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Abstract   

Minority protection mechanisms in international law aim to guarantee certain individual 

rights to persons belonging to ethnic, religious or linguistic minorities, such as freedom 

of culture, religion and language. These rights can be considered to be of collective 

interest for minority group identity and therefore often require the possibility of 

collective enjoyment. In addition to general human rights and principles of non-

discrimination, minority protection can alternately be ensured through minority specific 

rights. However, minority specific rights would not operate effectively without evolving 

a concept of collective (or group) rights in international law. Hence, while this kind of 

approach can provide legal methods for balancing the interests of individuals, groups and 

the state, it creates the possibility of conflicts with the international framework of 

individual rights. The ottoman millet system sets a historical example of minority 

protection instruments based on a collective concept of human rights. Furthermore, the 

ottoman history offers an illustration of what could go terribly wrong with a collective 

rights model. By analyzing the millet system and the ottoman legal reforms in the 

nineteenth century I will discuss reoccurring issues with collective rights. I will argue 

that incorporating collective rights within a structure founded on individual rights is a 

problematic way of protecting individuals belonging to minorities and other vulnerably 

ethnic groups. Looking through the historical development of universal human rights 

some important aspects of its main principles will be brought up in this paper.  
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Förord 

Jag skulle särskilt vilja tacka min handledare doktorand Love Rönnelid för all vägledning 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Folkrätten har sedan 1948 reglerat mänskliga rättigheter utifrån ett individbaserat 

koncept.1 Det innebär att rättighetsinnehavaren för varje mänsklig rättighet är en 

individuell person.2 Förenta nationernas (FN) universella deklaration om mänskliga 

rättigheter från 1948 presenterade detta synsätt som den mest lämpliga grunden för ett 

kodifierat rättighetssystem på internationellt plan.3 Mot bakgrund av upprepade folkmord 

framför allt under första och andra världskriget har mänskliga rättigheter inte ansetts 

kunna garanteras på något annat sätt än genom ett individuellt rättighetssystem som inte 

riktar fokus mot grupper. Genom 1948 års deklaration tog världssamfundet därför starkt 

avstånd från kollektiva rättighetskoncept som hade förekommit dessförinnan.4 Det 

rättighetsskydd som hade utvecklats av FN:s föregångare Nationernas förbund (NF) gav 

större möjlighet för grupper att vara rättighetsinnehavare.5 Genom så kallade minoritets-

specifika rättigheter kunde distinkta folkgrupper inom en stats befolkning få särpräglade 

möjligheter att utveckla och bevara en egen kulturell ordning. Syftet med NF:s 

minoritetsspecifika rättigheter var att skydda minoritetsbefolkningar mot diskriminering 

från majoritetsbefolkningar i de nya staterna som bildades efter första världskriget.6 

Denna kollektivt inriktade modell visade sig dock fungera ineffektivt eftersom relationen 

mellan majoritet och minoritet tvärtom blev ansträngd.7 Majoritetsgrupper i makt-

ställning genomförde omfattande diskrimineringar mot minoritetsgrupper inom staternas 

territorium, vilket utlöpte i förödande folkmord under andra världskriget (1939-1945).8 

Före FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna tillämpades minoritets-

specifika rättigheter inte endast i Europa utan även i andra delar av världen. Minoritets-

specifika rättigheter hade sedan länge präglat ordningen i Ottomanska imperiet.9 

                                                           
1 Lawrence Barsh, Evolving Conceptions of Group Rights in International Law, 1987, s. 1. Meijknecht, 

Minority Protection System between World War I and World War II, 2010, B.1.6. Wenzel, Group Rights, 

2011, A.1. 
2 Wenzel, B.2. 
3 Lawrence Barsh, s. 1. 
4 Ibid.  
5 Meijknecht, C.1.31.  
6 Ibid. Henrard, Minorities: International Protection, 2013, C.1.25-26. 
7 Bl.a. på grund av nationalitetskänslan som nationalismen förde med sig. Meijknecht, C.2.32. 
8 Kymlicka, Two Models of Pluralism and Tolerance, 1992, s. 47, not. 14. Henrard, 2013, C.1.25-26. 
9 Van den Boogert, “Millets: Past and present”, Religious Minorities in the Middle East: Domination, 

Self-Empowerment, Accommodation (red. Longva & Roald) 2012, s. 30-38. Davison, Reform in the 
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Ottomanska imperiet sträckte sig över stora landområden och inkluderade många 

folkgrupper. Det effektivaste sättet för ottomanerna att styra över den stora befolkningen 

var genom det kollektiva rättighetssystem som kallades för milletsystemet.10
 Enligt 

modern turkiska används ordet millet som beteckning för nation.11 I enlighet med 

milletsystemet var den ottomanska befolkningen organiserad i mindre grupper som 

tillerkändes rättigheter samt ålades skyldigheter anpassat efter sin grupptillhörighet.12 

Tolerans för mångkultur utgjorde en grundläggande princip för milletsystemet som 

bidrog till att folkgrupperna fick möjlighet att utveckla och bevara det egna språket, den 

egna kulturen och lokala sedvänjor under lång tid. Samtidigt var det på många sätt också 

problematiskt med de minoritetsspecifika rättigheterna, framför allt vid intresse-

konflikter mellan folkgrupper samt även mellan individer inom grupperna. Trots 

respekten för folkgruppers olikheter rådde en klar hierarki i milletsystemet13 och den 

förespråkade toleransen bestod endast så länge den styrande majoriteten kunde 

vidmakthålla en överlägsen ställning.  

På 1800-talet genomfördes omfattande reformer i Ottomanska imperiet som inverkade 

på milletsystemets organisation. 1839 respektive 1856 försökte ottomanerna ta avstånd 

från den gruppmodell som milletsystemet representerade genom att introducera nya 

rättsprinciper.14 Lika rättigheter och diskrimineringsförbud skulle medföra att millet-

systemets hierarkiska ordning avskaffades och att skillnader mellan grupper därmed 

upphörde. Även i Ottomanska imperiet var behovet av minoritetsskydd en drivande 

faktor för reform. Resultatet av reformerna levde dock inte upp till förväntningarna. 

Motsättningarna mellan folkgrupperna i milletsystemet ökade och åtskillnaden mellan de 

olika grupperna uppenbarades tydligare än någonsin. Det armeniska folkmordet 1915 

under första världskriget (1914-1918) är ett omtalat exempel på den etniska rensning som 

följde av de ottomanska reformerna.15 Det interna våldet och konflikterna föranledde 

medlemsstaterna i NF16 att ingripa genom humanitär intervention i bl.a. Syrien och 

                                                           
Ottoman Empire 1856-1876, 1963, s. 1. Movsesian, Elusive Equality: The Armenian Genocide and the 

Failure of Ottoman Legal Reform, 2010, s. 10-11. 
10 Aral, The Idea of Human Rights as Perceived in the Ottoman Empire, 2004, s. 476. 
11 Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire, 2014, s. 15. Jfr Öztürk, The Ottoman Millet 

System, 2009, s. 72.  
12 Astourian, The Armenian Genocide: An Interpretation, 1990, s.117-118. 
13 Ibid. 
14 Van den Boogert, s. 30-38. Davison, 1963, s. 1. Movsesian s. 10-11. 
15 Movsesian, Astourian. Salt, Britain, the Armenian Question and the Cause of Ottoman Reform: 1894-

96, 1990. Det armeniska folkmordet som en konsekvens av segregeringen i milletsystemet kommer 

beröras nedan i avsnitt 4.4.1.  
16 Den europeiska eliten bestående av bl.a. Frankrike och Storbritannien. Meijknecht, C.2.32.  
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Libanon vid första världskriget slut.17 Händelserna ledde till att milletsystemet 

avskaffades, imperiet upplöstes och att den ottomanska eran därmed upphörde. 

Republiken Turkiet bildades 1923 och förutom ett fåtal andra ottomanska områden som 

blev självständiga stater koloniserades övriga delar av NF.18   

Genom NF:s så kallade mandatsystem var de tidigare ottomanska områdena koloniserade 

i princip fram till FN:s proklamering av de mänskliga rättigheterna 1948.19 Syrien blev 

t.ex. inte självständigt förrän 1946.20 Efter avkoloniseringen var målet att FN:s 

individuella rättighetssystem skulle kunna tillämpas internationellt och sedan 1948 har 

detta också upprätthållits inom folkrätten. Människorättskränkningar under det pågående 

Syrienkriget och andra rådande konflikter visar dock på att inte heller individuella 

rättigheter löser förekommande motsättningar mellan folkgrupper med olika etniska, 

kulturella och religiösa bakgrunder. Detta har föranlett en debatt om förbättringsvägar 

beträffande det folkrättsliga skyddet för mänskliga rättigheter, bl.a. skyddsmekanismen 

i artikel 27 internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

(ICCPR). Särskilt diskuteras lämpligheten av minoritetsskydd genom minoritetsspecifika 

rättigheter, vilket inte är en ny diskussion i sig men utgör väl en högst relevant fråga i en 

ökad multikulturell värld. I detta sammanhang har kollektiva rättigheter diskuterats allt 

flitigare på senaste tid21 och fler jurister gör jämförande analyser mellan individuellt 

inriktade och kollektivt inriktade modeller. Historiska perspektiv aktualiseras därvid 

eftersom lärdomar kring potentiella rättsföljder av olika utformningar i lagstiftningen 

möjligtvis kan hämtas från tidigare inträffade händelser.  

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Avsikten med denna uppsats är att studera internationell rättshistoria med inriktning på 

milletsystemet i Ottomanska imperiet. Särskild fokus kommer ligga på ottomanernas 

reformer som infördes 1839 respektive 1856 för en diskussion kring de principiella 

förändringarna av milletsystemets ordning. Genom att analysera milletsystemet som en 

kollektiv rättighetsmodell samt utreda händelseförloppet vid övergången till en mer 

                                                           
17 Kämmerer, Colonialism, 2008, B.5. Al-Marayati, The Question of Syria and Lebanon before the 

United Nations, 1968, s.116.  
18 Öztürk, s. 83 ff. Qataert, The Ottoman Empire 1700-1922, 2000, s. 187-188. 
19 Kämmerer, B.5. Jfr Melki, Syria and State Department 1937-47, 1997, s. 95 ff. Mer om NF:s 

mandatsystem nedan i avsnitt 4.5.4. 
20 Melki, s.101. Al-Marayati, s. 121. 
21 Inte minst av Will Kymlicka. 
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individuellt präglad ordning kan större förståelse skapas kring funktionen av ett kollektivt 

system i jämförelse med det individuella system som präglar den internationella rätten 

idag. Förhoppningen är belysa för - och nackdelar med grupprättigheter genom att lyfta 

fram och analysera den problematik som har konstaterats i den ottomanska 

rättsordningen, vilket blir relevant för frågan om minoritetsskydd genom minoritets-

specifika rättigheter. Milletsystemet med dess utpräglade kollektiva struktur är ett 

anmärkningsvärt exempel på typiska principer för en rättstradition som baseras på grupp-

rättigheter och förtjänar därför uppmärksamhet i detta sammanhang. Användningen av 

milletsystemet som ett exempel på en historisk ordning förutsätter i sin tur en djupare 

förståelse för dess samhälleliga organisation. En redogörelse för de historiska 

händelserna som aktualiseras i detta sammanhang kan ge en uppfattning om de 

verkningar som följde av olika rättsliga utformningar samt en förklaring till varför 

gällande rätt ser ut som den gör idag.  

Analysen av milletsystemet blir särskilt intressant även eftersom flera mellanöstliga 

stater har lyckats bevara en mångkulturell befolkning som än idag upprätthåller 

särpräglade traditioner sedan den ottomanska eran. På många sätt är därför det kollektiva 

rättighetstänkandet fortfarande djupt förankrat i vissa länders statsordningar, trots de 

individuella fri - och rättigheternas universella tillämplighet.22 Redogörelsen för en 

historiskt gällande ordning kan därför leda till en djupare förståelse av orsakerna till att 

motsättningar mellan folkgrupper är ett förekommande problem även när den gällande 

internationella rätten grundas på ett individuellt rättighetskoncept.  

Hur mångkultur ska hanteras i en rättsordning framstår som en väsentlig fråga för 

utvecklingen av folkrätten framöver. Innan denna fråga kan besvaras är det emellertid en 

förutsättning att utreda hur utformningen av skyddsmekanismer i den internationella 

lagstiftningen påverkar relationen mellan olika subjekt inom en befolkning. Mot 

bakgrund av detta är det av vikt att analysera problematiken i milletsystemet i ett 

framtidsperspektiv. Kan historien föranleda nya teorier genom att säga oss något som är 

relevant för den framtida diskussionen om minoritetsskydd genom minoritetsspecifika 

rättigheter? Frågan är därvid om det är lämpligt med större möjligheter för grupp-

rättigheter och därmed en återgång till tidigare gällande modeller. I detta avseende blir 

                                                           
22 Freeman, The Problem of Secularism in Human Rights Theory, 2004, s. 377-378. 

 T.ex. i Syrien finns det krav på presidentens religionstillhörighet, trots landets mångfald. Jfr 

Regeringskansliet, Mänskliga Rättigheter i Syrien 2011, p. 2, p. 11.  
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det relevant att diskutera förhållandet mellan majoritet och minoritet samt förhållandet 

mellan individ och grupp. Det blir vidare relevant att diskutera definitionen av olika 

grupper samt i viss mån även frågor om identitet och tillhörighet. På så sätt kan 

potentiella intressekonflikter i en kollektivt inriktad modell exemplifieras.  

