.  

Sedan finns det mer extrema fall av förtryck. Dessa kan vara förföljelse, mord, etnisk rens-

ning på det folk som eftersträvar ett ökat självbestämmande av moderstaten. I dag kan för-

tryck leda till att moderstatens territoriella integritet faller till förmån för självbestämmande-

rätten. Detta skedde i Kosovo som tidigare beskrivits. Förföljelse och etnisk rensning av ser-

biska styrkor mot det kosovoalbanska folket gjorde att Serbien senare inte kunde åberopa 
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principen om statens territoriella integritet. Grova övertramp mot mänskliga rättigheter står 

över staters territoriella integritet.
93

 

Men hur långt tillbaka i tiden får ett folk åberopa förtryck av moderstaten mot det folk som 

eftersträvar självbestämmande? Är det relevant idag, 2017, att hävda att ett folk blivit utsatta 

för förtryck under 1500-talet, eller måste förtrycken vara inom överskådlig tid? 

Ett av huvudargumenten hos den katalanska självständighetsrörelsen är att man förtrycktes 

under general Francos diktatorskap, 1939–1975. Kataloniens autonomi drogs in av centralre-

geringen i Madrid och det katalanska språket och kulturen förbjöds. Oliktänkande fängslades 

och förföljdes.  

På samma sätt som det katalanska folket, blev det kurdiska folket systematiskt förtryckta av 

Saddam Husseins regim i Irak. Ett av de mest tydliga exemplen på förtryck och folkmord var 

den serie attacker mot kurdiska byar som utfördes av den irakiska regimen, Operation Anfal. 

Under ledning av Ali Hassan al-Majid (Kemiske Ali) inleddes en omfattande kampanj mot 

kurder och den kurdiska självständighetsrörelsen åren 1987–1988. Den militära kampanjen 

ledde till att mellan 100 000 och 200 000 kurder mördades. Det tydligaste exemplet var gasat-

tacken i Halabja i mars 1988 där uppemot 5 000 civila dog till följd av nerv-och senapsgas.
94

 

För att förstå ett folks självständighetskamp måste man få en historisk överblick. Men hur 

långt tillbaka i tiden får man gå för att självständighetskampen ska få folkrättslig relevans 

idag? Kan kurderna i Irak använda Anfal-kampanjen som ett argument för självständighet 

idag? Kan på samma sätt det katalanska folket hävda att det förtryck man upplevde under 

Franco är ett argument som talar för en katalansk självständighet? 

Många folkrättsliga jurister, däribland professor Bring, menar att Anfal-kampanjen 1987–88 

och katalanernas förtryck under Francotiden ligger för långt tillbaka i tiden för att åberopas 

som ett argument idag. Författaren delar inte den meningen. Det är ytterst relevant för den 

katalanska och kurdiska självständighetsrörelsen idag att man kan påvisa att man så sent som 

för 30–40 år sedan levde under omfattande förtryck av moderstatens regim. Moderstatens 

övergrepp på katalanerna och kurderna är ett tydligt exempel på att folken inte kan leva sida 

vid sida, utan måste påtvingas att leva på villkor som moderstaten sätter. 
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Dock måste det finnas gränser för hur långt tillbaka i tiden förtrycken har ägt rum. Att sätta 

upp exakta år är inte möjligt utan man ska göra en analys av alla omständigheter i respektive 

fall. Även om ett folk levt under förtryck tillbaka i tiden kan folket inte åberopa det förtrycket 

om man på senare år levt under samma villkor som den resterande befolkningen. Exempelvis 

har det kurdiska och det katalanska folket fått det allt bättre sedan USA-invasionen respektive 

demokratins införande i Spanien. Irakiska Kurdistan är en autonom region i Irak med ett eget 

parlament. Katalonien är en av 17 spanska regioner med ett omfattande självstyre. Det är 

tveksamt om självständighetsrörelserna i Katalonien och Irakiska Kurdistan kan åberopa tidi-

gare förtryck när man på senare år innehar ett omfattande självbestämmande inom ramen för 

moderstatens territorium. 

C) Den icke statliga aktören agerar som en internationell aktör på den in-

ternationella scenen 

En icke statlig aktör är en rörelse som kan vara direkt eller indirekt kopplad till en statsmakt. 

Den icke statliga aktören i folkrätten kan vara en rörelse som genom en kamp eftersträvar ett 

större självbestämmande. En icke statlig aktör kan verka antingen från en stats territorium 

eller operera från en annan stat i utlandet. Enligt Antonio Cassese finns det fem olika katego-

rier av samröre mellan en icke statlig aktör och en värdstat. Exempelvis kan en icke statlig 

aktör vara direkt hänförbar till värdstaten vilket är det tydligaste exemplet på ett samröre.
95

 

Exempel på icke statliga aktörer är den Shiamuslimska milisgruppen Hizbollah som opererar 

inom det libanesiska territoriet
96

 och kurdiska PKK-gerillan som opererar främst inom det 

turkiska territoriet men även i närliggande områden.
97

 

En icke statlig aktör kan företräda ett helt folk eller stora delar av ett folk. Den gemensamma 

faktorn kan exempelvis vara ett ökat självbestämmande för kurderna som PKK strävar efter, 

medan det i andra fall kan vara ett ökat inflytande av en viss grupp i en viss region (shiamus-

limer), som Hizbollah strävar efter. Genom att en icke statlig aktör företräder ett helt folk 

eller stora delar av ett folk blir den en viktig internationell aktör. 
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En annan viktig aspekt som ger en icke statlig aktör legitimitet i dess självständighetskamp är 

om den icke statliga aktörer agerar på den internationella scenen. Till exempel kan en icke 

statlig aktör medla i fredsförhandlingar eller ingå förhandlingar med självständiga stater. Ge-

nom att vara en aktör i världspolitiken får den icke statliga aktörer legitimitet och bevisar att 

utsikterna för en eventuell stat är goda. 

Kurdistans Arbetarparti (Partiya Karkeren Kurdistan), PKK, är en icke statlig aktör som ter-

rorklassats av bl.a. USA och EU.
98

 Sedan IS framfart i Mellanöstern i kölvattnet av den ara-

biska våren, har PKK framgångsrikt utkämpat en väpnat konflikt mot IS. Den framgångsrika 

kampen har resulterat i en annan syn på PKK hos omvärlden och många ser PKK som en 

viktig aktör i utrikespolitiken.  

Genom att agera på den internationella scenen, som ombud, representant, part eller medlare, 

blir en icke statlig aktör att räkna med i framtiden.  

D) Samhällsskick, säkerhetsläge samt framtida utsikter som en eventuell 

stat 

Som tidigare nämnts i arbetet är folkrätten mer än bara internationella avtal och tvingande 

bestämmelser. Det finns många politiska intressen som påverkar den internationella rätten. 

En viktig faktor som talar för självbestämmanderätt enligt författarens uppfattning är om den 

region eller provins som söker självbestämmanderätt har ett samhällsskick, att säkerhetsläget 

är bra samt hur de framtida utsikterna ser ut för den eventuella staten i fråga. 

I både Katalonien och Irakiska Kurdistan finns det ett regionalt parlament. I båda dessa om-

råden finns även myndigheter, kommunala som statliga som fördelar samhällets medel. Detta 

är viktiga faktorer som visar att dessa områden är redo att bryta sig loss från moderstaten för 

att bilda en självständig stat. Grunden för en demokratisk stat finns redan.  

Även säkerhetsläget är relevant för självbestämmanderätten och för en eventuell stat. Hur ser 

säkerhetsläget ut för enheten som söker självständighet? Är det ett lugnt eller ett oroligt om-

råde? 
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Somaliland har sedan 1991 varit de facto självstyrande från Somalia.
99

 Världssamfundet er-

känner inte Somaliland som en självständig stat utan man betraktar det som en del av Soma-

lia. Trots detta har Somaliland sedan 1991 fungerat som en självständig stat och man hyllas 

av omvärlden för att vara fredligt och stabilt, till skillnad från den krigshärjade grannen So-

malia. Säkerhetsläget ser bra ut i Somaliland och man har fungerande institutioner. Ändå 

saknar man stöd av omvärlden för sin självständighetskamp. 