"[T]hose who forget their history are not only condemned to repeat their 

mistakes [...]. The problem is even more serious since those who cannot 

recall the past from the ever-changing problems of the present and 

connect it meaningfully to a future are impaired in their agency and 

therefore prone to misunderstand the issues and choices that have been 

made. While history cannot be the 'teacher' of all things practical, the 

critical reflection on our historicity is an indispensable precondition for 

grasping our predicament as agents." 23  

Friedrich Kratochwil  

1.3 Metod och material  

Utgångspunkten i denna uppsats har varit att få en historisk dimension på de rättsliga 

frågor som aktualiseras i ämnet. En övergripande utredning av folkrättens utveckling från 

slutet av 1700-talet till mitten av 1900-talet har använts som hjälpmedel för den 

rättshistoriska analysen av tidigare gällande utformningar av minoritetsskydd. Genom att 

förstå varför regelverken utformades som de gjorde och vilka effekter de rättsliga 

utformningarna fick har en argumentation förts kring lämpligheten av ett kollektivt 

rättighetskoncept inom ramen för en individuell rättsordning. Den rättshistoriska 

analysen har varit en förutsättning för tolkningen av rätten de lege lata och en vidare 

diskussion de lege ferenda.24 Rättsdogmatiken har därvid tjänat som utgångspunkt vid 

beskrivningen av berörda regelverk och förståelsen för strukturen av rättsreglerna.25 Ett 

kritiskt förhållningssätt baserat på moralfilosofiska värderingar, etablerade teorier och 

grundläggande principer har sedan använts i argumentationen kring framtida 

utformningar av lagen.26 

Materialet som har använts vid författandet av uppsatsen består av juridiska såväl som 

historiska och filosofiska källor. Förutom de rent juridiska aspekterna har i viss mån den 

                                                           
23 Kratochwil, History, Action and Identity: Revisiting the 'Second' Great Debate and Assessing its 

Importance for Social Theory, 2006, s. 20-21.    
24 Jfr de lege interpretata, Svensson, ”De Lege Interpretata – Om Behovet av Metodologisk Reflektion”, 

Juridisk Publikation, 2014, s. 213.  
25 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249. 
26 Jfr Kratochwil, s. 1. 
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sociala, ekonomiska och politiska kontexten beaktats och rättsfilosofiska perspektiv 

uppmärksammats. En stor del av materialet består av utländska källor eftersom millet-

systemet och den ottomanska eran i övrigt hittills behandlats ytterst sparsamt i svenska 

rättskällor. Därtill framstår området vara av internationellt intresse. Delar av käll-

materialet är något äldre, varför det skulle vara önskvärt med fler diskussioner och ny 

teoribildning i ämnet.  

Till grund för analysen av 1839 och 1856 års reformer ligger två dokument som 

utfärdades av sultanatet i Ottomanska imperiet. Dokumentens innehåll kommer återges i 

den engelska version som finns tillgänglig eftersom jag anser att en överensstämmande 

bild på så sätt bäst kan ges. Eftersom milletsystemet till stor del präglades av religiösa 

traditioner kan grundläggande principer för ordningen möjligen återfinns i religiösa 

skrifter som koranen, bibeln och toran. Risken är dock att en sammanhängande bild av 

milletsystemet går förlorad om det görs en fördjupning i liknande skrifter. Det är inte 

heller säkert att skrifterna har uppdaterats i takt med utvecklingen eller fullt speglar de 

principer som tillämpades i praktiken. Den historiska tillbakablicken blir mer rättvisande 

om utgångspunkten ligger närmare i tiden och speglar kända förhållanden som med större 

säkerhet existerade, t.ex. vilka grupper som levde i ottomanska imperiet mellan 1800- 

och 1900-talet och vilka händelser som mest påverkade ordningen under denna period. 

Bara den historiska reflektionen i sig utgör dock en viktig del i denna framställning, 

samtidigt som många historiska fakta må ha existerat utan att i sig vara av direkt 

betydelse för ämnet. 27 I dessa delar måste historien därför lämnas utanför ramen för 

denna uppsats. Mot bakgrund av detta har fokus legat på några utvalda händelser där det 

finns forskning som kan användas i diskussionen om de frågeställningar som tagits upp.  

1.4 Begrepp och terminologi  

Terminologin i de använda källorna är mångfaldig och härstammar från olika språk. 

Personliga språkkunskaper i bl.a. arabiska har därvid bidragit till tolkningen av olika 

begrepp och förståelsen av den kontext i vilken begreppen används. Det kan framhållas 

att terminologin som berör den ottomanska eran har varit under utveckling i de historiska 

källorna, vilket gör att det förekommer flera olika varianter av ett och samma begrepp. 

Terminologin beror också på utifrån vilken stats perspektiv historiska händelser beskrivs. 

                                                           
27 Jfr Kratochwil, s. 7-8. 
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Turkiska och arabiska varianter av aktuella begrepp är vanliga. Användningen av språket 

i denna uppsats har haft sin främsta utgångspunkt i den terminologi som förekommit mest 

frekvent i källmaterialet och utgör ofta standardiserade begrepp. När det gäller 

beteckningar i det internationella regelverket har det vedertagna språkbruket använts.  

1.5 Disposition 

I större delar av framställningen kommer dispositionen att vara kronologisk. Innan det 

kan göras en problematisering av grupprättigheter som koncept är det nödvändigt med 

en fördjupning i den ottomanska rättstraditionen och milletsystemets ordning. Jag anser 

att det är av vikt att tidigt i framställningen bilda en uppfattning om vilken syn som 

präglade det ottomanska styret, hur befolkningen var kategoriserad samt vilken ställning 

olika folkgrupper hade inom imperiet. En förståelse för den kollektiva rättighetsmodellen 

i milletsystemet förutsätter däremot en introduktion till grundprinciperna bakom 

kollektiva rättigheter i jämförelse med individuella rättigheter. Ändamålet med en sådan 

genomgång är att förklara skillnaden mellan två olika sätt att se på rättigheter, det 

individuella som dominerar inom folkrätten idag och det kollektiva som historiskt sett 

har varit vanligt förekommande.  

Genomgången av principerna bakom kollektiva respektive individuella rättigheter görs i 

kapitel 2. I denna del lyfter jag fram minoritetsskyddets utformning i den gällande 

folkrätten och förklarar hur det blir relevant att diskutera kollektiva rättigheter även i ett 

individuellt rättighetssystem. Ett par andra exempel tas också upp i syfte att visa på några 

kollektiva synsätt som förekommer i internationell rätt. I kapitel 3 redogörs den 

ottomanska rättstraditionen där syftet är att mer ingående beskriva milletsystemets 

organisation. Några utvalda institutioner som kommer tas upp beträffande millet-

systemets struktur är religionen, skatten och domstolssystemet. Här ges även en 

sammanfattande bild av uppmärksammade brister med ordningen ur ett rätts-

statsperspektiv. I kapitel 4 analyseras de ottomanska reformerna 1839 respektive 1856. 

Syftet med reformerna och dess inverkan på milletsystemet utgör centrala frågor. I detta 

sammanhang analyseras även hur utvecklingen av den internationella rätten inverkade på 

de ottomanska planerna för reform och vidare den ottomanska rättstraditionen i övrigt. I 

det efterföljande kapitlet 5 diskuteras några rättsliga problem beträffande utformning av 

skydd och rättigheter för minoritetsgrupper utifrån kollektiva koncept som millet-

systemet aktualiserar. Utvecklingen av internationell rätt används även här som exempel. 
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Syftet är att utifrån den historiska genomgången föra en argumentation kring 

lämpligheten av kollektiva rättigheter i ett framtidsperspektiv. I ett avlutande kapitel 6 

sammanfattas diskussionen där huvudargument i uppsatsens föregående delar lyfts fram.    

2. Det kollektiva rättighetssystemet  

2.1 Likställdhet – en introduktion 

Grundläggande rättigheter har utformats i lag genom att moraliska värderingar och etiska 

överväganden utvecklats till erkända principer. Människors jämlikhet har t.ex. gett 

upphov till principen om likhet inför lagen som numera är en grundläggande 

rättsprincip.28 Denna likställdhet beskriver en utgångspunkt för relationen mellan 

individer respektive grupper och har betydelse för status, möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter i en rättsordning.29 Principen i dess utformning idag har utvecklats genom 

diverse rättighetsförklaringar såsom den amerikanska deklarationen från 1776 och den 

franska deklarationen från 1789 samt även FN:s ovan nämnda deklaration från 1948.30 

Likställdhet var också en av de nya rättsprinciper som introducerades genom 1800-talets 

reformer i Ottomanska imperiet.31  

Jämlikheten kan gestalta sig i olika rättsliga utformningar, såsom individuella eller 

kollektiva rättigheter. Det moraliska värde som jämlikhet representerar ligger därför inte 

endast bakom lagstadgade rättigheter för enskilda personer, även lagstadgade rättigheter 

för grupper kan baseras på samma grund.32 Precis som det ligger ett moraliskt värde i 

personlig frihet kan det därför anses ligga ett moraliskt värde i kollektiv frihet. Ett sådant 

synsätt kommer till uttryck i förbudet mot folkmord i folkmordskonventionen som 

omfattar handlingar riktade mot nationella, etniska eller religiösa grupper som sådana.33 

Det kan på så sätt hävdas att folkmordskonventionen värdesätter kollektiv frihet genom 

att skydda folkgruppers sammanhållning och existens från handlingar som riktas mot 

gruppen i syfte att åstadkomma etnisk rensning.34  

                                                           
28 Henrard, Equality of Individuals, 2008, p. 7. 
29 Spaemann, Remarks on the Problem of Equality, 1977, s. 363-369.  
30 Se Hepple, Declaration of Principles on Equality, 2008. Vinogradoff, Legal Standards and Ideals, 

1924, s. 2. Strzelewicz, De mänskliga rättigheternas historia, 2001, s. 20-62. 
31 Longva & Roald, Religious Minorities in the Middle East: Domination, Self-Empowerment, 

Accommodation, 2012 s. 17. 
32 Jovanovic, Recognizing Minority identities Through Collective Rights, 2005, s. 630-633. 
33 Ibid. Lawrence Barsh, s. 5. Se folkmordskonventionen artikel 2.  
34 Jovanovic, s. 632-633. 
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Individuella rättigheter utgår från aritmetisk jämlikhet, vilket innebär att varje person har 

samma rättigheter och skyldigheter inom en stat.35 Kollektiva rättigheter omfattas istället 

av geometrisk jämlikhet med innebörden att staten består av olika organiserade 

samhällen som kan ha olika rättigheter, skyldigheter och relationer med varandra.36 

Skillnaden mellan individuella och kollektiva rättigheter blir härvid vilket subjekt som 

anses vara rättighetsinnehavare, individ eller grupp.37 Aritmetisk jämlikhet grundas på 

synsättet att likställdhet endast kan uppnås genom att alla subjekt har samma uppsättning 

rättigheter medan geometrisk jämlikhet grundas på synsättet att likställdhet kan uppnås 

även om alla tillerkänns olika rättigheter eftersom de kan bero av olika intressen som 

subjekten har.38 Ett liknande tankesätt kan beskrivas med så kallad formell likhet som 

innebär att en stats alla subjekt behandlas exakt likadant respektive reell likhet som 

medför utrymme för en anpassad behandling utifrån olika omständigheter.39 Det kan 

alltså ses som två skilda sätt för en stat att tillerkänna sina medborgare fri - och rättigheter 

samt ålägga dem skyldigheter. Milletsystemet i den ottomanska rättsordningen kan sägas 

grunda sig på en slags geometrisk jämlikhet.40 Med ledning av detta kan rättigheter som 

tillerkänns folkgrupper grovt indelas i dessa två kategorier.41 Dels kan grupperna ha 

rättigheter som kollektiv gentemot den egna gruppen, andra grupper och det övriga 

samhället.42 Dels kan rättigheter förekomma individuellt för personer tillhörande en 

folkgrupp gentemot egna medlemmar i gruppen och gentemot staten.  

Beroende på om det gäller individuella eller kollektiva friheter kan så kallade positiva 

och negativa rättigheter tillerkännas i olika utsträckning och vidare kan rättighetsskyddet 

inom dessa kategorier vara olika starkt.43 Rätten till liv, frihet från diskriminering och 

tortyr, domstolars oavhängighet och likhet inför lagen är exempel på negativa 

rättigheter.44 Negativa rättigheter kan sägas spegla principen om allas lika värde som 

ligger till grund för konceptet om mänskliga rättigheter och gäller ofta absolut. 

Folkmorden under första världskriget och förintelsen under andra världskriget utgör 

                                                           
35 Lawrence Barsh a s.Vinogradoff, s. 2. Jfr artikel 20 FN-stadgan och artikel 22 ICCPR. 
36 Ibid.  
37 Jovanovic, s. 630-631. 
38 Jfr multikulturalism och tribalism i Pejic, Minority Rights in International Law, 1997, s. 667. 
39 Henrard, 2008, p. 1. 
40 Kymlicka, s. 34-35. Henrard, 2013, p. 30. Aral, s. 475. 
41 Kymlicka a s. Wenzel, p. 1-3. Jfr Johansson Dahre, Om Folk och Minoriteter i Folkrätten - Identitet 

och Självbestämmande, SvJT 1992, s. 467- 468. 
42 Jfr Kymlicka, s. 36, not 4 där åtskillnad görs mellan två olika typer av grupprättigheter, dels gruppers 

rättigheter gentemot det övriga samhället och dels gruppers rättigheter gentemot egna medlemmar.  
43 Lawrence Barsh, s. 5. 
44 Ibid. Aral, s. 457. 
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tydliga exempel på händelser som bidragit till kodifiering av negativa rättighetskoncept 

som grundläggande ståndpunkter, t.ex. i FN:s universella deklaration om de mänskliga 

rättigheterna.45 Positiva rättigheter är senare utvecklade och kan gälla i varierande grad. 

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är exempel på positiva rättigheter.46 Trots 

att både positiva och negativa rättigheter anses vara grundläggande prioriteras ofta de 

negativa rättigheterna som dessutom anses kunna garanteras i högre utsträckning. 