Även om ett område har väl fungerande institutioner, ett eget parlament, ett folk som före-

träds av en icke statlig aktör som agerar på den internationella scenen räcker det inte för att 

uppfylla statskriterierna. Området som strävar måste erkännas av andra länder och få interna-

tionellt stöd. Ett erkännande är en mycket viktig komponent. Det är exempelvis därför Soma-

liland, Katalonien och Irakiska Kurdistan inte blir en fullvärdig stat. 

Slutligen måste en framtidsanalys göras av världssamfundet på det område som strävar efter 

självständighet. Hur ser utsikterna ut för den här eventuella staten? Vad blir följderna av ett 

erkännande? Somaliland är både stabilt och fredligt. Framtidsutsikterna ser goda ut, men vad 

blir följden av ett internationellt erkännande? Blossar det igång en eventuell konflikt med 

Somalia? Om risken för att en väpnad konflikt uppkommer till följd av ett erkännande bör 

världssamfundet avvakta med att stödja ett område. 

Detsamma gäller Irakiska Kurdistan. Kurderna skulle klara sig bra som en självständig stat då 

man redan idag har ett eget parlament och ett långtgående självstyre. Men vad blir följden av 

att världssamfundet erkänner Irakiska Kurdistan som en självständig stat? Om följden blir att 

Turkiet, Irak, Iran och Israel dras in i ett storskaligt regionskrig är det måhända bättre om 

världssamfundet avvaktar med att erkänna ett område till dess att man får bukt med proble-

met. 

Sydsudan erkändes internationellt som en självständig stat 2011 och omfamnades snabbt av 

världssamfundet.
100

 Trots detta råder det sedan 2013 ett fullskaligt inbördeskrig i landet.
101

 

En närmare analys om vad ett erkännande skulle resultera i borde gjorts av världssamfundet. 

FN:s huvudsakliga uppgift och syfte är att upprätthålla den internationella freden och säker-

                                                             
99

 Landguiden, Somaliland, https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/somaliland/skriv-ut-alla-

kapitel/, (Hämtad 2017-12-05). 
100

 Landguiden, (Utg.), Sydsudan, https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/sydsudan/, (Hämtad 

2017-11-04). 
101 Säkerhetspolitik, (Utg.), Utrikespolitiska Institutet, Sydsudan, 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Sudan/,  2017-11-07, (Hämtad 2017-12-10). 

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/somaliland/skriv-ut-alla-kapitel/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/somaliland/skriv-ut-alla-kapitel/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/sydsudan/
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Sudan/


   
 

  55 
 

heten.
102

 Därför är denna analys viktig ur ett säkerhetsperspektiv. Blir följden av ett erkän-

nande att den internationella freden sätts ur spel, ska enskilda eller en grupp länder avvakta 

med att erkänna landet som en suverän stat. I stället borde man mana alla parter att inleda 

förhandlingar för en fredlig secession. Detta är mycket enklare i teorin än i praktiken. I verk-

ligheten kan det te sig annorlunda. Om det begås allvarliga övergrepp i ett folks mänskliga 

rättigheter kan en icke statlig aktörs beväpnade kamp vara nödvändig och allmänt accepterad. 

8. Det katalanska folkets självbestämmanderätt - En rätt att bilda 

en självständig stat? 

8.1 Inledning 

"Imagine all those people screaming for your heads to be knocked off, literally". 

19 juni 1943. FC Barcelonas spelare kliver in i ett fullsatt Estadio Chamartín. Det är ett öron-

bedövande ljud i arenan och glåporden haglar efter varandra. Returmötet i Copa del Genera-

lismo ska spelas mellan ärkerivalerna Real Madrid och FC Barcelona. Barcelona hade vunnit 

det första mötet med enkla 3–0. I omklädningsrummet inför matchen kliver chefen för den 

spanska säkerhetstjänsten in och påminner Barcelonaspelarna att General Franco är generös 

nog att låta Katalonien vara en del av Spanien. När matchen var över hade Real Madrid pulv-

riserat FC Barcelona med 11–1.
103

  

Idag består Spanien av 17 autonoma regioner, varav Katalonien förmodligen är den region 

med mest längtan av att vara en egen stat.
104

 Den katalanska historian sträcker sig tillbaka till 

900-talet när den politiska självständigheten formades och på 1100-talet hade dess identitet 

och språk format en nation.
105
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Trots fransmännens ständiga skydd kunde Spaniens kung Philip av Bourboun inta Barcelona 

den 11 september 1714. Den katalanska suveräniteten förlorades och Katalonien föll därmed 

under spansk kontroll.
106

 

Det skulle dröja mer än 200 år innan Katalonien, 1932, fick ett ökat självstyre i form av en 

autonom region som innebar att Katalonien fick ett eget parlament. Dock fick självstyret sig 

en törn när det spanska inbördeskriget utbröt 1936–1939 som slutade med att General Franco 

blev landets diktator fram till dennes död 1975.
107

 

Under Francos tid i makten blossades konflikten åter igen mellan Katalonien och centralmak-

ten i Madrid. Självstyret drogs in och det katalanska språket förbjöds. Fyra år efter Francos 

död fick Katalonien tillbaka sitt självstyre och under senare år har diskussionerna om ett 

självständigt Katalonien tagit fart. Den 1 oktober 2017 höll Katalonien en folkomröstning 

huruvida man skulle bryta sig loss från Spanien eller inte.
108

 

Valdeltagandet var lågt. Drygt 40 % av de röstberättigade gick till valurnorna för att rösta. 

Resultatet blev en seger för den katalanska självständighetsrörelsen. Drygt 90 % röstade för 

katalansk självständighet.
109

 Den 27 oktober utropade talmannen för Kataloniens parlament, 

Carme Forcadell, Katalonien självständigt.
110

 

"Vi utgör den katalanska republiken, som en självständig, suverän och demokratisk rätts-

stat" 

Efterskalvet till Kataloniens självständighetsdeklaration blev dramatiskt. Centralregeringen i 

Madrid upphävde tillfälligt det katalanska självstyret med hjälp av artikel 155 i den spanska 

konstitutionen.
111

 USA och EU fördömde den katalanska självständighetsdeklarationen och 

menade att Spaniens territoriella integritet måste värnas. Få länder har stött Kataloniens själv-

ständighetsdeklaration.  
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Då återstår frågorna. Har det katalanska folket rätt till självbestämmande? Samt, uppfyller de 

folkrättens kriterier för att vara en stat?  

 8.2 Utgör katalanerna ett folk i folkrättsligt hänseende? 

Som tidigare konstaterats kan endast ett folk åtnjuta rätten till självbestämmande. Denna rät-

tighet gäller inte minoriteter, utan minoriteters rättigheter definieras i ICCPR
112

. Det finns 

ingen enhetlig definition av vad ett folk är. FN har i en rapport fastslagit att etnicitet, religion 

och språk är faktorer som utgör ett folk. Denna grupp människor utgör en enhet som har en 

historisk förankring i ett visst territorium.
113

  

Även om det idag inte finns en erkänd legal definition av vad ett folk är, har man tidigare 

betraktat att icke självstyrande folk, exempelvis en koloni, som ett folk om man levt under 

ockupation.
114

  

Förslag till kriterier för definitionen av människor med självbestämmanderätt föreslogs i 

2010 års rådgivande yttrande i Kosovofrågan.
115

 Dessa kriterier var; 

1) Traditioner och kultur 

2) Etnicitet 

3) Historiska band och arv 

4) Språk 

5) Religion 

6) Känslan av identitet eller släktskap och, 

7 Viljan att utgöra ett folk. 

Utifrån dessa kriterier går det att konstatera att katalanerna utgör ett folk i folkrättslig me-

ning. Katalanerna har en särpräglad kultur och egna traditioner de värnar om. Detta märks 

bland annat av att man under Francos tid i Spanien kvävde den katalanska kulturen. Det kata-
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lanska folket har starka historiska band. Längtan efter en egen nation sträcker sig flera hundra 

år tillbaka i tiden och kampen blossades åter igång efter demokratins införande i Spanien på 

70-talet. 

Det katalanska språket skiljer sig väsentligt från det spanska språket som talas i övriga Spani-

en. Grammatik, uttal och ordförråd skiljer sig från det traditionella spanska språket. 

Känslan av identitet existerar starkt hos katalanerna. Detta märks på den starka självständig-

hetsrörelse som funnits i Katalonien i flera decennier. Stora demonstrationer har flera gånger 

ägt rum i Spanien under modern tid för att lyfta frågan om Katalonien. 

Det bor drygt 7 miljoner människor i Katalonien. De flesta är katalaner. Med hjälp av de ovan 

anförda kriterierna för vad som utgör ett folk är det otvivelaktigt att katalanerna är ett folk i 

folkrättslig mening.
116

 

8.3 Föreligger det ett definierat territorium? 

Ett av Montevideokonferensens klassiska kriterium för vad som utgör en stat är att det ska 

finnas ett territorium. Det finns ingen ram för hur stort eller litet ett territorium får vara. Mal-

diverna har en area på knappt 300 kvadratkilometer, och Vatikanstaten som av FN betraktas 

som en stat består av ett område på 44 hektar.
117

 

Katalonien har inga problem med att uppfylla detta kriterium. Det finns ett klart definierat 

territorium bestående av 32 000 kvadratkilometer, med tydligt definierade gränser.
118

 Katalo-

nien har en stabil befolkning på drygt 7 miljoner invånare vilket är mycket fler än andra om-

råden som deklarerat självständighet på senare år (Kosovo och Östtimor). Vidare är det en 

mycket lönsam region med starka ekonomiska muskler. Vid en eventuell secession från Spa-

nien skulle problemet inte ligga i att lösa gränsfrågorna. 

8.3.1 Har katalanerna en effektiv kontroll över sitt territorium? 

Ett av folkrättens krav för att en stat ska erkännas av andra stater är att det ska finnas en re-

gering som utöver effektiv kontroll över territoriet. Detta krav innebär att det ska finnas en 

inre stabilitet i det området som strävar efter självständighet.
119

 Inbördeskrig eller politiskt 
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kaos är faktorer som inte ingjuter stabilitet i området och som kan resultera i att andra länder 

vägrar erkänna området som en suverän stat. 

Idag har över 100 länder erkänt Kosovo som en självständig stat. Detta trots att Kosovo inte 

har full kontroll över de norra delarna där en majoritet är serber. När Sverige 1992 erkände 

Kroatien och Bosnien var kravet på effektiv kontroll inte uppfyllt eftersom det fortfarande 

pågick strider i båda områdena. I ett riksdagssvar från februari 1992 anförde den dåvarande 

utrikesministern Margaretha af Ugglas att "Kravet på kontroll skall sammanvägas med 

andra folkrättsliga hänsyn — en rätt till självbestämmande kan sålunda kompensera viss 

brist på kontroll som är en följd av yttre påverkan"
120

 

I en artikel skriven på Svenska dagbladet från 1992 menade den dåvarande folkrättsrådgiva-

ren, numera professor emeritus, Ove Bring att "Principen om icke accept av aggressionsef-

fekter kan sägas ta över det folkrättsliga kravet på fast kontroll"
121

 

Det är en rimlig slutsats att anta att den effektiva kontrollen över det egna territoriet inte är ett 

rent strikt krav. Andra folkrättsliga hänsyn kan kompensera bristen på effektiv kontroll. 

Detta är dock inte ett problem i Katalonien. Det råder varken strider eller aggressioner. Det är 

en politisk stabil region med ett långtgående styre. Även om Katalonien är en autonomi som 

lyder under centralmakten i Madrid, uppvisar det katalanska styret de flesta funktionerna i en 

effektiv regering.  

Generalitat de Catalunya är samlingsnamnet för den samlade institutionen som styr i Katalo-

nien. Den består av regionparlamentet, regeringen och regionspresidenten.
122

 Regionen har 

sedan Francos död och demokratins införande i landet fått ett allt större självstyre i Spanien. 

Det finns en omfattande kontroll på regionens kommunikationer, handel, miljö, kultur och 

man delar kontrollen med den spanska regeringen avseende utbildning, hälsa och sjukvård 

samt rättsväsendet.
123

 Katalonien har även ett eget polisväsende, Mossos d´Esquadra som 

utövar kontroll över det katalanska territoriet.
124
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8.3.2 Artikel 155 i Spaniens konstitution 

I samband med Kataloniens självständighetsförklaring godkände den spanska senaten att till-

lämpa artikel 155 i den spanska konstitutionen. Detta resulterade i att den spanska regeringen 

avsatte regionstyret i Katalonien samt polischefen.
125

 

Den spanska konstitutionen (Constitución española de 1978), antogs 1978 och ersatte den 

tidigare grundlagen "rikets lag" som tillämpades under general Francos fascistdiktatur.
126

 

Fram till Kataloniens självständighetsförklaring hade artikel 155 i den spanska konstitutionen 

aldrig tillämpats. Artikel 155 i den spanska konstitutionen ger centralregeringen i Madrid en 

möjlighet att "vidta nödvändiga åtgärder" om en region i landet bryter mot sina konstitutio-

nella skyldigheter eller agerar på ett sätt som hotar den spanska statens intresse.
127

 

Artikel 155 lyder som följande;  

1. If a Self-governing community does not fulfil the obligations imposed upon it by the Consti-

tution or other laws, or acts in a way that is seriously prejudicial to the general interest of 

Spain, the Government, after having lodged a complaint with the President of the Self-

governing Community and failed to receive satisfaction therefore, may, following approval 

granted by the overall majority of the Senate, take all measures necessary to compel the 

Community to meet said obligations, or to protect the abovementioned general interest. 

2. With a view to implementing the measures provided for in the foregoing paragraph, the 

Government may issue instructions to all the authorities of the Self-governing Communi-

ties.
128

 

Den spanska premiärministern måste alltså först meddela ledaren för den självstyrande regio-

nen om att artikel 155 kan komma att åberopas, samt ha majoritetsstöd av senaten. 
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8.3.3 Åberopandet av artikel 155 – Faktor som talar för självbestämman-

de? 

Bara det faktumet att regeringen i Madrid, genom åberopandet av artikel 155, kan dra tillbaka 

autonomin i Katalonien, avsätta högt uppsatta politiker i regionen visar på att det högsta be-

slutsfattande organet är beläget i Madrid samt att alla andra regioner är underordnade Madrid. 

Att Madrid tillfälligt kan upplösa styret i Katalonien är en faktor som talar mot Kataloniens 

effektiva kontroll över sitt territorium. Även om Katalonien har bestämmanderätt i en rad 

viktiga frågor kan den bestämmanderätten när som helst avskaffas av centralmakten. 

Samtidigt kan Madrids möjlighet att åberopa artikel 155 vara en faktor som talar för Katalo-

niens självbestämmanderätt. Att hela tiden vara underordnad Madrid och alltid genomföra 

handlingar som enligt Madrid måste vara förenliga med spanska intressen, för att slippa en 

eventuell konfrontation pga. artikel 155, kan vara ett tystlåtet förtryck. Genom att Madrid 

hotar med att tillämpa grundlagsartikeln 155 hindras det katalanska styret att genomföra 

handlingar som är förenliga med det katalanska folkets vilja, utan man måste ständigt ta hän-

syn till den spanska statens intresse. 

8.4 Finns det en regering som företräder katalanerna? 

Det katalanska parlamentet är den högsta beslutsfattande organet i Katalonien och består för 

tillfället av 135 ledamöter. Det nuvarande parlamentet grundades 1980 och allmänna val hålls 

vart fjärde år, eller om det har upplöst (exempelvis genom art 155). Det katalanska parlamen-

tet är en del av regionstyret som även innefattar regionpresidenten samt den katalanska reger-

ingen.
129

 

Det katalanska parlamentets uppgifter är främst att utse regionens president, kontrollera re-

geringen, godkänna Kataloniens budget samt stifta lagar inom det kompetensområde man 

råder över. Sedan 2006 har de katalanska befogenheterna ytterligare utökats genom 2006 års 

autonomistatuter.
130

 

Enligt artikel 55 i autonomistatuerna från 2006 definieras det katalanska parlamentet som 

okränkbart, en representant för det katalanska folket samt utgör den lagstiftande makten som 
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godkänner Kataloniens budget samt kontrollerar och underlättar den verkställande och poli-

tiska makten.
131

 

Det katalanska självstyret innehar en långtgående bestämmanderätt genom att man innehar ett 

eget parlament, regering samt president. Autonomin regleras i både grundlagen och i de ut-

ökade befogenheterna i 2006 års statuter. Det är tveklöst så att Katalonien har en regering 

som har befogenheter i en rad mäktiga frågor. Det är vidare så att den katalanska regeringen 

företräder folkets vilja vilket bland annat kan utläsas av 2006 års statuter, men framförallt när 