Positiva rättigheter som inte gäller absolut kan bl.a. resultera i att minoritetsgrupper som, 

liksom övrig befolkning, garanteras kulturella rättigheter inte har någon möjlighet att de 

facto utöva sina kulturella rättigheter inom en stat som skiljer sig kulturellt. Detta 

beskrivs ibland som en påtvingad assimilering.47 Lika rättigheter kan med andra ord 

medföra ojämlika förhållanden. Diskriminering av minoriteters positiva rättigheter har 

visat sig vara svårare att motverka genom folkrättens utformning av de mänskliga 

rättigheterna, varför det är ett förekommande problem och något som ofta skapar en 

känsla som andra klassens medborgare hos minoriteter.48 Därför är det ofta en 

förutsättning att positiva rättigheter garanteras i form av minoritetsspecifika rättigheter 

och dessutom är av kollektiv karaktär för att kunna lämnas lika oinskränkta som negativa 

rättigheter.49   

Geometrisk jämlikhet i milletsystemet och liknande system av kollektiva rättigheter som 

förekommit historiskt har typiskt sett fungerat i samhällen bestående av flera språkliga, 

etniska och religiösa grupper.50 Ett sådant system föreslår därför ett sätt att rättsligt 

hantera multikulturalism. Sedan 1948 har aritmetisk jämlikhet formellt sett varit ett 

dominerande rättighetskoncept inom den internationella rätten.51 Med anledning av att 

mångfalden har ökat i många länder ställs dock nya krav på staters förmåga att garantera 

ett fungerande rättighetsskydd. Individualiseringen som kännetecknar den aritmetiska 

jämlikheten har bl.a. medfört svårigheter för stater att uppfylla kravet på minoritetsskydd 

                                                           
45 Jfr Jovanovic, s. 632-633. T.ex. art. 27 ICCPR är av negativ karaktär, UN Human Rights Committee 

(HRC), CCPR General Comment No. 23: Article 27 (Rights of Minorities), 1994, p. 6.1. 
46 Lawrence Barsh, s. 5. Vinogradoff, s. 2. Jfr artikel 20 FN-stadgan och artikel 22 ICCPR. 
47 Kónya, Minorities and Majorities: A Dynamic Model of Assimilation, 2005, s. 1432-1433. Thompson, 

Ethnic Minorities and the Case for Collective Rights, 1977, s.789. 

 Jfr UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No 22: Article 18 (Freedom of 

Thought, Conscience or Religion), 1993, p. 9-10. 
48 Se bl.a. Human Rights Watch, Second Class Citizens - Discrimination Against Roma, Jews, and Other 

National Minorities in Bosnia and Herzegovina, 2012.   
49 Jfr folkmordskonventionen med art. 27 ICCPR. 
50 Kymlicka, s. 34-35. Henrard, 2013, p. 30. Wenzel, p. 1-3. Jovanovic, s. 626-627. 
51 Wenzel, p. 1. Meijknecht, C.1 p. 26 & 30. Lawrence Barsh, s. 1. 
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som ställs upp i folkrätten, främst i artikel 27 i ICCPR.52 Det förekommer t.ex. att stater 

hävdar att de inte har några minoriteter för att på så sätt undgå kravet på icke-

diskriminering.53 Frågan är vilket som är det bästa sättet att tillgodose intresset av en 

befolkning med olika språkliga, etniska och religiösa tillhörigheter. Ett förslag är därvid 

att grupprättigheter erkänns och utvecklas i större utsträckning. Ett skäl till att 

grupprättigheter diskuteras som ett alternativ till individuella rättigheter är problemet 

med minoritetsskydd som inte riktar sig till minoriteter som kollektiv. Samtidigt kan det 

ifrågasättas om jämlikhet mellan en stats alla subjekt kan uppnås genom specifika 

rättigheter för särskilda minoritetsgrupper. Svårigheten med olika tillvägagångssätt för 

att uppnå jämlikhet belyser paradoxen med likhetsprincipen, vilken innebär att likhet inte 

kan uppnås om olikhet inte tas i beaktande.54 Som en jämförelse ur ett domarperspektiv 

används den allmänna principen om att lika fall behandlas lika i rättstillämpningen, vilket 

lämnar utrymme för att uppmärksamma skillnader i ett förestående fall.55 I den vidare 

framställningen analyseras problematiken som uppstod redan under den ottomanska 

eran, dessförinnan ska dock sambandet mellan minoritetsskydd och grupprättigheter 

förklaras bättre med ledning av den gällande bestämmelsen i artikel 27 ICCPR.  

2.2 Kollektiva rättigheter i internationell rätt 

2.2.1 Minoritetsskydd och grupprättigheter  

Den första grundpelaren som kan sägas bygga upp det internationella minoritetsskyddet 

utgörs av en katalog med uppstaplade mänskliga fri - och rättigheter i kombination med 

principen om icke-diskriminering, den andra grundpelaren som kompletterar den första 

utgörs av minoritetsspecifika rättigheter.56 Tillsammans fungerar dessa grundpelare som 

en skyddsmekanism för minoritetsgrupper. Meningarna kring en sådan konstruktion av 

minoritetsskyddet är i princip enade vad gäller den första grundpelaren men skiljer sig åt 

vad gäller den andra. Stater som motsätter sig minoritetsspecifika rättigheter menar att 

en sådan utformning skapar ojämlika förhållanden mellan grupper och ansträngda 

relationer mellan majoriteter och minoriteter samt att det därmed motverkar nations-

                                                           
52 Jovanovic, s. 626. 
53 Art. 26-27 ICCPR, (HRC), CCPR General Comment: Article 27, 1994, p. 5.1. Pejic, s. 668. 
54 Henrard, 2013, p. 21. Henrard, 2008, p 1. 
55 Henrard, 2008, p. 1, p. 5. 
56 Henrard, 2013, p. 28. Kingsbury, Reconciling Five Competing Conceptual Structures of Indigenous 

Peoples’ Claims in International and Comparative Law, 2001, s. 193-196. 
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byggande och hotar statssuveräniteten.57 Ytterligare invändningar mot den andra 

grundpelaren är svårigheten med att överhuvudtaget definiera en minoritet.58 En 

förutsättning för att kunna tillförsäkra mänskliga rättigheter och motverka diskriminering 

är nämligen att utsatta grupper och enskilda personer som tillhör dessa 

uppmärksammas.59 Innan det kan konstateras att en minoritet är i behov av skydd och 

därmed kan anses omfattas av minoritetsspecifika rättigheter måste en sådan grupp därför 

identifieras. Det kan däremot ifrågasättas om det är lämpligt att införa särskilda 

rättigheter för distinkta grupper inom en befolkning när ändamålet är att motverka 

åtskillnader mellan människor.    

Artikel 27 ICCPR är den enda bindande bestämmelsen av universell karaktär som 

speciellt riktar sig till minoriteter.60 Artikeln tillförsäkrar enskilda som tillhör minoriteter 

en rad individuella rättigheter61 som mestadels förutsätter att de kan utövas kollektivt för 

att fungera som ett identitetsbevarande skydd.62 I bestämmelsen stadgas att ”i de stater 

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

minoriteter inte förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha 

sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion och använda sitt eget 

språk”. Eftersom kulturliv, språk och religion med störst möjlighet upprätthålls genom 

kollektiv utövning är det sällan tillräckligt att liknande minoritetsrättigheter tillerkänns 

individuellt.63 Rätten att t.ex. tala sitt eget språk är av liten betydelse om språket har dött 

ut i avsaknad på möjligheter att upprätthålla det genom utbildning och i bristen på 

sammanhang där språket kan användas.64 De flesta minoritetspecifika rättigheter är 

därför institutionella i sin karaktär, det vill säga att det krävs en organiserad enhet inom 

staten som tillhandahåller möjligheter för minoritetsgruppen att hålla språk och kultur 

levande.65 Problematiken med minoritetsrättigheter är på så sätt att de har karaktären av 

individuella rättigheter trots att de förutsätter kollektiv utövning inom en minoritets-

grupp som kan definieras. Finns det inget konkret skydd för gruppens kulturliv som 

                                                           
57 Kingsbury, s. 202-203. Pejic, s. 667. 
58 Killmister, Group-Differentiated Rights and the Problem of Membership, s. 227. Se (HRC), CCPR 

General Comment: Article 27, 1994. 
59 Jovanovic, s. 628. Jfr art 2 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.  
60 Pejic, s. 669. 
61 Nijman, “Minorities and Majorities”, The Oxford Handbook of the History of International Law (red. 

Fassbender & Peters), 2012, s. 117. 
62 Henrard, 2013, p. 46. Jovanovic, s. 628. (HRC), CCPR General Comment: Article 27, 1994, p. 7. 
63 Jovanovic, s. 625. 
64 A a s. 646. 
65 A a s. 625.  
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sådant innebär det en risk att bestämmelsen får liten praktiskt betydelse för minoriteter. 

Ännu en uppmärksammad brist med minoritetsspecifika rättigheter som kan lyftas fram 

är att skyddet ofta begränsas till att gälla just kultur, språk och religion, vilket inger 

uppfattningen att minoriteter inte garanteras andra rättigheter.66 Detta kan vara något som 

gör att det spelar mindre roll för om en folkgrupp räknas som minoritet eller inte, dels 

eftersom kategoriseringen som minoritet inte anses medför reella möjligheter att 

bibehålla ett kulturellt liv på samma villkor som övrig befolkning och dels eftersom 

möjligheter för minoriteter kan brista på andra punkter än liknande identitetfaktorer, t.ex. 

beträffande ekonomiska möjligheter. Härvid kan det poängteras att minoritets-

rättigheterna i artikel 27 alla utgör en del av de generella mänskliga rättigheterna.67 Det 

kan frågas vad det då har för egentlig mening att ändå betona detta särskilt för minoriteter 

när detta inte ska innebära något utöver de universella rättigheterna. 

Många regelverk riktar sig till bestämda målgrupper som beror på det ändamål som 

regelverket ämnar att uppfylla.68  Inte minst i internationella konventioner är det vanligt 

med kategoriseringar, t.ex. i samband med klausuler som föreskriver förbud mot 

diskriminering.69 Det finns t.ex. konventioner som särskilt gäller barn, kvinnor, äldre, 

funktionshindrade, homosexuella, arbetsgivare eller arbetstagare.70 Regler som delar in 

människor i liknande kategorier är inte av samma kollektiva karaktär som kännetecknar 

grupprättigheter trots att även ett sådant regelverk riktar sig till grupper i samhället.71 En 

individ inom målgruppen har dock inte nödvändigtvis någon samhörighet med övriga 

individer inom gruppen och är inte heller beroende av kollektivet på något sätt för att 

omfattas av regelverket. Rättigheter i dessa regelverk gäller därför fortfarande 

individuellt och ska sålunda skiljas från rättigheter för grupper med viss sociopolitisk 

struktur.72 Skillnaden är att grupprättigheter endast gäller så länge de kan utövas 

kollektivt.73 På så sätt medför grupprättigheter rätten att etablera och upprätthålla en 

institutionell struktur med egna skolor, föreningar och lagstiftande organ.74 Sådana 

institutionella anordningar kan i sin tur upprätthålla språk, kultur och religion.  

                                                           
66 Lawrence Barsh 4-5. 
67 (HRC), CCPR General Comment, Article 27, 1994, p.1-2. 
68 Lawrence Barsh a s. 
69 Henrard, 2008, p. 8-9. 
70 Lawrence Barsh a s. Henrard, 2008, p. 8.  
71 Jovanovic, s. 637.  
72 Thompson, s.789. 
73 Wall, Collective Rights and Individual Autonomy, s. 236, 2007. 
74 Lawrence Barsh, s. 5. 



16 

 

Grupprättigheter ska inte förväxlas med den näraliggande föreningsfriheten eftersom 

föreningsfrihet endast innebär rätten att sammansluta sig med en grupp men ger däremot 

inte nödvändigtvis den grupp som bildats några rättigheter eller befogenheter.75 Därför 

är t.ex. rätten att bilda en fackförening av individuell karaktär medan rätten för 

fackföreningen att strejka av kollektiv karaktär.76 En fackförening skulle nämligen inte 

haft någon strejkrätt om inte denna rättighet hade varit reglerad explicit för fack-

föreningen som sådan.77 På samma sätt förblir artikel 27 ICCPR av individuell karaktär 

så länge den inte tillåter minoriteter att organisera kulturellt distinkta samhällen med 

särskilt upprättade institut som kan utöva rättigheterna som finns uppstaplade i 

bestämmelsen.78 Mot bakgrund av detta är det därför viktigt att poängtera att 

grupprättigheter innebär något utöver rätten för medlemmar i grupper att existera fysiskt 

och kan oftast inte reduceras till individuella rättigheter.79   

2.2.2 Fokusskiftet på 1900-talet: Minoriteternas århundrade  

Före 1900-talets bestämmelser var det vanligt att religiösa minoritetsgrupper bedömdes 

vara utsatta och därför omfattades av minoritetsskydd genom minoritetsspecifika 

rättigheter.80 Milletsystemet och t.ex. även ediktet i Nantes från 1598 reglerade religiösa 

minoriteters situation.81 Med det senare utvecklade minoritetsskyddet skiftade fokus från 

att enbart uppmärksamma religiösa minoriteter till att även omfatta etniska och språkliga 

minoriteter, så kallade nationella minoriteter.82 En anledning till att det uppstod ett behov 

av att internationellt uppmärksamma situationen för nationella minoritetsgrupper är de 

geografiska omkonstruktioner som gjordes efter första världskriget. Nya teorier kring 

innebörden av nationalitet hade utvecklats och målet var att realisera nationalstatsidén 

som gick ut på att en nation skulle bestå av en befolkning med samma nationalitet.83 

Emellertid blev den differentierade sammansättningen av etnicitet, språk och religion en 

                                                           
75 Jfr art. 20 FN:s allmänna rättighetsförklaring och art. 22 ICCPR. Henrard, 2013, p. 38. Wall, s. 237, 

2007. 
76 Lawrence Barsh, s. 5. 
77 Ibid.  
78 (HRC), CCPR General Comment: Article 27, 1994, p. 1, 6.2. 
79 Thompson, s.789. 
80 Henrard, 2013, p. 30-32. Nijman, s. 102. 
81 Ediktet i Nantes syftade till att skydda den protestantiska minoritetsgrupp som levde bland en 

övervägande katolsk befolkning. 
82 Henrard, 2013, p. 30-32, p. 19-20. Nijman, s. 96-97, 101, 109. Religion hade större betydelse för 

identiteten före 1900, grupp eller sekt var därtill en vanligare kategorisering är majoritet och minoritet. 

Se nedan avsnitt 5.3.  
83 Isaacs, Nationality: "End of the Road"? 1975, s. 433-434. 
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utmaning eftersom nationalism som ett politiskt ideal inte stämde överens med hur 

verkligheten såg ut.84 Det var därför uppenbart orimligt att realisera statsbildning för 

varje särpräglad folkgrupp.85 Folkgrupper med olika egenskaper var sammanblandande 

med vararandra och levde spridda med kopplingar till flera geografiska platser.86 Nya 

gränsdragningar kring staters territorium medförde därför att flera folkgrupper kom att 

hamna i minoritetsställning i de nyskapade nationerna.87 Detta föranledde en inter-

nationell skyddskonstruktion för nationella minoriteter i identitetsbevarande syfte som 

en kompensation för utebliven självständighet.   

Det utformade minoritetsskyddet innebar bl.a. att de befintliga minoritetsbefolkningarna 

hade rätt att använda sitt språk och etablera institutioner för kultur och utbildning.88 

Rättigheterna som var av kollektiv karaktär innehöll dock varken någon generell 

definition av minoriteter eller var generellt tillämpliga och utpekade istället minoriteter 

som särskilt uppmärksammats.89 Distinktionen mellan olika befolkningsgrupper 

motverkade samhörighetskänslan inom nationen. Skyddsmekanismen blev ett miss-

lyckande genom att folk utsattes för utrotningsförsök och flera nationer fallerade i 

samband med andra världskriget.90 Målet efter 1948 var att befria individen från 

grupperingar som kunde medföra en risk för underlägsenhet på grund av 

grupptillhörighet.91 Det enda kollektiv som framöver skulle få en suverän ställning var 

staten, vilket innebar att en hel befolkning tillsammans skulle ses som en gemenskap.92 

Varje annan explicit gruppering än staten hade varit starkt konfliktskapande inom 

staternas befolkningar.93  

Identitetsbevarande aspekter och förebyggande av diskriminering är av fortsatt relevans 

och varken befintligheten av minoriteter eller motsättningar mellan grupper har upphört 

efter 1948. Bestämmelsen i artikel 27 i ICCPR kan te sig för allmänt hållen, vilket 

samtidigt kan tolkas som en fördel eftersom folkrätten på så sätt inte kastar ljus på redan 

utsatta folkgrupper. Ordalydelsen medför dock flera begränsande element, såsom 

                                                           
84 Karpat, The Balkan National States and Nationalism: Image and Reality, 1997, s. 329 ff. 
85 Henrard, 2013, p. 32. 
86 Se Snyder, The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999, 2004. 
87 Meijknecht, C.2.32. 
88 Ibid. Henrard, 2013, p. 32-33.  
89 Pejic, s. 666-667.  
90 Henrard, p. 34. Lawrence Barsh, s. 1 - 2.  
91 Pejic, s. 668. 
92 Isaacs, s. 434. Se art. 1 (1) ICCPR ”Alla folk har självbestämmanderätt”. Fortfarande är det 

omdiskuterat vad som ger upphov till staten, ett folk, samt nation och nationalitet.   
93 Se Killmister, s. 231. 
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indikationen att endast vissa stater berörs av åtagandet.94 För att kunna utforma ett 

fungerande minoritetsskydd är det av väsentlig betydelse att utreda om det är lämpligt att 

minoritetsgrupper identifieras i syfte att tillerkänna dessa grupper minoritetsspecifika 

rättigheter av kollektiv karaktär eller om detta riskerar samma förödande händelser som 

inträffade på 1900-talet. Det är här som ett tydligt kollektivt inriktat rättighetssystem som 

milletsystemet kan tjäna som vägledning i den fortsatta argumentationen. Som det har 

noterats var milletsystemet i kraft under den period före konceptet med nationella 

minoriteter, varför systemet tillämpade regleringar med specifika rättigheter för religiösa 

grupper. Härvid måste det emellertid framhållas att kollektiva rättigheter inte enbart kan 

göras gällande för religiösa minoriteter utan har relevans även för andra minoritets-

grupper. Detta framstår som viktigt att poängtera även inför den fortsatta redogörelsen 

av ordningen i Ottomanska imperiet.  

3. Den ottomanska rättstraditionen 

3.1 Ottomanska imperiet – en teokrati? 

Under närmare 600 år upprätthölls Ottomanska imperiet som existerade mellan 1300-

talet och början på 1900-talet.95 När imperiet hade som störst geografisk utbredning 

omfattades Mellanöstern, Nordafrika och Östeuropa.96 Som en följd av imperiets stora 

omfattning bestod befolkningen av en mångfald etniska, språkliga och religiösa 

grupper.97 Flera av dessa folkgrupper utgjorde minoriteter. Ottomanerna som befann sig 

i maktställning inom imperiet tillhörde den turkiska befolkningen med religions-

inriktning inom islam.98 Ottomanska imperiet beskrivs ofta som ett teokratiskt styre, en 

guds herravälde.99 I strikt mening innebär dock en teokrati att regeringsmakten består av 

ett prästerskap eller andra religiösa ledare, vilket inte direkt var fallet i ottomanernas 

imperium.100 Ottomanerna lämnade istället utrymme för flera religiösa ledare med olika 

                                                           
94 Art. 27 ICCPR, I de stater där det finns… minoriteter”, (HRC), CCPR General Comment: Article 27, 

1994, p. 5.2. Pejic, s. 668. 
95 Davison, Turkish Attitudes Concerning Christian-Muslim Equality in the Nineteenth Century, 1954, s. 

845, Aral, s. 455.  
96 Kymlicka, s. 36.  
97 Braude, s. 1, Aral, s. 475. 
98 Anscombe, Islam and the Age of Ottoman Reform, 2010, s. 163. 
99 Movsesian, s. 3. Kymlicka, s. 35. 
100 Movsesian, a s. Aral, s. 463, s. 465. 
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maktbefogenheter.101 Däremot kan hävdas att ordningen till stor del baserades på 

religiösa principer som därmed formade det ottomanska samhället.102  

De två största skolorna inom islam är sunni - och shia, varav sunniskolan var den som 

tillämpades i Ottomanska imperiet.103 Lagstiftningen som gällde inom imperiet präglades 

av de heliga skrifterna som härleddes från Profeten Muhammed: Sunnan och Koranen.104 

Utan närmare fördjupning i muslimsk rätt kan det framhållas att dessa utgjorde viktiga 

rättskällor i den ottomanska rättsordningen. Det var dock inte de enda gällande 

rättskällorna. Statsöverhuvudet inom imperiet som benämndes sultanen hade legitimitet 

att utfärda lagar utöver de som följde av religiösa skrifter.105 Sultanen utfärdade t.ex. nya 

regleringar kring administration och beskattning, ny straffrättslig lagstiftning samt 

inrättade ett nytt domstolssystem.106 I lagstiftningsprocessen hade religiösa ledare endast 

befogenhet att se till att lagarna var förenliga med muslimska principer.107 I Ottomanska 

imperiet var som huvudregel den lagstiftande och verkställande makten avskild från den 

dömande. Ofta ansågs dock sultanens makt vara absolut.108 Sultanen var både lagstiftare 

och verkställare medan inrättade domstolar utövade den dömande makten men fyllde 

därutöver en administrativ funktion.109 Domstolarnas oberoende ansågs vara en grund-

läggande förutsättning för eftersträvande av rättvisa inom rättsväsendet.110 Historiskt 

utgör maktfördelningen i sunniskolan en skillnad från shiaskolan, varför shiaskolan i 

större utsträckning skulle kunna sägas förespråka ett teokratiskt styre där ledaren inte har 

samma utrymme att utfärda regler tillkomna på politisk väg utan mer strikt skulle 

tillämpa religiösa principer i dess direkta utformning. Med anledning av Ottomanska 

imperiets storlek kan det framhållas att effektiviteten av den turkiska sultanens 

maktutövning av naturliga skäl kan har varit större i de delar av imperiet som geografiskt 

sett låg närmare regeringsmakten.111 I den fortsatta beskrivningen av den ottomanska 

ordningen bör det därför hållas i åtanke att den samhälleliga organisationen kan ha 

                                                           
101 Anscombe, s. 163. 
102 A a s. 159. 
103 Barkey, Islam and Toleration: Studying the Ottoman Imperial Model, 2005, s. 11. Kedourie, 

Minorities and majorities in the Middle East, 1984, s. 280. 
104 Movsesian, s. 3. 
105 Aral, s. 462. 
106 Movsesian, s. 5.  
107 Aral a s.  
108 Astourian, s. 119. 
109 Aral, s. 462, 464. 
110 A a s. 454, 473. 
111 A a s. 464. 
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varierat inom imperiets olika områden. Detta är också ett skäl till att nedan belysa 

händelser som inträffade i gränsområdena till Turkiet.  

3.2 Dhimmis-traditionen  

I Ottomanska imperiet gjordes en distinktion mellan muslimer och icke-muslimer, varav 

judiska och kristna folkgrupper betraktades som ”bokens folk” i  enlighet med muslimska 

rättskällor.112 Bokens folk hade rätt att konvertera till islam men för det fall de valde att 

inte göra det skulle folkens kultur och sedvänjor samt liv och egendom ändå vara 

skyddade på muslimska territorium.113 Toleransen för dessa folkgrupper ansågs vara en 

del i ett fiktivt kontrakt mellan muslimer och icke-muslimer inom Ottomanska 

imperiet.114 Kontraktet som kallades dhimma utgjorde grunden för icke-muslimers 

rättsliga status som dhimmis. Senare utvidgades begreppet dhimmis till att även omfatta 

andra grupper som t.ex. Zoroaster och Sabianer.115 Hedningar och andra folkgrupper som 

inte betraktades som dhimmis hade som huvudregel ingen rättslig status inom imperiet, 

de hade ingen rätt till permanent uppehälle på ottomanernas territorium och kunde därför 

inte förvänta sig några rättighetsgarantier.116  

Åtagandena i det fiktiva kontraktet indikerade ett obligationsförhållande mellan 

muslimska och icke-muslimska grupper som gick ut på att dhimmis skulle respektera och 

visa lojalitet mot den muslimska folkgruppen som var överlägsen alla andra religiösa 

grupper i Ottomanska imperiet. Även om dhimmis hade en skyddad ställning var denna 

ställning underordnad, vilket framträdde i både offentligrättsliga och privaträttsliga 

regler.117 Lojaliteten bestod t.ex. i betalning av en särskild skatt till sultanen och 

uteslutning från politiska ställningar inom den offentliga sektorn som kunde hota 

ottomanernas makt. Syftet var inte att försöka integrera minoritetsgrupper med 

majoriteten utan tvärtom att hålla distinkta kulturer separata men ändå möjliggöra 

samexistens i ett mångkulturellt samhälle utan risk för motsättningar.118  

                                                           
112 Movsesian, s. 6. Aral, s. 459, Öztürk, s. 71.  
113 Movsesian a s. Aral, a s. 
114 Öztürk, s. 73. Longva & Roald, s. 5-7. Y. Movsesian, s. 2.  
115 Movsesian, s. 6. Aral, s. 459. Friedmann, “Dhimma”, Encyclopedia of Islam (red. Fleet, Krämer, 

Matringe, Nawas, Rowson), 2016, 363-369. 
116 Movsesian, s. 6.  
117 Astourian, s. 119. 
118 Aral, s. 475. 
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3.3 Milletsystemet 

3.3.1 Utvecklingen av begreppet millet 

I samband med studier om den legala ordningen i Ottomanska imperiet används ”millet” 

som ett standardiserat begrepp för att beteckna en folkgrupp eller en nation som levde 

under ottomanernas styre.119 Detta speglar också ändamålet med milletsystemet som var 

att fungera som ett styrmedel över flera nationer. Flertalet historiska källor använder sig 

därför av denna beteckning. Som det har noterats inledningsvis i uppsatsen utgör millet 

en moderniserad version som används i det turkiska språket, varför det är vanligare att 

benämningen millet påträffas i källor kring Turkiets historia och särskilt den ottomanska 

eran. Ursprungligen kommer ordet från arabiskans ”millah”120 som fortfarande används 

av arabisktalande folkgrupper i Mellanöstern idag, t.ex. i Syrien och Irak.121 Den arabiska 

terminologin förekommer i koranen där arabiska är det officiella skriftspråket och 

används för att beteckna religion, nation, sammanslutning eller rit.122 Med ledning av 

detta menas med användningen av begreppet millah i religiösa sammanhang i regel en 

religiös gemenskap som tillämpar en ordning baserad på egen kultur och egna sedvänjor. 

Det ska uppfattas som en lokal rättsordning som speglar gruppens ideologier och 

värderingar. Begreppet är inte i sig inriktat till särskilda religiösa gemenskaper. Historiskt 

sett syftar det emellertid till samfund inom de monoteistiska religionerna judendom, 

kristendom och islam, vilka var de största religionerna i Ottomanska imperiet. En millet 

associeras ofta med den högste patriarken eller stamfadern inom trosinriktningen.123 Det 

har vidare kommit att ge uttryck för en självbestämmande folkgrupp inom imperiet, som 

är oberoende från andra grupper och som bildar enheterna i det ottomanska systemet. 