Katalonien i oktober 2017 utropade sig som en självständig stat i enlighet med den katalanska 

folkviljan.
132

  

8.5 Demokrati och mänskliga rättigheter 

De traditionella folkrättsliga kraven för ett erkännande, ett folk, ett territorium samt en reger-

ing som utöver effektiv kontroll över territoriet, kom i början av 1990-talet att även innefatta 

mänskliga rättigheter och respekten för minoriteter. I samband med det utrikespolitiska sam-

arbetet i december 1991fastsällde de dåvarande EU-länderna vissa riktlinjer för hur erkän-

nandet av de nya staterna i forna Sovjetunionen och Östeuropa skulle gå till. De krav som 

ställdes och som fastställdes av Säkerhetsrådets dokument S/23 292 var följande; 

— Respect for the provisions of the Charter of the United Nations and the commitments sub-

scribed to in the Final Act of Helsinki and in the Charter of Paris, especially with regard to 

the rule of law, democracy and human rights; — Guarantees for the rights of ethnic and 

national groups and minorities in accordance with the commitments subscribed to in the 

framework of the CSCE; — Respect for the inviolability of all frontiers which can only be 

changed by peaceful means and by common agreement; — Acceptance of all relevant com-

mitments with regard to disarmament and nuclear non-proliferation as well as to security 

and regional stability; — Commitment to settle by agreement, including where appropriate 

by recourse to arbitration, all questions concerning State succession and regional disputes. 

The Community and its member States will not recognize entities which are the result of ag-

gression. They would take account of the effects of recognition on neighboring States. 
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De nya riktlinjerna påverkade Sveriges syn på erkännande. När den svenska regeringen i de-

cember 1991 höll ett pressmeddelande där man beslutade att erkänna de nya staterna Kroatien 

och Slovenien, betonade man mänskliga rättigheter samt minoriteters rättigheter. 

"...Regeringen fäster särskild vikt vid respekt för demokrati, mänskliga rättigheter samt de 

principer som normalt råder i en rättsstat. Regeringen utgår från att de båda republikerna 

intill dess har förbundit sig att erkänna gränsers okränkbarhet, garanterat sina etniska och 

nationella minoriteters rättigheter..." 

De nya riktlinjerna i svensk erkännandepolitik fick kraftig kritik från olika håll. I ett radio-

program från mars 1992 var den f.d. FN-ambassadören Sverker Åström tveksam till den nya 

doktrinen;  

"...Nu har vi när det gäller erkännandet av Kroatien och Slovenien lagt till så att säga såsom 

förutsättningar, att också vi förväntar oss att där i de här länderna som vi skall erkänna — 

alltså ett slags villkor för erkännandet — att de respekterar minoriteter, respekterar sina 

gränser, utvecklas i demokratisk riktning. Det har vi gjort om man så vill i efterföljd till EG:s 

motsvarande beslut. Jag personligen tycker att det är en aning tveksam doktrin att lägga till 

de här politiska villkoren därför att det innebär ju det att om sedan, — för det första kan det 

tolkas olika i olika länder, men för det andra, om det sedan visar sig att de länder vi på dessa 

förutsättningar har erkänt utvecklar sig till fruktansvärda militära diktaturer med angrepps-

avsikter hit och dit, skall vi då anse att plötsligt förutsättningarna har upphört och att vi skall 

dra vårt erkännande tillbaka?" 

Förutom att Katalonien uppfyller de traditionella kraven på att ha ett folk, ett territorium samt 

en regering som utövar effektiv kontroll, uppfyller man även kraven på mänskliga rättigheter 

och respekten för minoriteter. 

Katalonien är en mångkulturell region med människor från hela världen. Man respekterar de 

grundläggande fri och rättigheterna. HBTQ-rörelsen är stor i Katalonien.
133

 Man anordnar 

demokratiska och allmänna val vart fjärde år och utser representanter som ska handla i enlig-

het med den katalanska folkviljan. Framtidsutsikterna för en eventuell stat är goda. De nya 

riktlinjer som antogs av EU-länderna på 1990-talet utgör inga problem för Katalonien. 
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 8.6 Erkännande 

Även om en enhet som strävar efter att bli en fullvärdig nation uppfyller de traditionella folk-

rättsliga kriterierna för att vara en stat, kräver folkrätten att den eventuella nya staten kan ingå 

avtal med andra länder. För att vara kapabel till detta krävs det att den nya staten erkänns som 

en stat av andra länder. Ett erkännande leder till att vänskapliga och diplomatiska förbindelser 

upprättas mellan staterna sinsemellan. Som tidigare nämnts skiljer folkrätten på de facto och 

de jure-erkännanden, där de facto-erkännanden kan dras tillbaka medan de jure-erkännanden 

är permanenta.
134

 

Svensk erkännandepraxis har varit att Sverige erkänt en annan stat när minimikraven är upp-

fyllda samt att det inte finns skäl som talar emot ett erkännande. I en debatt i riksdagen i de-

cember 1967 om erkännanden anförde den dåvarande utrikesministern om vad som gäller för 

att Sverige ska upprätthålla diplomatiska förbindelser med en ny stat. 

"Förutsättningen för att stater skall upprätta diplomatiska förbindelser är att de erkänt 

varandra som suveräna stater. Det föreligger icke skyldighet att erkänna en främmande 

makt, utan åtgärden är beroende av praktiska och politiska överväganden i varje särskilt 

fall. En ”bevisbörda” åligger således inte någon stat att motivera varför erkännande ej ges. 

Vid bedömningen av erkännandefrågor kan man anlägga olika synpunkter. I Sverige bru-

kar vi i första hand anse avgörande att den makt som skall erkännas, har vunnit ett rimligt 

mått av självständighet utåt, som någorlunda allmänt godtagits av omvärlden. Vidare krävs 

en rimlig stabilitet inåt, genom att det finns statliga myndigheter som faktiskt upprätthåller 

kontroll över ett visst territorium och där utövar suveräna befogenheter." 

Att Sverige erkänner en ny stat innebär inte att man stödjer den politiska makten i den nya 

staten. Utrikesutskottet har i ett betänkande fastslagit att Sverige strävar efter att erkänna sta-

ter och regeringar när de folkrättsliga kriterierna för en stat uppfylls.
135

  

I ett annat betänkande konstaterade utrikesutskottet att Sverige i sin erkännandepolitik tilläm-

par de så kallade universalitets-och effektivitetsprincipen. Universalitetsprincipen innebär att 

Sverige ska erkänna stater som uppfyller de tre objektiva förutsättningarna för att vara en stat. 

Att ha en befolkning, ett territorium samt en regering som utövar effektiv kontroll över terri-

toriet. Det är vid det sista kriteriet, effektiv kontroll, som effektivitetsprincipen kommer till 
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användning. Prövningen innebär i korthet att man endast tar hänsyn till de faktiska förhållan-

den som råder.
136

 

I samma utskott hävdade man att prövningen av de objektiva kriterierna inte innebär att Sve-

rige stödjer den politik den nyutropade staten innehar eller hyser politisk empati. Det konsta-

terades att andra länder gör politiska överväganden vid ett eventuellt erkännande som innebär 

att man kombinerar folkrättens kriterier med politiska överväganden och att den principen 

inte tillämpas i Sverige. 

Sedan dessa utrikespolitiska betänkanden har en rad nya länder tillkommit som Sverige förr 

eller senare erkänt. I kölvattnet av Sovjetunionen och Jugoslaviens sönderfall utropades nya 

länder som Sverige erkände. Vissa, trots att regeringen i fråga inte hade full kontroll över 

territoriet, som i Bosnien och Kroatien och i modern tid Kosovo som haft problem i den norra 

delen av landet.
137

 

Den främsta skillnaden mellan den nutida och dåtida erkännandepolitiken är att det idag görs 

politiska avvägningar när Sverige erkänner en ny stat, även om utrikesutskottet genom åren 

hävdat motsatsen. Som skrivits tidigare införde EU i samband med Sovjets och Jugoslaviens 

sönderfall nya riktlinjer för vad som förväntas av de nya staterna. Att man respekterar grund-

läggande mänskliga rättigheter, har demokratiska institutioner samt respekterar minoriteters 

rättigheter. Övriga Europa förväntade sig att de nyutropade staterna respekterade Helsingfors-

och Parisdokumenten. 

Det står klart att politiska övervägningar görs i varje land innan man erkänner en ny stat. I 

vissa fall erkänns inte stater trots att de objektivt sett uppfyller folkrättens krav för att vara en 

stat, som exempelvis Västsahara. Det har tyvärr inte funnits något intresse hos omvärlden att 

erkänna Västsahara. När en stat planerar att erkänna en annan stat är det möjligt att olika 

riskanalyser genomförs. Vad blir konsekvenserna av vårt erkännande? Riskerar vi (landet) att 

bli indragen i en diplomatisk konflikt med moderstaten? Hur kommer vår handel med moder-

staten att påverkas av ett erkännande? 

Även om en enhet uppfyller de traditionella folkrättsliga kraven kan enheten nekas ett erkän-

nande pga. att staten inte vill hamna i dispyt med moderstaten som riskerar att förlora territo-

rium till följd av erkännandet. I Sverige har det länge funnits en politisk majoritet i riksdagen 
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för att erkänna Västsahara. När Sveriges regering i oktober 2014 erkände staten Palestina 

väntade sig många att även Västsahara skulle erkännas.
138

 Till skillnad från Palestina, fanns 

det en politisk majoritet att erkänna Västsahara.
139

  

Marocko som på ett folkrättsvidrigt sätt ockuperat Västsahara sedan 1975 är en viktig aktör i 

arabvärlden och en viktig handelspartner till Sverige. Efter starka påtryckningar från ledande 

Marockanska politiker som b.la resulterade i att man nekade upprättandet av IKEA-varuhus i 

landet, beslutade den svenska regeringen att man under överskådlig tid inte planerade att er-

känna Västsahara som en självständig stat.
140

 

Detta är ett tydligt exempel på att politiska övervägningar görs i respektive land innan de 

avser att erkänna en ny stat. Det är riskabelt att erkänna en ny stat om det leder till att man 

förlorar en viktig handelspartner. Speciellt när det inte föreligger geopolitiska eller andra stra-

tegiska intressen av att erkänna staten. Det är verklighetsfrämmande att på fullaste allvar 

hävda att folkrätt endast berör förhållandet mellan stater som regleras i avtal eller sedvanerätt. 

Folkrätten är oerhört politiserat där staterna har olika intressen. 

Det största hindret för ett självständigt Katalonien är inte att man har svårt att uppfylla de 

folkrättsliga kraven för en stat. Som tidigare konstaterats har Katalonien ett folk med särpräg-

lat språk, kultur och traditioner, ett väl definierat territorium med en stabil befolkning samt ett 

eget parlament och en regering som ansvarar för viktiga frågor i regionen och som delar an-

svaret med den spanska staten gällande andra viktiga områden. Man är en viktig ekonomisk 

aktör i området som drar in mycket pengar till den spanska skattekistan till följd av den om-

fattande turism som råder i området.
141

 Redan idag är Katalonien självförsörjande och agerar 

i många avseenden som en självständig stat. Ett självständigt Katalonien skulle klara sig 

mycket bra.  

Det främsta skälet till att Katalonien inte är en självständig suverän stat idag är för att man 

saknar omvärldens stöd. Det finns inga länder idag som är beredda att erkänna Katalonien. 

När det katalanska regionparlamentet deklarerade självständighet i oktober 2017 var det 
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många kritiska röster mot deklarationen. USA, EU och Turkiet sade ett blankt nej till ett 

självständigt Katalonien, medan andra länder, däribland Sverige, menade att den katalanska 

självständighetsdeklarationen är "en spansk inre angelägenhet".
142143

  

Det är tydligt att det är de politiska överväganden som gör det omöjligt för vissa länder att 

erkänna Katalonien. Vad skulle det skicka för signaler om exempelvis Kina och Turkiet er-

kände Katalonien? Det är länder som brottas med självständighetsrörelser (Kurder och Tibe-

taner). Ett erkännande av dessa stater skulle kunna tolkas som en indirekt uppmuntran till 

självständighetsrörelser i dessa länder men även i övriga världen. Att neka Katalonien erkän-

nande betyder per automatik inte att landet anser att de folkrättsliga kraven inte är uppfyllda. 

Utan det finns inget intresse av att erkänna Katalonien samtidigt som det inte är värt mödan 

att erkänna en nyutropad stat eftersom risken är för hög. 

Tyvärr finns det inget intresse hos världssamfundet att riva upp befintliga stater för att skapa 

utrymme åt nya nationer. Det finns inget intresse att dela upp Spanien, Kina eller Turkiet. 

Därför är omvärlden oerhört restriktiv med att erkänna nya stater och speciellt Katalonien.  

Även om Kosovo inte är internationellt erkänt eftersom de ännu inte innehar medlemskap i 

FN, stöttades Kosovos självständighetskamp av USA och den övriga västvärlden. Även om 

Kina och Ryssland inte erkänt Kosovo som en självständig stat väger enligt författarens me-

ning vissa andra länders erkännande mer. Att få stöd av en supermakt likt USA och av stora 

delar av västvärlden räcker långt. Idag betraktas Kosovo som en självständig suverän stat 

även om man endast erkänts av drygt 110 länder.
144

 

Katalonien har dock inget stöd av vare sig västvärlden eller andra viktiga länder världen över. 

Utan ett erkännande kan Katalonien aldrig bli en del av världssamfundet. Även om Kataloni-

en uppfyller de objektiva förutsättningarna har man idag inget stöd av omvärlden. Detta re-

sulterar i att Katalonien inte kan ingå avtal med andra länder eftersom de inte betraktas som 

en självständig stat. Utan ett erkännande kan Katalonien aldrig få en status som en stat och så 
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som situationen ser ut idag är Katalonien, trots självständighetsdeklarationen i oktober 2017, 

inte en stat i folkrättslig mening.  

9. Analys 

Självbestämmanderätten har främst gällt i koloniala sammanhang och i fall av hårt förtryck. 

När det gäller andra sammanhang är folkrätten oerhört oklar och det finns inte självklara folk-

rättsliga regler. När högsta domstolen i Kanada tog upp Quebec-frågan anförde man att det i 

fall som inte rör koloniala sammanhang eller situationer av hårt förtryck, inte finns en absolut 

rätt att kräva en självständig suverän stat. Dock konstaterade domstolen att Kanada till följd 

av deras grundlag, inte kunde "förhålla sig likgiltig till att en tydlig majoritet av invånarna i 

Quebec så tydligt uttryckt att de inte vill fortsätta att vara en del av Kanada". Detta reso-

nemang av HD i Kanada leder till att den kanadensiska regeringen i framtiden måste förhand-

la med Quebec. 

När det som i fallet Katalonien gäller ett eventuellt utträde ur en redan befintlig stat har som 

tidigare nämnts, folkrätten inte skapat tydliga regler om vad som gäller. Då är det ytterst två 

principer som ställs mot varandra. Dels moderstatens rätt till territoriella integritet och folk-

viljan hos det folk som strävar efter självständighet (självbestämmande). Företrädarna för den 

katalanska självständighetsrörelsen har hela tiden hävdat att den finns en folkvilja om ett 

självständigt Katalonien. Till följd av detta hölls det en folkomröstning huruvida Katalonien 

skulle vara en självständig stat eller inte.  

Drygt 40 % av de röstberättigade i Katalonien röstade i folkomröstningen. Av de röstade 

drygt 2.2 miljoner katalaner, vilket motsvarar drygt 90 %, ja till ett självständigt Katalonien. 

Spanien och många i omvärlden hävdar att det låga valdeltagandet skulle vara en indikation 

på att folkviljan för ett självständigt Katalonien inte är tillräckligt enig. Det går dock inte att 

bortse från att över 2.2 miljoner människor röstade JA till ett självständigt Katalonien.
145

 Som 

en jämförelse är 2.2 miljoner människor fler än Kosovos befolkning.  

Den spanska regeringen i Madrid var redan från första början starkt emot en katalansk folk-

omröstning. Hela tiden har centralmakten hävdat att den katalanska folkomröstningen strider 

mot den spanska konstitutionen, och författningsdomstolen i landet har i ett domslut konstate-
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rat att folkomröstningen strider mot landets grundlag.
146

 Regeringen i Madrid har inte någon 

gång under processens gång varit samarbetsvillig med regionstyret i Katalonien. 