Regleringar kring millah såsom de tolkats utifrån koranen kan på så sätt sägas gett 

upphov till namnet på ottomanernas rättsordning, milletsystemet.124  

Millet eller millah har en viss modifierad betydelse i dagens arabiska språk på så sätt att 

det inte längre används för att hänvisa till en enhet i det sedan länge avskaffade 

milletsystemet. En undersökning av hur begreppet används idag ger emellertid en 

                                                           
119 Braude, s. 15. Jaber, The Millet System in the Nineteenth-Century Ottoman Empire, 1967, s. 212. 

Longva & Roald, s. 5-6. 
120 Isaacs, s. 438. 
121 Detta har bekräftats av personliga kontakter med tidigare syriska och irakiska medborgare.  
122 Mathewson Denny, Some Religio-Communal Terms and Concepts in the Qur'ān, 1977, s. 26-27. 
123 Mathewson Denny, s. 34. 
124 Som ibland beskrivs som ett nationssystem som bevarade nationerna som tillhörde Ottomanska 

imperiet. Se Isaacs, 438 
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uppfattning om betydelsen enligt historiska källor. Jag har personligen fått förmånen att 

fråga två arabisktalande personer varav en tidigare syrisk medborgare samt en tidigare 

irakisk medborgare om de hört något liknande begrepp tidigare samt vad de känner till 

om innebörden.125 Enligt frågade referenspersoner kan strukturen liknas vid kommunala 

enheter samtidigt som en utmärkande skillnad är den religiösa kopplingen och den 

kulturella indelningen snarare än den geografiska.126 Den behöriga myndigheten i ”al 

mllah” består vanligtvis av en chef samt två till tre biträdande ledare. Millahn kan man 

vända sig till vid lokala frågor och konflikter, där medling t.ex. är ett vanligt sätt för att 

lösa familjerättsliga dispyter. Ordningen beskrivs inte som officiellt gällande men har 

ändå fortsatt betydelse även efter den ottomanska eran. Det ses som en traditionell 

ordning som inte är ovanlig i det privata och kulturella livet, framför allt i mindre 

utvecklade byar och städer.  

3.3.2 Milletsystemets karaktär och ordning  

Milletsystemet kan beskrivas som en politisk ordning som reglerade förhållandet mellan 

regeringsmakten och befolkningen i Ottomanska imperiet.127 Befolkningen bestod 

mestadels av folkgrupper med judisk, kristen eller muslimsk religionstillhörighet.128 

Förutom denna övergripande kategorisering var folkgrupperna vidare förgrenade i olika 

trosinriktningar och etniska tillhörigheter inom respektive religion, dessa förgreningar 

utgjorde millets.129 Även om religionstillhörigheten i första hand definierade en enhetlig 

grupp i milletsystemet byggde milleten tillsammans med religionen dessutom på språket, 

etniciteten och familjen.130 Inom den kristna befolkningen fanns t.ex. den grekisk 

ortodoxa milleten och den armenisk apostoliska milleten.131 Vidare fanns det judiska och 

muslimska milleter, som även fördelades vidare efter trosinriktning.132 För att icke-

muslimska milleter skulle erhålla en skyddad status inom imperiet krävdes den 

muslimska milletens officiella erkännande, vilket medförde kollektiva rättigheter och 

                                                           
125 Jag har valt att hålla dessa referenspersoner anonyma.  
126 Vid en jämförelse med internationellt förekommande rättsordningar liknar systemet en federal 

statsordning eller ett klansamhälle. Jfr härvid USA och Somalia. Se Kymlicka, s. 35. 
127 Aral, s. 475. 
128 Barkey, s. 13, 15. 
129 Ibid. 
130 Öztürk, s. 72. 
131 A a s. 78. Longva & Roald, s. 5-6. Astourian, s. 117. 
132 Jfr de olika skolorna ovan i avsnitt 3.1. 
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skyldigheter för milleterna i förhållande till regeringsmakten.133 Mot denna bakgrund kan 

milletsystemets uppdelning av befolkningen sägas ske i mindre nationer.134   

Varje enhet i milletsystemet kunde utse en ledare som gruppens överhuvud, millet-

başi.135 Millet-başin var både en religiös och politisk ledare med avsevärda makt-

befogenheter inom milleten. Befogenheterna härleddes från sultanens makt eftersom 

sultanens godkännande var en förutsättning för att en utvald ledare kunde tillsättas och 

därefter bibehålla sin ställning. Denna process var nödvändig för en millet som ville 

uppnå officiellt erkännande, vilket kunde vara betryggande för den rättsliga ställningen 

inom imperiet. Ett officiellt erkännande kunde nämligen medföra bättre garantier för 

beskydd, förmögenhetsrätt, religionsfrihet och självbestämmanderätt.136 Samtidigt kan 

det inte uteslutas att valprocessen användes som ett medel för sultanen att komma i 

kontakt med milleten och få en inblick i syfte att tillförsäkra sitt inflytande över gruppen. 

Detta var bl.a. ett viktigt led i att upprätthålla den hierarkiska ordningen och den 

muslimska makten.137  

Även internt präglades milleterna av hierarkiska ordningar i både byar och städer.138 

Möjligheterna till självbestämmande realiserades på olika sätt i den lokala samhälls-

strukturen.139 Varje millet tillämpade härvid sina egna principer och sedvänjor. 

Organisering av det religiösa samfundet, utbildningsinstitut, välgörenhetsföreningar och 

ett skattesystem var några av de kollektiva angelägenheter som kunde skötas lokalt. 

Utrymmet för milleternas självbestämmande medförde vidare en behörighet att rättsligen 

avgöra frågor kring äktenskap, skilsmässa, arv och andra frågor om personlig status. 

Domsrätten omfattade inte frågor som rörde offentlig säkerhet eller straffrätt, däremot 

kunde millet-başin inrätta en fängelseliknande anordning för disciplinering av enskilda 

medlemmar i milleten.140 För en förståelse av milletens övergripande struktur och 

huvudsakliga roll i det Ottomanska samhället kan tre domäner som inverkade på 

ordningen urskiljas, vilka kommer beskrivas nedan.141 Den första domänen rör religions-

utövningen. Den andra domänen rör administrering samt individuell och kollektiv 

                                                           
133 Movsesian, s. 6-7, Davison, 1954, s. 844. Aral, s. 475. 
134 Öztürk, s. 72. 
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beskattning. Den tredje domänen rör milletens jurisdiktion och tvistelösning i 

domkretsen.  

3.3.3 Religion och identitet 

Betydelsen av religionen i det ottomanska samhället kan svårligen överdrivas.142 

Religionen utgjorde en individs identitet, både ur personlig synvinkel och ur statens 

synvinkel.143 Skiljelinjen mellan befolkningsgrupperna inom imperiet grundades därför 

på religionstillhörighet. Etnicitet, språk, nationalitet eller medborgarskap kom i andra 

hand.144 Individen identifierades som muslim, kristen eller jude före denne identifierades 

som turk, grek, armenier eller arab och före denne identifierades som en ottomansk 

medborgare. Religionen genomsyrade på så sätt hela rättsordningen. Milletens 

sammanhållning var identitetsbevarande och utgjorde en sociala trygghet. Det var viktigt 

att tillhörigheten stod fast och det ansågs vara en allvarlig handling för en enskild individ 

att bryta upp från milleten. Historiskt sett var detta inte ovanligt även i andra samhällen 

bestående av religiösa grupper.145 

Milletsystemets uppbyggnad av institutionella anordningar gjorde det möjligt för 

folkgrupperna inom imperiet att bevara en separat identitet och kultur som var djupt rotad 

i respektive trossamfund.146 Finansiering av heliga samlingsplatser, religiös skolning och 

tillämpning av religiösa principer bidrog till upprätthållandet av kulturella sedvänjor 

inom milleten. Förutom sådana grupprättigheter visade sig det kollektiva synsättet bl.a. 

genom att sultanens interaktioner med milletarna främst skedde via millet-başin som 

representant för hela milleten istället för kontakt med enskilda medlemmar inom 

gruppen.147 Den kollektiva rätten till religionsfrihet lämnades däremot inte utan 

inskränkningar. Tydliga regler skulle klargöra vilka begränsningar som gällde 

beträffande den kollektiva utövningen. Milleterna inom dhimmis-befolkningen var 

tvungna att följa särskilda klädkoder för att inte blandas ihop med den dominerande 

milleten.148 Milleterna hade inte rätt att bygga upp nya kyrkobyggnader eller heliga 

platser utan fick endast tillåtelse att reparera existerande byggnationer.149 Ibland nekades 

                                                           
142 Se Anscombe, s. 159. 
143 Davison, 1954, s. 844.   
144 Astourian, s. 117. 
145 Jfr teokratiska ordningar. Katolska kyrkan i Europa och den judiska befolkningen.  
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också denna möjlighet av sultanen. För det fall sultanen medgav uppbyggnader och 

reparationer fick höjden på byggnationerna inte sträcka sig högre än moskéerna eftersom 

distraktion under religiösa ceremonier skulle undvikas.150 Muslimer hade ingen rätt att 

konvertera till en annan tro, en sådan handling var belagd med dödsstraff.151  

3.3.4 Skatt och militärtjänstgöring 

Plikten att betala skatt var dels individuell och dels kollektiv.152 Den individuella 

skattebetalningen skedde genom millet-başins försorg. Millet-başin hade behörighet att 

ta ut skatt för att finansiera lokala anordningar och stärka den ekonomiska situationen i 

milleten. Såsom det brukar fungera inom de flesta samhällen var det ett gemensamt 

ansvar för lokalbefolkningen att bidra till milletens fortbestånd.153 Den kollektiva 

skattebetalningen bestod i att en del av millet-başins insamling av skatt skedde genom 

sultanens försorg. Skyldigheten att betala skatt till sultanen grundades på det 

obligationsförhållande som rådde mellan sultanen och milleterna. För att sultanen skulle 

garantera beskydd av liv, frihet och egendom samt för att lämna milleternas själv-

bestämmanderätt oinskränkt utkrävdes denna skatt.154 Skyddet tillförsäkrades bl.a. 

genom att skatten finansierade militärstyrkorna. Som huvudregel fick dhimmis inte 

ansluta sig till den ottomanska armén och hade därför inte värnplikt.155 Istället fick 

dhimmis betala mer skatt som en kompensation för utebliven militärtjänst. Här 

framträder återigen synsättet att den regerande milleten skulle förbli den starkaste. 

Huruvida individer från andra milleter gick med i den ottomanska armén är osäkert men 

kan inte uteslutas.156 Skattens koppling till militären skapade dock ett incitament för 

dhimmis att konvertera till islam om de önskade att ansluta sig till armén. En fördel med 

officerare från den egna milleten var försäkrandet om att det fanns ett intresse hos 

militärstyrkan att skydda folkgruppen ifråga under händelser av konflikter.  
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3.3.5 Domstolssystemet: dhimmis- och qadi-domstolar 

Det som anses vara känt om hur långtgående och omfattande milleternas jurisdiktion var 

varierar i de historiska källorna.157 Källorna är något mer eniga kring det faktum att det 

fanns både så kallade dhimmis-domstolar och qadi-domstolar, det vill säga icke-

muslimska respektive muslimska domstolar.158 Det föreligger en viss osäkerhet kring hur 

pass välorganiserad maktfördelningen var mellan domstolarna inom det ottomanska 

rättsväsendet.159 I de källor som presenterar forskning och analyser av befintlig 

dokumentation160 från domstolarna under den ottomanska eran i t.ex. Damaskus framgår 

att det fanns en viss delad domsbehörighet.161 Dessa källor visar på att domsrätten i qadi-

domstolarna var mer omfattande än i dhimmis-domstolarna och kunde beröra mål med 

både muslimska och icke-muslimska parter samt att qadi-domstolarna systematiskt förde 

register över rättspraxis.162 Enligt dokumentationen vände sig dessutom dhimmis till 

qadi-domstolarna med relativt hög frekvens trots att det fanns möjligheter att välja 

domstol i särskilda mål, såsom i de familjerättsliga. Fördelningen av jurisdiktionen 

byggde i grunden på dhimmis-traditionen. Som det kommer framgå vidare i detta avsnitt 

fungerade emellertid qadi-domstolarnas omfattande befogenheter som ännu ett 

incitament för dhimmis att välja en tillämpning av muslimsk rätt när möjlighet fanns 

därtill.  

Tillgången till rättspraxis och annan dokumentation från de så kallade dhimmis-

domstolarna i Ottomanska imperiet är bristande, vilket inger uppfattningen att dessa 

rättsliga instanser hade liten praktisk betydelse.163 Motsvarande avsaknad av 

dokumentation från qadi-domstolarna finns inte i lika stor utsträckning.164 En möjlig 

anledning till denna skillnad är att dokumentation har förstörts eller aldrig offentlig-

gjorts.165 En annan möjlig orsak är att endast qadi-domstolarna de facto ansvarade för 

rättskipningen i traditionell juridisk mening och att dhimmis-domstolarna fungerade som 

en instans för alternativ tvistelösning. Denna uppfattning stöds av att qadi-domstolarna 

                                                           
157 Al-Qattan, Dhimmis in the Muslim Court: Legal Autonomy and Religious Discrimination, 1999, s. 

429 ff. 
158 Çı̇çek, Interpreters of the Court in the Ottoman Empire as Seen from the Sharia Court Records of 

Cyprus, 2002, s. 1-2. 
159 Movsesian, s. 8. Özturk. s. 80-81.  
160 Så kallade sijill. Çı̇çek, s. 1 ff. 
161 Al-Qattan, s. 429. 
162 Hallaq, The "qāḍī's dīwān (sijill)" before the Ottomans, 1998, s. 417. 
163 Al-Qattan, s. 439. 
164 Hallaq, s. 415. 
165 Al-Qattan, s. 432, 439. 
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hade ensam behörighet i de måltyper som nämnts i avsnitt 3.3.2 vilka omfattar både 

offentligrättsliga mål och civilrättsliga mål.166 Endast qadi-domstolarna kunde t.ex. 

registrera affärstransaktioner och äganderättsövergångar samt föra register över avtal och 

kontrakt.167 Dessutom kunde enbart qadi-domstolarnas avgöranden verkställas.168 Qadi-

domstolarnas roll kan på så sätt uppfattas som instanser inom det offentliga rättsväsendet 

i Ottomanska imperiet.169 Oavsett parternas religionstillhörighet i målet utgjorde den 

muslimska rätten tillämplig lag i qadi-domstolarna.170 I detta sammanhang kan det 

faktum att den muslimska rätten reglerade dhimmis rättsliga ställning och att denna var 

underordnad i förhållande till muslimers rättsliga ställning poängteras.171 Det innebär att 

rättigheter och skyldigheter enligt tillämplig lag i qadi-domstolarna speglade de 

ojämlikheter som rådde mellan olika milleter.172 Här framträder en diskrepans mellan 

moralisk och legal rättvisa. Medan den ottomanska rättstraditionen grundades på 

moraliska värderingar som gjorde åtskillnad mellan människor visar qadi-domstolarnas 

likformiga tillämpning av muslimsk rätt inte på en legal åtskillnad.  