Det låga valdeltagandet berodde till stor del på att spansk polis, med order från regeringen i 

Madrid, gjorde allt i sin makt för att förhindra folkomröstningen i Katalonien. Man drabbade 

samman med människor som skulle rösta, förstörde röstsedlar och konfiskerade valurnor. Allt 

för att förhindra en folkomröstning. Den spanska polisbrutaliteten fick stark kritik från om-

världen och av internationella organisationer.
147

 Regeringens svar på omröstningen var onö-

digt hård som i stället tenderar att ge motsatt effekt. Deras sätt att hantera folkomröstningen 

spär på ytterligare hatstämningen mellan Katalonien och Madrid och visar på hur det kata-

lanska folket än idag hindras att utöva sin rätt till självbestämmande. 

Rätten till självbestämmande innebär bland annat en rätt att fritt delta i olika politiska sam-

manhang. Att hävda att principen om folkens självbestämmanderätt per automatik innebär en 

rätt att hålla en folkomröstning om att bryta sig loss från en moderstat är en aning hårdra-

gen.
148

 Dock kan företrädarna för Kataloniens självständighetsrörelse åberopa principen i ett 

sätt att förhandla och föra dialog med centralregeringen i Madrid.
149

 Som HD i Kanada kon-

staterade finns det ingen absolut rätt att kräva självständighet när det inte rör sig om koloniala 

sammanhang eller förtryck. Dock konstaterade domstolen att folkviljan i en folkomröstning 

måste respekteras av moderstaten och att en sådan folkvilja inte kan ignoreras. Detta medför 

att båda parterna i konflikten måste förhandla och föra dialog för att komma fram till en lös-

ning som passar båda parterna.  

Företrädarna för den katalanska självständighetsrörelsen måste vara medvetna om att en folk-

omröstning inte per definition betyder självständighet samt att man i en förhandling inte en-

bart kan argumentera för självständighet. Dock måste Spanien, i likhet med situationen i Ka-

nada vara beredd att sitta i förhandlingsbordet tillsammans med företrädare för Katalonien. 

Förhandling och dialog är den enda lösningen. Det går inte att agera som regeringen i Madrid 
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gör idag. Folkomröstningen visade att stora delar av det katalanska folket är missnöjda med 

styret i Madrid. Att konstant argumentera mot folkomröstningen och vägra erkänna resultatet 

kan vara till Kataloniens fördel. 

Genom att åberopa artikel 155 i den spanska konstitutionen som medförde att det katalanska 

självstyret upplöstes, avsätta regionparlamenten och presidenten, utfärda en internationell 

arresteringsorder på bland annat Kataloniens f.d. regionspresident Carles Puigdemont förstär-

ker bara självständighetsrörelsens skildring om hur katalanerna ständigt förtrycks av reger-

ingen i Madrid. Trots den polisbrutalitet och det övriga agerandet dagarna innan och under 

folkomröstningen inte uppfyller den nivå av förtryck som krävs för att rätten till "remedial 

right" slår in, har det naiva agerandet och de onödiga spänningarna lett till att de katalanska 

kraven framstår som logiska och legitima. Om spänningarna och våldet eskalerar ytterligare 

kan man på allvar börja diskutera huruvida den spanska staten fortsättningsvis kan åberopa 

rätten till den territoriella integriteten som ett argument mot en katalansk självständighet. 

Den spanska regeringen har hela tiden under krisens gång åberopat avsnitt två i den spanska 

konstitutionen som anger att konstitutionen från 1978 bygger på "den spanska nationens 

oupplösliga enhet, det gemensamma och odelbara hemlandet för alla spanjorer", som ett 

sätt att hävda att Kataloniens avsikt att bryta sig loss från Spanien bryter mot konstitutionen. 

Både regeringen i Madrid och landets författningsdomstol hävdar att det katalanska agerandet 

strider mot nationell rätt. Men vad säger den internationella rätten? 

Den internationella domstolen i Haag kom fram i sitt rådgivande yttrande i Kosovo-frågan att 

en ensidig självständighetsförklaring inte strider mot internationell rätt. Det finns inga ut-

tryckliga förbud i folkrätten som hindrar att en enhet deklarerar självständighet. Dock anförde 

domstolen att en självständighetsförklaring kan strida mot internationell rätt om den är kopp-

lad till någon form av våldsutövning, vilket inte är fallet i Katalonien. 

Även om självständighetsförklaringen från oktober 2017 stred mot den spanska konstitutio-

nen strider Kataloniens självständighetsförklaring inte mot internationell rätt och är därmed 

giltig. Som en direkt följd av detta kan Spanien inte åberopa respekten för staters territoriella 

integritet som ett argument mot den katalanska självständighetsdeklarationen. ICJ kom fram i 

samma fall som ovan att staters territoriella integritet endast gäller när andra stater kränker en 

stats territoriella integritet. Principen gäller inte mot icke statliga aktörer eller när en del av 

moderstatens egna befolkning vill bryta sig loss. 
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Som tidigare anfördes har rätten till "remedial secession" ännu inte inträtt, i och med att det 

förtryck som folkrätten kräver för att doktrinen ska träda i kraft, inte är så omfattande i Kata-

lonienfallet som det exempelvis var i Kosovo, där människor fördrevs, torterades och mörda-

des. Detta kan dock ändras om våldet eskalerar i regionen, vilket i sig inte är en omöjlighet. 

 Många staters konstitutioner bygger på principerna som följs av FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna. Folkets vilja är en grundläggande princip som måste respekteras hos 

de styrande i respektive land. Denna princip är också grundläggande inom ramen för det eu-

ropeiska systemet.
150

 

EU som överstatlig organisation har förhållit sig mycket passiv i konflikten mellan Kataloni-

en och Spanien. Lissabonfördraget som är en grundpelare i EU vilar på många demokratiska 

rättigheter, som rätten att rösta och rätten till mötesfrihet. Madridstyrets sätt att hantera kon-

flikten, genom att använda gummikulor mot röstberättigade och beslagta valsedlar står klart i 

strid med EU:s grundläggande värderingar där Spanien är en viktig medlemsstat.  

EU är en union som består av 28 medlemsstater. Som försvarare av den territoriella integrite-

ten har EU förhållit sig passivt i Katalonienkonflikten eftersom man inte vill riskera att upp-

muntra andra självständighetsrörelser inom EU. Därför har man varit oengagerad i konflikten 

och hävdat att det är en spansk "angelägenhet", som inte rör EU som union. 

Företrädare för den katalanska självständighetsrörelsen har hela tiden hävdat att ett självstän-

digt Katalonien skulle klara sig bra i framtiden. Man är för ett EU-medlemskap och är i övrigt 

en väldigt rik region i Europa. Den främsta huvudbry för Katalonien vid en eventuell separa-

tion från Spanien är den så kallade "Prodi-doktrinen" som härrör från den förra EU-

kommissionens ordförande, Romano Prodi. 

Prodidoktrinen anger att en region som bryter sig loss från en moderstat som också är ett 

medlemsland i EU, automatiskt också lämnar EU samt måste återgå till de vanliga processer-

na som krävs för att bli ett EU-land, vilket kan ta flera år.
151

 
152

Vid en sådan situation är det 

inte omöjligt att Spanien motsätter sig ett katalanskt medlemskap vilket skulle innebära att 

Katalonien blir utfrysta av EU.  Enligt samma doktrin tar EU itu med en självständig stat en-
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dast om självständigheten grundar sig på en rättslig och förhandlad process. Så var fallet 

2014 när Skottland höll en folkomröstning om självständighet.
153

 

Det är utan tvekan så att den katalanska folkomröstningen satt EU i en besvärlig sits. Trots 

polisbrutaliteten och tveksamma ingripanden har EU hela tiden backat upp Spanien. Det finns 

inget intresse av att splittra medlemsstater i EU. Det går inte att blunda för problemen som 

EU gör i Katalonienfrågan. Deras passivitet kan resultera i ett bekymmersamt prejudikat för 

självständighetsrörelser i Europa. Även om rätten till självbestämmande aktualiseras kan 

självständighetsrörelser inte garanteras EU:s stöd för deras kamp.  

EU har hela tiden försökt inta en neutral roll i konflikten och man hävdar konstant att det är 

en intern angelägenhet som endast Spanien kan lösa. Men när centralmakten i Madrid anser 

att en folkomröstning inte är förenlig med nationell rätt, trots att en självständighetsdeklara-

tion inte strider mot folkrätten, kan EU inte längre förhålla sig passiv. Rätten att rösta stadgas 

bland annat i Lissabonfördraget och att motsätta sig ett folks rätt att rösta gör att EU automa-

tiskt blir inblandande i konflikten, oavsett om man vill det eller inte. 

Den främsta lösningen för konflikten är att EU agerar som medlare, vilket var fallet på Nord-

irland. Skillnaden mellan Nordirland och Katalonien är att EU agerade medlare först efter att 

ett fredsavtal skrivits under vilket inte är fallet med Katalonien.
154

 Detta ska dock inte hindra 

att EU som är en mäktig union och en stormakt i den internationella scenen att agera som 

fredsförhandlare. Den enda lösningen är att företrädare för den katalanska självständighetsrö-

relsen sitter i förhandlingsbordet med centralregeringen i Madrid och EU. Endast då kan par-

terna komma fram till en lösning som gynnar båda.
155

 

I slutändan är framgången till en självständig stat inte endast att den eventuella staten i fråga 

uppfyller de objektiva kriterierna folkrätten ställer på en stat, eller att befolkningen kan peka 

på förtryck som aktiverar rätten till secession. Det viktigaste är att den självutropade staten 

erkänns av andra stater, exempelvis att omvärlden erkänner Kataloniens utbrytning från Spa-
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nien. Det är först då Katalonien kan vara en del av världssamfundet och agera som en själv-

ständig stat på den internationella scenen. 

Det måste dock påpekas att en stat inte behöver erkännas av alla världens stater för att vara en 

del av världssamfundet. En stat kan agera som en självständig stat även om den inte erkänns 

av andra stater. Både Sydkorea och Nordkorea agerar som självständiga stater trots att län-

derna inte erkänt varandra. Det finns ingen plikt att erkänna stater i den internationella rätten. 

En stat kan avvakta med ett erkännande av exempelvis politiska skäl. Så var fallet när Sverige 

först 1972 och 1973 erkände Östtyskland respektive Nordkorea, trots att staterna i fråga hade 

agerat som självständiga stater i decennier.
156

 Ett annat utmärkt, modernt exempel på att en 

stat är en stat även om staten inte blivit erkänd av alla länder är Kosovo, som trots sina 110 

erkännanden av FN-s 193 medlemsländer, ändå agerar som en suverän stat. 

Även om en stat kan vara en stat utan många erkännanden krävs det att åtminstone en skara 

länder erkänner staten i fråga. Den kan vara svårt för en stat att agera som en stat utan erkän-

nanden, vilket är fallet med Taiwan.
157

 Den främsta huvudbry för den katalanska självstän-

dighetsrörelsen är att ingen stat öppet deklarerat att man kommer att erkänna Katalonien. EU, 

USA och Turkiet har öppet gett sitt stöd till centralregeringen i Madrid.
158

 Detsamma gäller 

Kina som är en ekonomisk och militär supermakt. Utan ett enda erkännande blir det svårt för 

Katalonien att agera på den internationella scenen. Ett erkännande är inte endast ett bevis på 

att man stödjer en självständighetskamp. Ett erkännande är enormt viktigt eftersom länderna i 

och med erkännandet upprättar diplomatiska förbindelser som innebär att staterna kan ingå 

internationella avtal som rör ekonomi, försvar, klimat osv. 

10. Avslutning 

I flera sekel har människor runt om i världen kämpat för självbestämmanderätt. Krig, förföl-

jelse, förödelse, förhandlingar och uppror har varit en del i folkens strävan efter självbestäm-

manderätt. Även om tanken om folkens självbestämmande sträcker sig tillbaka till franska 

revolutionens idéer och 1800-talets nationalstater, var det först på 1900-talet som principen 

kunde uttryckas i dokument.  
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I samband med första världskrigets slut utvecklade den dåvarande amerikanske presidenten, 

Woodrow Wilson principen om självbestämmanderätten, genom sina s.k. fjorton punkter. 

Wilson underströk folkens intressen i kolonialstaterna. Genom denna tanke bildades en rad 

nya länder i Europa. 

När FN grundades i kölvattnet av det fasansfulla andra världskriget 1945, som en mellanstat-

lig organisation, för att främja det internationella samarbetet, skrevs folkrättens tankar, idéer 

och principer ned i olika folkrättsliga dokument. I takt med att FN:s medlemsländer blev fler 

och fler blev det internationella samarbetet större och större och till slut antogs en mängd 

olika dokument som förband världens stater.  

Det kan spillas blod utan att FN och omvärlden reagerar. Men en hel världsdel kan inte leva 

under förtryck innan världssamfundet reagerar. I takt med att FN utvecklades till en mäktig 

aktör i världen, levde hundramiljontals afrikaner och araber under den vita kolonialismens 

förtryck. Folken fick nog. Folkens självbestämmanderätt skulle någon gång få gehör. 

1960 antogs resolution 1514 (XV) igenom av FN:s generalförsamling. Avkoloniseringsdekla-

rationen slog fast att alla folk har rätt till självbestämmande. Folken fick en rättighet att utöva 

sina sociala, politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingar fritt. Resolutionen var kolonia-

lismens dödsstöt. Självständighetsrörelserna i Afrika fick sin vilja igenom. Folken i Afrika 

fick gehör. Självbestämmanderätten hade vunnit mot kolonialismen. 

Efter Afrikas frigörelse fortsatte självbestämmanderätten sätta spår. Efter Berlinmurens fall, 

Sovjetunionen och Jugoslaviens sönderfall, hade självbestämmanderätten vält omkull en gi-

gantisk mur som resulterade i att nya stater, mitt i Europas hjärta kunde bildas i enlighet med 

folkens vilja. 

Principen om folkens självbestämmanderätt åberopas än idag av olika självständighetsrörel-

ser i världen. Katalaner i Spanien och kurder i Irak har åberopat självbestämmanderätten som 

ett krav för att bryta sig loss från Spanien respektive Irak. Båda folken har genomfört en 

folkomröstning om självständighet i dess autonoma regioner. I båda fallen har omvärlden 

blundat. Det finns inget stöd för katalanernas eller kurdernas självständighetskamp. Principen 

om folkens självbestämmanderätt är ålderdomlig och präglad av politiska överväganden.  

Världskartan ser annorlunda ut idag än vad den gjorde för 50 år sedan. Kolonierna är utrota-

de. Självbestämmanderätten fick sitt stora genombrott i en tid där kolonier var vanliga. När vi 

idag inte har kolonier utan icke statliga aktörer som vill bryta sig loss från en moderstat har 
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den internationella rätten inga egentliga svar. Vad säger folkrätten om secession från en mo-

derstat? Hur förhåller sig den territoriella integriteten till en icke statlig aktör? Finns det en 

rätt att bryta sig loss från en moderstat utifrån principen om självbestämmanderätt? Är det 

enbart kränkningar av mänskliga rättigheter och andra grova brott som kan legitimera seces-

sion? 

Folkrätten behöver modernisera principen om folkens självbestämmanderätt. Ytterst borde en 

deklaration antas av alla FN länder som lägger fram ett tydligt ramverk för vad som gäller för 

självbestämmanderätten. När finns det en rätt att bryta sig loss från en moderstat? Vilka fak-

torer talar för självbestämmanderätt? Vad gäller för icke statliga aktörer och deras roll i själv-

bestämmanderätten? 

Detta är otroligt komplexa frågor som är svåra att lösa men som måste lösas för att det inter-

nationella samarbetet ska kunna utvecklas. Självständighetsrörelserna blir fler och fler och 

agerar i olika delar av världen. Världssamfundet kan inte blunda för problemen och åberopa 

principer och dokument vars glansdagar är förbi. 

Länge har självbestämmanderättens roll utanför de koloniala sammanhangen diskuterats. 

Självbestämmanderätten har till stor del åberopats vid koloniala situationer och vid krig. Men 

världen ser annorlunda ut idag än vad den gjorde förr. Många självständighetsrörelser som 

strävar efter ökat självbestämmande eller självständighet lever inte under kolonialismens för-

tryck. Dessutom agerar inte många självständighetsrörelser idag inte under krig. Både Kata-

lonien och Irakiska Kurdistan strävar efter självständighet. Men det existerar varken krig eller 

inbördeskrig i Spanien. Självbestämmanderätten har övergått i en ny fas och måste utvecklas.  

Det är dags att vi får ett internationellt ramverk gällande självbestämmanderätten som förbin-

der världens stater. I och med att kolonialismens dagar är förbi och självständighetsrörelser 

strävar efter att bryta sig loss från moderstater, krävs nya folkrättsliga regler för vad som 

gäller.  