Dokumenterad rättspraxis visar att det inte var ovanligt att dhimmis framträdde som 

parter, vittnen, förmyndare, agenter, köpare, säljare och grannar i qadi-domstolarna.173 

Effektiv verkställighet var en betydelsefull anledning till detta men också fördelaktiga 

avgöranden motiverade parterna att vända sig till de muslimska rättstillämparna. 

Speciellt i familjerättsliga mål var det önskvärt med fördelaktiga avgöranden.174 Regler 

kring äktenskap, skilsmässa, vårdnad och arv grundades vanligtvis på religiösa 

värderingar, vilket betydde att den som bäst kände till och kunde tillämpa sådana regler 

främst var de behöriga inom den egna milleten, däribland millet-başin.175 Det givna 

alternativet skulle därför vara att söka en bedömning i den egna dhimmis-domstolen. 

Många kvinnor vände sig emellertid till qadi-domstolarna i sökandet efter ekonomiska 

fördelar vid skilsmässa och valde därmed en bedömning enligt muslimsk rätt.176  Vidare 

var det en fördel att registrera sitt äktenskap hos qadi-domstolarna för att underlätta en 

                                                           
166 Al-Qattan, s. 429. 
167 Çı̇çek, s. 2. 
168 Özturk, s. 80-81.  
169 Kan även benämnas som sharia-domstolar. Av intresse är att termen qadi betyder domare på arabiska. 
170 Öztürk, s. 80. Al-Qattan, s. 438-439.  
171 Al-Qattan, s. 439. 
172 Ibid. 
173 Ibid. Çı̇çek, s. 5. 
174 Al-Qattan, s. 430.  
175 Çı̇çek, s. 2. 
176 Al-Qattan, 433-435.  
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eventuell skilsmässa.177 Även arvsrättsliga frågor som registrering av testamenten och 

utkrävande av arvslott kunde bringa fördelar vid en tillämpning av muslimsk rätt i qadi-

domstolarna.178 Liknande mål påvisar ett pragmatiskt förhållningssätt till qadi-

domstolarnas rättskipning eftersom även privata familjeangelägenheter togs upp till 

avgörande. Det påvisar även en medvetenhet kring gällande rätt inom imperiet, vilket 

kan ha framstått som en nödvändighet förutsättning för den rättsliga statusen.  

Förutom familjerättsliga mål kunde dhimmis även initiera mål av annan karaktär, där 

parterna var av olika religionstillhörighet.179 Anklagelser om brottslighet och bedrägerier 

mellan milleterna var inte helt ovanligt. I dessa fall var bevisningen vanligtvis avgörande 

och religiösa olikheter var därför av mindre betydelse. I regel accepterades muntliga och 

skriftliga bevis från båda parter i samma utsträckning. Alla vittnesmål förutsatte vittnet 

att avlägga en ed, ibland kunde emellertid variationer i vittnesedens ordalydelse 

förekomma.180 Var både dhimmis och muslimer inblandade i samma mål fanns det 

emellertid en risk att vittnesmålet från en dhimmis fick ett lägre bevisvärde.181 För en 

icke-muslimsk part var det därför säkrare att åberopa vittnesmål från muslimer om parten 

skulle lyckas motbevisa sin muslimska motpart.182 Bevisvärderingen speglade den 

misstro av dhimmis som moraliska överväganden i muslimsk rättstradition var grundad 

på.183 En annan intressant aspekt som kan lyftas fram i detta sammanhang är att den 

relativt höga frekvens av fall där parterna tillhörde olika milleter ger en uppfattning om 

att grupperna interagerade med varandra i det ottomanska samhället.184 

Det fanns ett starkt intresse att förhindra medlemmar i den egna milleten att vända sig till 

qadi-domstolarna.185 Millet-başin tillämpade restriktioner och disciplinerande åtgärder i 

syfte att stoppa dhimmis från att välja den muslimska rätten när det fanns en sådan 

möjlighet, särskilt vid lokala dispyter. Som religiös och politisk ledare värnade millet-

başin om sin ställning och dessutom om upprätthållandet av milletens religiösa 

sedvänjor. Millet-başins befogenhet att utöva makt över individer inom gruppen 

                                                           
177 Jfr Aral, s. 474. 
178 Al-Qattan, s. 436. 
179 Ibid. 
180 Eftersom eden skulle sväras i guds namn och ibland respektive millets egna stamfader.  
181 Al-Qattan, s. 438. Movsesian, s. 8. 
182 Al-Qattan, s. 437. 
183 Jfr “how could one trust a person who had refused to accept islam?” “the word of a dishonest muslim 

is more valuable than that of an honest dhimmis”. Movsesian, s. 8. 
184 Al-Qattan, s. 440. Çı̇çek, s. 4. 
185 Öztürk, s. 81. 
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riskerade troligtvis att förlora sin legitimitet när egna medlemmar valde qadi-domstolen 

framför dhimmis-domstolen. Qadi-domstolarna som många gånger erbjöd ett effektivare 

rättsmedel framstod som ett mer lockande alternativ.186 Det kan hävdas att ekonomisk 

trygghet och större valfrihet för kvinnor är betydelsefulla anledningar till att föredra en 

bedömning enligt den muslimska rätten. Att registrera äganderättsövergångar inför 

framtida motgångar och händelser av försvagat egendomsskydd framstår som ett lika 

starkt skäl. Detta även om ett sådant val skulle innebära uteslutning från trossamfundet. 

Sammanfattningsvis indikerar sökandet efter fördelar att det fanns starka skäl för att 

konvertera till islam under ottomanernas ledning, ibland konverterade dhimmis till och 

med kort innan ett mål togs upp i domstol.187 Sådana handlingar var konfliktskapande 

inte endast mellan grupperna, utan även inom grupperna.  

3.3.6 Diskrimineringen i Ottomanska imperiet 

Den grundläggande uppfattningen om att folkgrupper var olika medförde i och för sig en 

möjlighet till ett identitetsbevarande levnadssätt i Ottomanska imperiet, men skapade 

samtidigt förhållanden som kan vara problematiska i alla fall i dagens demokratiska 

rättsstater.188 Några problem som kan lyftas fram med ledning av milletsystemet är 

kategoriseringen, ojämlikheten mellan grupper och bristen på individuell autonomi. 

Dessa förhållanden kan generellt ses som en följd av ett kollektivt rättighetssystem och 

ska därför problematiseras ytterligare i kapitel 5. För att ge en sammanfattande bild inför 

nästa avsnitt om de legala reformerna är det emellertid lämpligt att uppmärksamma den 

diskriminering som den ottomanska ordningen medförde för individer. Tillhörigheten 

som avgjorde individens plats i samhället inverkade på möjligheterna att förändra och 

uppgradera levnadsstandarden. Till följd av dhimmis underlägsna status tillhörde denna 

befolkningsgrupp andraklassen i Ottomanska imperiet189 och diskrimineringen var på så 

sätt direkt.190 Det fanns inte samma möjligheter inom det sociala och politiska livet. För 

många var arbeten därför inte tillgängliga och ekonomisk utveckling inget alternativ. 

Alla individer inom befolkningen hade sålunda inte samma delaktighet i det ottomanska 

                                                           
186 Al-Qattan, s. 431. 
187 A a s. 437.  
188 Demokratier kan sammanfattningsvis sägas bygga på en teori om naturrätt med individen i centrum, 

makt som utgår från folket, majoritetsbeslut och maktfördelningsläran. Bischoff, s. 611. 
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samhället. Denna uteslutning förenklade diskriminerande åtgärder mot dhimmis.191 

Genom att olika förutsättningar för folkgrupperna synes ha fungerat som incitament för 

konvertering ingav detta dhimmis den uppfattningen att samma möjligheter kunde 

uppnås om tillhörigheten kunde påverkas. Ibland, som i qadi-domstolarnas rätts-

tillämpning, behövde emellertid inte statusen som dhimmis nödvändigtvis innebära 

nackdelar.192 Det kan också antas att många praktiska problem som kunde uppstå vid 

kulturkrockarna och språkskillnaderna behövde hanteras i det multikulturella imperiet, 

vilket bidrog till att rättsordningen utvecklades till ett relativt avancerat system.193 

Dessutom levde grupperna inte alltid helt separat och ibland delade flera milleter samma 

traditioner. Med denna sammanställning kan jag nu övergå till att studera vilka av dessa 

förhållanden som de ottomanska reformerna på 1800-talet syftade till att förändra.    

4. Legala reformer av den ottomanska ordningen 

4.1 På lika villkor?  

Under 1800-talet skedde en rad förändringar i Ottomanska imperiet som påverkade 

situationen för etniska och religiösa grupper i befolkningen. 1839 och 1856 infördes två 

legala reformer som hade stor inverkan på milletsystemets ordning och som senare blev 

grunden för 1876 års konstitution i den moderna republiken Turkiet.194 Reformerna 

föranleddes dels av behovet av omfattande moderniseringar och dels av yttre påverkan 

från västliga stater.195 Syftet var att avskaffa det synsätt som hade präglat milletsystemet 

och istället adoptera ett synssätt i högre grad baserades på lika rättigheter och 

medborgarskap.196 Detta skulle förändra förhållandet mellan stat och befolkning samt 

innebära nya riktlinjer för bestämmandet av individers rättsliga status. Till skillnad från 

milletsystemets ordning skulle den nya ordningen baseras på ett neutralt197 förhållnings-

                                                           
191 Astourian, s. 119. 
192 Se föregående avsnitt 3.3.5. 
193 Çı̇çek, s. 5. Al-Qattan, s. 440. Jfr Kymlicka. 
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sätt som inte fokuserade på skillnaden mellan grupper utan istället förordnade om likhet 

mellan alla statens subjekt.198  

Reformerna var omfattande och berörde bl.a. armén, skatten, rättssystemet, byråkratin 

samt administreringen.199 Genom att de nya bestämmelserna inverkade på lokala 

förhållanden i högre utsträckning än tidigare blev i princip den decentraliserade 

statsordningen mer centraliserad.200 Detta medförde i viss mån att självbestämmandet för 

religiösa och etniska grupper inskränktes och att möjligheten att tillämpa separata 

ordningar begränsades.201 Även om det nya synsättet likt västliga ordningar skulle vara 

mer neutralt och värdesätta likhet fanns fortfarande inget enhetligt system, då separata 

ordningar upprätthölls i flera frågor.202 I enlighet med folkrättens moderna terminologi 

kan målet dock sägas ha varit att minoritetsgrupper skulle tillerkännas fulla minoritets-

rättigheter som inte begränsades till att gälla språk, religion och kultur utan som även 

skulle gälla arbetsmarknaden och den offentliga sektorn.203 

4.2 Ediktet i Gülhane 1839 - Tanzimat 

Det ottomanska sultanatet deklarerade ediktet i Gülhane den 3 november 1839 genom att 

utrikesministern offentliggjorde innehållet på Gülhane Square Garden i Topikapalatset i 

Istanbul.204 Ediktet är mest känt under benämningen ”Tanzimat” vilket är en informativ 

benämning eftersom tanzimat betyder omorganisation på arabiska.205 Utfärdandet av 

denna deklaration brukar beskrivas som en markering av starten på 1800-talets 

omfattande institutionella och konstitutionella reformer i Ottomanska imperiet.206  

Av ediktet kan det utläsas att den stabilitet och styrka som länge hade kännetecknat 

Ottomanska imperiet var degraderad, vilket enligt ordalydelsen hade orsakats av bristen 

på respekt för den gällande rätten.207 Inledningsvis stadgas att “All the world knows that 

in the first days of the Ottoman monarchy, the glorious precepts of the Kuran and the 

                                                           
198 Aral, s. 478. Movsesian, s. 1. 
199 Movsesian, s. 10. 
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202 A a s. 478. 
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laws of the empire were always honored”.208 Deklarationen framhåller vikten av 

befolkningens gemensamma ansvar för upprätthållandet och hedrandet av den viktigaste 

lag som alltid hade varit gällande. Enligt sultanens påstående såsom det kommer till 

uttryck i ediktet var förutsättningen för imperiets fortsatta överlevnad att allmänhetens 

bästa skulle främjas av varje medborgare. För att medborgarna skulle ha ett intresse av 

att tillgodose allmänhetens bästa utlovades bättre rättskydd och en mer rättvis ordning.  

Tanzimat gav huvudsakligen uttryck för två principer som var av stor betydelse för den 

ottomanska befolkningen.209 Den första principen innehöll en garanti för beskyddandet 

av varje persons liv, ära och egendom.210 En sådan garanti skulle motverka handlingar 

som riktade sig mot regeringen och samtidigt motivera människorna att främja 

allmänhetens bästa.211 Den andra principen förespråkade en likformig tillämpning av 

deklarationen genom att de nya bestämmelserna förklarades gälla alla subjekt till lika del 

utan åtskillnad baserad på religiös eller annan tillhörighet.212 Enligt ediktet skulle 

våldsamma attacker och påhopp som särskilt riktade sig mot folkgrupper inte tolereras.  