Blodspillan har länge varit den främsta anledningen till varför ett område har legitimerats en 

utbrytning från moderstaten. Krig, massmord, etnisk rensning, diskriminering och andra gro-

va övergrepp i folkens mänskliga rättigheter har slutligen lett till att moderstaten inte kunnat 

åberopa principen om staters territoriella integritet. Förtryck har resulterat i att självbestäm-

manderätten gått före staters territoriella integritet. Det såg vi inte minst i Kosovo, men också 

i Eritrea. Det ska dock inte gå så långt att det ska krävas att oskyldiga människor sätter livet 

till för att självbestämmanderätten aktualiseras. Det ska inte leda så långt att det måste krävas 
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en kampanj av centralregeringarna i Madrid och Bagdad mot deras respektive autonoma regi-

oner för att självbestämmanderätten på riktigt ska diskuteras.  

Självbestämmanderätten ska aktualiseras om folket som strävar efter självbestämmanderätt 

kan visa på att deras kamp sträcker sig långt tillbaka i tiden. Exempelvis flera decennier. Det 

måste föreligga en historisk kamp för självständighet. Den eritreanska självständighetsrörel-

sen kämpade i över 30 år för självständighet från Etiopien. En historisk kamp för självbe-

stämmanderätt resulterar i att folket dels inryms i folkrättens definition av ett folk, samt att 

folket har självbestämmanderätt. 

En annan faktor som talar för att självbestämmanderätten ska aktualiseras är om folket som 

strävar efter självbestämmanderätt kan visa på att moderstaten systematiskt förtryckt folket 

och dess strävan efter självbestämmanderätt. Att folket lever som andraklassens medborgare, 

att inte tillerkännas en rätt att läsa utbildningar på folkets språk, vägras poster inom statliga 

institutioner osv är exempel på förtryck och diskriminering. Dock måste folket som strävar 

efter självbestämmanderätt vara tillräckligt många för att detta ska aktualiseras. En minoritet 

som förtryck just för att de är en minoritet räcker inte för att självbestämmanderätten ska ak-

tualiseras, exempelvis Rohingyafolket i Burma. 

Vidare måste det finnas företrädare för folket som strävar efter självbestämmanderätt. Denna 

aktör ska delta i olika politiska sammanhang och företräda dess folk i olika frågor. Det kan 

vara i fredsförhandlingar, politiska diskussioner etc. Företrädarna måste kunna agera på den 

internationella scenen för att visa att man vid en eventuell utbrytning kan agera som en själv-

ständig stat. 

Dessutom måste det finnas folkrättsliga regler för icke statliga aktörer och förhållandet mel-

lan de och stater. I Kosovofallet konstaterade ICJ att det inte finns en skyldighet för icke stat-

liga aktörer att respektera staters territoriella integritet, utan att denna skyldighet endast gäller 

stater sinsemellan. Detta måste förändras. Det måste finnas tydliga regler för vad en icke stat-

lig aktör som företräder ett folk, får göra och inte göra. Om en icke statlig aktör som före-

språkar ett folks rätt till självbestämmande, konstant kränker en moderstats territoriella integ-

ritet kan rätten till självbestämmande inte åberopas. 

Ytterst är det folkets vilja som måste vara vägledande. För att en eventuell utbrytning ska 

vara smidig krävs det att alla parter samlas tillsammans vid förhandlingsbordet. Detta är den 

enda lösningen för att slippa blodspillan. Företrädare för rörelsen som strävar efter ökat själv-
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bestämmande eller självständighet måste sitta i samma bord som motståndarna till självstän-

dighetsrörelsen. Vad vill centralmakten? Men framförallt, vad vill folket? 

Genom en folkomröstning går det att ta reda på vad folket vill. Vill folket bryta sig loss från 

moderstaten och utropa en självständig stat? Vill folket fortfarande vara en del av modersta-

ten? Eller kräver folket endast utökat självbestämmanderätt i vissa specifika frågor? Det mås-

te konstateras att självständighet inte alltid är det ultimata målet för självbestämmanderörel-

ser i världen. Oftast grundar missnöjet sig på att folket inte är en del av moderstaten i olika 

sammanhang. Genom en folkomröstning i den region eller det område som strävar efter 

självbestämmanderätt får man fram folkviljan. För att en folkomröstning ska vara legitim 

krävs det att de allra flesta röstberättigade röstar. Ett lågt valdeltagande pekar snarare på att 

självbestämmandefrågan inte är prioriterad. 

Detta, tillsammans med att det område som strävar efter självständighet uppfyller de traditio-

nella kraven för en stat bör vara tillräckligt för att självbestämmanderätt och slutligen själv-

ständighet legitimeras. 

Men det främsta problemet idag är att de politiska övervägandena har en stor plats i folkrät-

ten. Även om folkrätten medger att ett folk har en rätt till självbestämmande, kan folket ändå 

inte utöva sina rättigheter fullt ut eftersom omvärlden vägrar erkänna staten i fråga. Folket i 

Västsahara har tillerkänts självbestämmanderätt av internationella instanser och av folkrätts-

liga dokument. Ändå har folket i Västsahara levt under förtryck i över 40 år på grund av att 

dess grannländer påstår sig ha en rätt att intervenera i landet. 

Både Sveriges och övriga länders erkännandepolitik måste förändras. En stats erkännande 

skall endast grundas på folkrättsliga argument och får inte beblandas med politiska över-

väganden. Geopolitiska, ekonomiska och andra intressen en stat kan tänkas ha av ett erkän-

nande måste stå vid sidan. 

Svensk erkännandepolitik och omvärldens erkännandepolitik måste förändras till att enbart 

grunda sig på folkrätt. Vad stater anser om självständighetsrörelsernas ideologi eller om den 

eventuella staten kan utvecklas till en diktatur ska inte få påverka den stat som överväger att 

erkänna den nya staten. Även om en stat uppfyller de traditionella folkrättsliga kriterierna för 

att vara en stat, samt att folket åtnjuter självbestämmanderätt är ett erkännande grädden på 

moset. Utan ett erkännande från något land får staten svårt att agera på den internationella 

scenen. 
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Det kan dock räcka med att en stat går i förarsätet och erkänner en stat. Det kan resultera i en 

dominoeffekt som till slut kommer leda till att staten erkänns av tillräckligt många stater. 

Detta kan endast ske om de politiska övervägandena försvinner från ett lands erkännandepoli-

tik. Har folket rätt till självbestämmande? Uppfyller området de folkrättsliga kriterierna för 

att vara en stat? Finns det faktorer som talar för självbestämmande? Om svaren är jakande på 

frågorna bör en annan stat erkänna staten. 

Självbestämmanderätten har åberopats i flera sekel och kommer att åberopas i flera sekel 

framöver. Aldrig någonsin kommer folkens strävan efter självbestämmande att kvävas. Oav-

sett om en stat tar till vapen eller våld kommer människors idéer och tankar alltid finnas kvar. 

Det går att döda människor men inte idéer och tanker. Att förbjuda den eritreanska flaggan 

stoppade inte en eritreansk självständighet. Att ockupera Västsahara kommer inte förändra 

det västsahariska folkets strävan efter självständighet. En folkmordskampanj hindrar inte 

kurder världen över att göra sin röst hörda. Att kampanja mot Kosovos självständighet för-

hindrar inte staten Kosovo att agera som en självständig suverän stat. Att beslagta valurnor 

och förstöra valsedlar kommer inte hindra den katalanska självständighetsrörelsen att fortsätta 

strida för sin kamp. 

Självbestämmanderätten kommer förevigat att leva kvar. Katalanska flaggan kommer fortfa-

rande vaja hängandes från balkongerna i Barcelona.  

När hundratusentals civila hade mördats av den franska armén trodde man att det algeriska 

folkets strävan efter självständighet hade krossats. Ack så fel man hade. 

Inför en massiv publik i den algeriska staden Mostaganem, ställde sig Charles de Gaulle på 

scenen den 4 juni 1958 och sade " I have understood you! I know what has happened here. I 

see what you wanted to achieve. I see that the road you have opened up in Algeria is one of 

renewal and fraternity."
159

 

Trots hundratusentals döda kunde inte det algeriska folkets strävan efter självbestämmande-

rätt kvävas. 1962 deklarerade Algeriet självständighet från den tidigare kolonialstaten Frank-

rike. 
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