These imperial concessions shall extend to all our subjects, of whatever 

religion or sect they may be; they shall enjoy them without exception. We 

therefore grant perfect security to the inhabitants of our empire in their lives, 

their honor, and their fortunes, as they are secured to them by the sacred text 

of the law.213 

Likställdheten skulle bl.a. gälla beträffande skatten och militären, vilka framhålls som 

två huvudfrågor i deklarationen. Intresset av att stärka ekonomin och bygga upp militären 

i Ottomanska imperiet framgår tydligt.214 Det förhållandet att dhimmis inte hade 

möjlighet att ansluta sig i militären och istället fick betala en särskild skatt skulle ändras 

i och med Gülhane-stadgan.215 Skatteindrivningen skulle bli mer rättvis genom att en 

proportionerlig skatt infördes, vilket innebar skattebetalning efter förmåga.216 I det 

ovanstående avsnittet 3.3.4 framgick att milletledarnas befogenheter att driva in skatt 

grundades på det obligationsförhållande till sultanen som innebar en skyldighet att visa 

lojalitet i utbyte mot skydd och lokalt oberoende, vilket upprätthöll dhimmis-traditionen. 
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En tolkning av deklarationens ordalydelse ger intrycket av att sådana lokala befogenheter 

hos millet-başin kunde missbrukas. Att detta åsyftas stöds av hänvisningen till 

”contractor” som används i nedan återgivna bestämmelse.  

Under that name the civil and financial administration of a locality is delivered 

over the passions of a single man; that is to say, sometimes to the iron grasp of 

the most violent and avaricious passions, for if that contractor is not a good man, 

he will only look to his own advantage.217
 

När det gällde militärtjänstgöringen skulle den bli mer rättvis genom att möjligheten att 

ansluta sig till armén inte skulle begränsas till särskilda folkgrupper utan istället inrikta 

sig på rekrytering av lämpliga kandidater.218 Deklarationen berör några fåtal frågor 

utöver detta. T.ex. finns bestämmelser om ett rättsligt råd samt ett militärråd vars ändamål 

anges vara att återupprätta religionen, regeringen, nationen och imperiet.219 Vidare anges 

ett krav på rättslig prövning av alla straffrättsliga mål tillsammans med krav på offentliga 

avgöranden.220 Dessutom skulle mutor och favoriseringar vid tillsättandet av statliga 

tjänstemän upphöra genom reglering av lönevillkor.221    

Trots att en lika tillämpning av bestämmelserna kring framför allt skatt och militär kunde 

innebära omfattande förändringar i Ottomanska imperiet är deklarationen väldigt allmänt 

hållen. Det gör det svårt att utläsa vilka subjekt som skulle komma att påverkas av 

reformerna. Vissa oklarheter råder också kring vilka konkreta omstruktureringar 

reformen skulle leda till. Eftersom den förordnade likheten verkade vara begränsad till 

att gälla utvalda frågor kan det inte utläsas någon allmänt giltig likhetsprincip och inte 

heller diskrimineringsförbud. Det som däremot framgår tydligare är att den gällande 

rättsordningen var ämnad att upprätthållas. Ediktet av Gülhane innehåller ingenting som 

satte dhimmis-traditionen ur kraft. En slutsats som kan dras är därför att dhimmis-

traditionen bestod som en del av den ottomanska rättsordningen även fortsättningsvis 

efter denna reform och att det därmed fortfarande fanns utrymme för en åtskillnad mellan 

folkgrupper.222 
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4.3 Ediktet 1856 - Islahat Fermani 

I deklarationen 1856 bekräftades det syfte att reformera den ottomanska ordningen som 

kom till uttryck redan i Gülhane-stadgan 1839.223 Denna senare deklaration skilde sig 

dock på många sätt från den tidigare reformen som misslyckades med att realisera 

likställdheten som förblev en teori.224 Bestämmelserna i 1856 års deklaration omfattade 

fler tillämpningsområden och var betydligt mer specifik. Flera konkreta förändringar kan 

utläsas i bestämmelserna. Inte någonstans i deklarationen framhålls vikten av att 

upprätthålla den heliga lagen till skillnad från 1839 års deklaration, där detta utgjorde ett 

viktigt budskap. Ytterligare en skillnad är att reformernas inverkan på kristna och andra 

icke-muslimska minoritetsgrupper inom imperiet finns uttalat. Inskränkningar i 

religionsfriheten och påtvingad konvertering blev förbjudet.225 För första gången 

infördes ett uttryckligt förbud mot diskriminering i enlighet med nedanstående 

bestämmelse.226 Det kan därmed konstateras att jämlikhet inte hade införts som en 

grundläggande princip i den ottomanska ordningen innan 1856 års reform.227 

Every distinction or designation tending to make any class whatever of the 

subjects of my Empire inferior to another class, on account of their religion, 

language, or race, shall be forever effaced from the Administrative 

Protocol. The laws shall be put in force against the use of any injurious or 

offensive term, either among private individuals or on the part of the 

authorities.228 

Inte endast blev det förbjudet att göra åtskillnad mellan grupper i enlighet med reformen 

1856, även nedvärderande benämningar skulle motverkas. Förutom förbudet mot 

diskriminering fick minoriteterna i Ottomanska imperiet större plats i det samhälleliga 

livet genom att fler rättigheter tillerkändes grupperna, vilket som sagt formellt medförde 

mer fullständiga minoritetsrättigheter och större medborgerligt deltagande.229 Alla 

människor inom imperiet skulle utan hänsyn till nationalitet få möjlighet till offentliga 

anställningar, vilket skulle bedömas utifrån meriter.230 Alla skulle få lika chans att bli 

intagna till de statliga folk- och militärskolorna om erfordrade krav var uppfyllda.231 
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Dessutom fanns möjlighet till etablering av lokala skolor i milleterna. Ett modernare och 

centraliserat skattesystem skulle införas och de lika skattebördor samt därvid även 

samma skyldighet till militärtjänstgöring som även tidigare var ett mål bekräftades för 

alla grupper.232 Bättre kommunikation och finansiering av alla provinser inom imperiet 

skulle understödjas av staten.233 Även polisen skulle förstatligas och organiseras i en 

fördelad styrka i olika distrikt för att kunna tillförsäkra beskydd i alla områden.234 

Folkgrupperna medgavs också rätt till representation på statlig, regional och lokal nivå.235 

Det finns flera bestämmelser om rättssystemet i deklarationen, där det bl.a. talas om 

införande av prövningar i blandade domstolar för parter med olika grupptillhörighet.236 

Det är oklart om beteckningen endast syftade till parters olika tillhörighet eller att 

sammansättningen av domarkåren skulle präglas av blandad tillhörighet liksom parterna, 

denna senare tolkning verkar dock vara rimlig. Blandade domstolar torde ha varit något 

nytt som inte förekommit tidigare eftersom det framgår att nya processuella och 

materiella regler skulle införas för dessa domstolar.237 Deklarationen föreskriver vidare 

att förfarandet skulle vara offentligt och att alla vittnesmål skulle behandlas lika.238 Det 

framgår också att handläggningen av målen skulle ske utan fördröjning och utan 

inhumana medel genom beaktande av mänskliga rättigheter och rättvisa.239 Vissa tvister 

skulle kunna delegeras till respektive millet för ett avgörande av millet-başin.240 

I deklarationen 1856 berördes även förhållandet mellan milleterna och sultanen, speciellt 

milleternas självbestämmande och möjlighet att välja millet-başi. Det stadgas att 

spirituella immuniteter och andra privilegier som sultanens förfäder garanterat icke-

muslimska grupper inom imperiet skulle upprätthållas.241 Däremot förklaras att 

grupperna skulle ställas under sultanens kontroll under en begränsad tid för en civiliserad 

utveckling och utformning av dessa rättigheter.242 Syftet var att de befogenheter som 

Sultan Mehmed II och hans efterträdare medgav patriarker och biskopar skulle 
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harmoniseras med nya principer som tillförsäkrade bättre fördelar för grupperna. Detta 

skulle bl.a. göras genom en reglerad valprocess vid tillsättandet av religiösa ledare.243 

Vid inträde i tjänst som millet-başi skulle alla patriarker, ärkebiskopar, biskopar och 

rabbiner avlägga en ed som skulle utformas genom överenskommelse mellan cheferna 

för de religiösa gemenskaperna och sultanatet.244 Härvid skulle även kyrkliga avgifter 

avskaffas och ersättas med en fasta inkomster till cheferna för respektive grupper genom 

löneutbetalning. Gemenskapernas ledare skulle få behålla sin egendom, däremot skulle 

administrationen av icke-muslimska samhällen bevakas av en folkvald församling.245 

Millet-başins ställning hade inte tidigare varit så välreglerad och milleterna befarade att 

sultanens kontroll över folkgrupperna skulle bli större med denna inverkan på de 

religiösa ledarnas roll. Utfästelsen om jämlikhet samtidigt som milletsystemet skulle bli 

mer välorganiserat tedde sig motstridigt eftersom reformerna syntes förstärka det 

kollektiva konceptet som ju inte grundades på en likhetsyn inom ottomanska imperiet.246 

Direkt diskriminering må ha träffats av förbudet i reformen men även om ändamålet var 

att likhet skulle gälla som en princip skulle olikhet på så sätt ändå beaktas.247  

Till slut kan en genomläsning av deklarationens bestämmelser skapa en bild av den 

samhälleliga ordningen i Ottomanska imperiet. Några utvalda bestämmelser kan ge en 

bra uppfattning om mångfalden i det ottomanska samhället och om den varierande 

sammanblandningen av folkgrupper i byar och i städer.248  

In the towns, small boroughs and villages, where the whole population is of the 

same religion, no obstacle shall be offered to the repair, according to their 

original plan, of buildings set apart for religious worship, for schools, for 

hospitals, and for cemeteries. 

Each sect, in localities where there are no other religious denominations, shall 

be free from every species of restraint as regards the public exercise of its 

religion. 

In the towns, small boroughs, and villages where different sects are mingled 

together, each community, inhabiting a distinct quarter, shall, by conforming to 

the above-mentioned ordinances, have equal power to repair and improve its 

churches, its hospitals, its schools, and its cemeteries. 

                                                           
243 Rescript of Reform, st. 4. 
244 A st. 5. 
245 A st. 6. 
246 Astourian, s. 122. 
247 Jfr Henrard, 2008, p. 36, p. 53. 
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1856 års reform ger intrycket av att det ottomanska sultanatets inblandning i lokala 

angelägenheter tidigare varit begränsad. Det verkar inte funnits någon effektiv statlig 

kontroll av folkgruppernas organisation, vilket kan betraktas som en följd av det 

kollektiva systemet och att statsordningen som inte varit helt centraliserad likt 

modernare Europeiska stater.249 Reformen inverkade på hela samhällsordningen genom 

att den förutsatte omorganisation och institutionalisering av hela imperiet samt bättre 

skyddsgarantier för hela befolkningen. Frågan är om ekonomin var tillräckligt stabil för 

att reformerna skulle kunna genomföras. Bundenhet till lagen påpekas inte särskilt, 

däremot påpekas sultanens absoluta beslutanderätt i flera frågor, såsom gällande upp-

byggande av heliga platser och lokala skolor samt tillsättande av positioner i regeringen.  

En viktig aspekt av folkgruppernas uppmärksammade situation är att detta skulle verka 

förhindrande mot diskriminering, restriktioner och lokalt maktmissbruk. Den tydligaste 

diskrimineringen som 1856 års deklaration syftade till att undanröja är den mellan 

kristna och muslimer. Även om det uttrycks så att förbudet gäller diskriminerande 

behandling mot kristna eller andra icke-muslimska gemenskaper är den kristna 

befolkningen en klar målgrupp såsom det framgår i deklarationstexten.250 Den nya 

ordningen innebar att muslimska och icke-muslimska folkgrupper kunde samverka i 

fler sammanhang, såsom i folkvalda råd. Fortfarande kan det hävdas att detta inte var 

en fullt enhetlig ordning eftersom särskilda grupper omtalas, vilket är en skillnad 

jämfört med 1839 års reform.251 I teorin var likabehandling bl.a. på arbetsmarknaden 

och i utbildningen samt det allmängiltiga diskrimineringsförbudet emellertid av stor 

betydelse för undanröjandet av skillnad på grund av tillhörighet.  

4.4 Från ordning till oordning  

Omorganisationen som försökte genomdrivas med 1800-talets reformer presenterade nya 

principer som stod i relativt skarp kontrast till den traditionella ottomanska ordningen 

som baserades på dhimmis-konceptet.252 Lika rättslig status genom upphörandet med att 

göra åtskillnad på grund av religion kunde därför uppfattas som en avvikelse från den 

rättstradition som hade gällt inom imperiet sedan 1300-talet.253 Förutom större 
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centralisering av staten rörde sig Ottomanska imperiet ett steg närmare den västerländska 

trenden254 genom något större hänsynstagande till individuell frihet i och med 1856 års 

reform.255 Reformerna väckte dock starka reaktioner från olika grupper i den ottomanska 

befolkningen.256 Istället för avsedd integrering mellan folkgrupperna skedde en större 

segregering i samhället på grund av oviljan att interagera som jämställda grupper, vilket 

näst intill omöjliggjorde realiserandet av reformerna.257 Den begränsade själv-

bestämmanderätten och gruppkontrollen som följde skapade motsättningar och starkare 

distinktioner mellan grupperna i milletsystemet. Det visade sig vara svårt att avskaffa 

dhimmis-traditionen i praktiken. Reformerna riktade sig mestadels till politiken och var 

enligt ottomanerna inte tänkt att förändra den religiösa tron eller sekularisera samhället, 

vilket västerländska makter synes ha hoppats på.258 

Innan 1800-talets reformer rådde inte endast en hierarki mellan den muslimska och de 

icke-muslimska grupperna, i viss mån hade det även skapats ett hierarkiskt förhållande 

mellan de icke-muslimska grupperna.259 De grekisk-ortodoxa och armenisk-ortodoxa 

samfunden hade t.ex. utvecklat en stark ställning och nära relation till sultanatet i 

Istanbul, medan andra icke-muslimska gemenskaper inte hade uppnått lika stark 

ställning.260 Det medförde att inte endast muslimska grupper uppfattade reformen som 

en förlust av sin överlägsna ställning, sina rättigheter och särskilda privilegier, även 

starkare icke-muslimska grupper uppfattade den införda jämlikheten på detta sätt.261 

Motståndet till 1856 års reform grundades vidare på den obligatoriska värnplikten som 

infördes.262 Trots begränsningarna försökte flera gruppledare upprätthålla ordningen och 

bibehålla det huvudsakliga inflytande över grupperna.263 Reformerna skapade dessutom 

ett motiv för många nationer inom imperiet att bryta sig loss från ottomanernas styre.264 
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4.4.1 Fallet med den armeniska folkgruppen 

Den armeniska folkgruppen utgjorde en av milleterna i milletsystemet och tillhörde den 

kristna befolkningen i Ottomanska imperiet, vilket innebär att de enligt rättsordningen 

var att betrakta som dhimmis.265 Geografiskt sett levde armenierna nära de regerande 

ottomanerna i Turkiet. Idag är Armenien en självständig stat nordöster om Turkiet.266 

Tidvis hade den armeniska folkgruppen en god och nära relation till den styrande eliten 

som uppfattade armenierna som den lojala milleten.267 Det hände också att enskilda 

armenier kunde få chefspositioner i sultanens regering.268 Som kollektiv löd dock 

folkgruppen fortfarande under det lojalitetsförhållande till sultanen som grundades på 

dhimmis-traditionen.269 Likhetsprincipen enligt 1856 års reform förändrade situationen 

bl.a. för den armeniska minoriteten och relationen till majoriteten och härskarna blev mer 

ansträngd.270  

Liksom andra milletledare blev den armeniska millet-başin orolig över att de nya 

bestämmelserna skulle urholka dennes ställning och inskränka dennes befogenheter.271 

Oron låg i att möjligheten till självbestämmande skulle begränsas samtidigt som den 

underlägsna ställningen skulle förbli oförändrad. I området Anatolia som till stor del var 

befolkat av armenier men även syrianer fick de utlovade reformerna liten effekt och 

platsen användes som station för genomförandet av mordhandlingar.272 Ju mer den 

europeiska eliten visade stöd för den armeniska folkgruppen desto större blev isoleringen 

under ottomanernas styre.273 Diskrimineringen upptrappades utan att regeringsmakten 

vidtog effektiva åtgärder för att förhindra detta.274 Anspråk på jämställdhet i enlighet med 

lagen fick ingen rättslig verkan och försök till realiserande av reformerna väckte 

reaktioner från motståndare. Tanken om jämställdhet utan krav på konvertering stred mot 

den muslimska majoritetens religiösa traditioner. Armenierna och andra dhimmis utsattes 

för förföljelser, deportation, plundringar och våldtäkter.275 Milleterna protesterade mot 
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diskrimineringen dels genom att upphöra med att betala skatt och dels genom att 

organisera sig i självförsvar.276 Folkgruppen levde dock inte samlad i en begränsad del 

av Ottomanska imperiet utan bildade en minoritet respektive en majoritet på utspridda 

områden, vilket försvårade för gruppen att bygga upp ett självförsvar som var effektivt 

mot andra gruppers riktade våldshandlingar.277 Det försvårade också den europeiska 

planen att avgränsa ett territorium och bygga upp en självständig stat för armenierna.  

Demonstrativt agerande från dhimmis ansågs vara gränsöverskridande beteende som bröt 

mot lojalitetsplikten, vilket rättfärdigade attacker mot liv, ära och egendom enligt det 

ottomanska synsättet.278 Många valde dock att förhålla sig passivt eftersom den utlovade 

likheten i reformen 1856 inte uppfattades som verkligt menad.279 Resultatet av upploppen 

blev att armenierna hamnade i en utsatt situation och uppnådde enligt européerna 

minoritetsstatus även på de platser folkgruppen bildade en majoritet.280 Våldsamheterna 

eskalerade till omfattande förtryck och folkmord 1915 i samband med Ottomanska 

imperiets upplösning efter första världskriget.281 Hanteringen av den armeniska 

folkgruppens situation är en historisk katastrof vid utvecklingen av de mänskliga fri - och 

rättigheten.282  

I nästa avsnitt kommer jag kort beröra hur internationaliseringen av de mänskliga 

rättigheterna påverkade utvecklingen i Ottomanska imperiet, vilka ideologier som 

inspirerade ottomanerna att införa nya rättsprinciper samt vilka omständigheter som 

bidrog till en misslyckad reform. Detta blir relevant eftersom ett av ändamålen med 1856 

års reform var att skapa en ordning som efterliknade den europeiska standarden och som 

senare kunde passa in som en del i den internationella rätten. Med en sådan genomgång 

är tanken att belysa de olika synsätt på rättigheter som utvecklades till en internationell 

rättsordning trots att de i viss mån stod i kontrast till varandra och vidare att visa på det 

internationella intresset för minoritetsbefolkningar som skapades i detta sammanhang.  
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4.5 Internationella rättens inverkan 1839-1856  

4.5.1 Franska revolutionen 1789 – Liberalism och mänskliga rättigheter 

Många ottomanska teoretiker inspirerades av de tankar som föranledde den franska 

revolutionen 1789.283 Filosofier kring innebörden av rättvisa hade länge beaktats i den 

ottomanska rättsordningen liksom vikten av ett harmoniskt samhällsliv.284 Inte förrän 

efter 1789 började dock diskussioner kring innebörden av individuell frihet vinna gehör 

bland ottomanerna trots att det även tidigare hade utformats teorier om legitimiteten av 

offentlig maktutövning gentemot en befolkning.285 Politisk, juridisk och social frihet 

började uppfattas som fundamentala mänskliga rättigheter, vilket försökte inkorporeras 

av en liberalistisk minoritet bland ottomanerna inom imperiet.286 I 1839 års reform inom 

Ottomanska imperiet kan den inspiration som hämtats från allmänna teorier om 

mänskliga rättigheter spåras i bestämmelserna. Uttryckssättet “security of life, honour, 

and property” har t.ex. använts av både John Locke och Thomas Jeffersson.287 Liknande 

uttryck förekommer också i den franska deklarationen om de mänskliga fri - och 

rättigheterna från 1789.288  

Skillnaden mellan dessa teorier i jämförelse med ottomanernas traditionella synsätt var 

att de tankar om mänskliga rättigheter som präglade den franska revolutionen grundades 

på individens frigörande från staten medan det dominerande ottomanska konceptet om 

mänskliga rättigheter grundades på individens funktion inom ett samhälle, vilket byggde 

upp det kollektivt inriktade systemet.289 I Ottomanska imperiet ansågs det inte kunna 

uppstå motsättningar mellan stat och individ när det gällde människors rättigheter – ett 

synsätt som även kommer till uttryck i 1839 års reform där ett gemensamt intresse för 

allmänhetens bästa påpekas.290 Fri - och rättigheter ansågs föra med sig ett ansvar mot 

medmänniskorna samt en skyldighet att upprätthålla en samhällsordning där stat, 

samhälle och individ kompletterade varandra.291 Medan 1839 års reform utan tvekan var 
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önskvärd kan denna med ledning av ordalydelsen inte sägas vara ett direkt resultat av 

liberalistiska idéer utan snarare av behovet att upprätthålla och stärka imperiets ordning, 

vilket skedde genom en betoning av samarbete som en förutsättning för ett fungerade 

samhälle.292 

4.5.2 Ius Publicum Europaeum 

I samband med den europeiska koloniseringen av utomeuropeiska länder som hade pågått 

sedan 1500-talet utvecklades ett regelverk som skulle tillämpas gemensamt av de 

europeiska kolonisatörerna.293 Regelverket kallades Ius Publicum Europaeum och 

innehöll bestämmelser om kolonisatörernas förhållande till varandra samt deras 

förhållande till ockuperade stater. Fram tills mitten på 1800-talet ansågs Ius Publicum 

Europaeum inte kunna tillämpas av eller binda andra stater än de europiska eftersom 

endast européerna hade deltagit vid utformningen av regelverket.294 Politiska relationer 

med icke-europeiska stater reglerades istället av ordningar som tillämpades parallellt 

med Ius Publicum Europaeum. Med anledning dels av att européerna ansåg att 

utomeuropeiska ideal skilde sig åt så pass mycket från de egna och dels att det fanns ett 

intresse av att expandera koloniserade områden fanns en problematik med att försöka 

utarbeta en gemensam rättslig grund för att Ius Publicum Europaeum direkt skulle kunna 

förklaras som en internationellt tillämplig rättsordning. Risken var att de politiska 

intressena stred mot varandra och att konsensus därför inte kunde uppnås. Därför bestod 

den europeiska strategin till en början av ett ytterst pragmatiskt förhållningssätt till 

förbindelserna med icke-europeiska makter. 

4.5.3 Fredskonferensen i Paris 1856 

Den väpnade konflikten under Krimkriget 1853-1856 mellan Ryssland och Ottomanska 

imperiet tillsammans med de allierade Frankrike, Storbritannien avslutades med en 

fredskonferens som hölls i Paris 1856.295 Genom fredsavtalet i Paris skulle 

ottomanernas imperium stärkas och vidare skyddas från ryska ingripanden och mot 

andra aktioner som hotade imperiets självständighet.296 I samband med freds-
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konferensen accepterades Ottomanska imperiet som en del i den europeiska 

gemenskapen, vilket var en strategi för det slutliga ändamålet att expandera Ius 

Publicum Europaeum till en universell rättsordning.297 Ett villkor för denna anslutning 

var att Ottomanska imperiet skulle ge sin befolkning bättre rättighetsgarantier, i 

synnerhet visades intresse för den kristna befolkningen inom imperiet.298 Fredsavtalet i 

Paris undertecknades bara drygt en vecka efter att Ottomanska imperiet hade deklarerat 

1856 års reform i Istanbul och som det har påpekats nämns den kristna befolkningen 

särskilt i bestämmelserna.299 Detta tyder på att det fanns en koppling mellan inter-

nationaliseringen av de europeiska standarderna och 1856 års utformning av den 

ottomanska reformen.300  

Enligt Frankrike och Storbritannien samt Ryssland ansågs den kristna befolkningen 

vara i behov av deras respektive skydd, Frankrike och Storbritannien förespråkade 

katolska och protestantiska grupper medan Ryssland förespråkade ortodoxa grupper.301 

Anledningen till staternas intressen för just dessa grupper hör delvis samman med de 

religioner som vid denna tid dominerade i respektive stat. Dessa stater stöttade bl.a. 

Greklands och Balkans nationalistiska försök till frigörelse från ottomanerna.302 Kristna 

gemenskaper började bli mer organiserade och med visst internationellt stöd hade deras 

institutionella utveckling avancerats.303 I slutet på den ottomanska eran då imperiets 

ekonomi och militär försvagats så pass mycket uppfattade imperiets minoriteter de 

kristna makterna som överlägsna. 304 Intresset av att bryta sig loss från Ottomanska 

imperiet växte därför hos de grupper som skulle accepterades i väst.305 De europeiska 

staterna ansåg sig inte behöva uppfylla sin del i fredsavtalet i Paris eftersom de med 

framgång kunde använda skyddsbehovet för kristna minoriteter som argument för 

humanitär intervention i Ottomanska imperiet.306 Fredsavtalet med dess skydds-

mekanismer för kristna minoriteter som den armeniska användes som stöd för att 

                                                           
297 Se vidare nedan. Movsesian, s. 10. Miller & Rieber, s. 108-110. Aral, s. 479. 
298 Van den Bogaert, p. 2. Aral, s. 479. Detta var återigen vad som skedde under Berlinkonferensen 1876 

i samband med utformningen av Turkiets konstitution 1878. 
299 Davison, 1963, s. 4. 
300 Salt, s. 308 
301 Aral, s. 479. 
302 Salt, s. 308. 
303 Van de Boogert, s. 35. 
304 A a s. 34-35. Van den Bogaert, p. 24. T.ex. Bulgarien, Grekland. 
305 Under tider av religiösa krig i ett intolerant Europa runt 1500-talet hade religiösa grupper som judar 

och kristna de facto bättre skydd i Ottomanska imperiet där de betraktades som bokens folk. 

Ottomanerna räddade t.ex. flera judar från förföljelser i spanska kriget 1492. Öztürk, s. 74, s. 77. 
306 Aral, s. 480. 
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ingripa och ta över regeringsmakten från ottomanerna.307 Detta ledde vidare till att 

planerna för avsedda reformer ställdes inför flera justeringar som aldrig hann realiseras 

av ottomanerna.308 Enligt den europeiska eliten kunde bara reformer under deras 

kontroll ge effektiva garantier för den kristna befolkningens liv, ära, religion och 

egendom.309  

Härvid kan det framhållas att det inte var ovanligt att utfästelser om minoritetsskydd 

användes som argument för liknande ingripanden, särskilt under 1900-talet.310 

Minoriteter har ofta kommit att associeras med underlägsenhet och anses därför inte 

sällan vara skyddsbehövande grupper.311 Det kan dock inte hävdas att så alltid är fallet 

om det inte finns något direkt stöd för en sådan bedömning, t.ex. som förekommande 

diskriminering.312 Som det framgår i de vidare avsnitten nedan globaliserades ändå den 

europeiska rätten med en sådan inställning. Finns det inga faktorer som visar på att en 

minoritetsbefolkning lever under missförhållanden i jämförelse med en majoritets-

befolkning uppstår en risk för att internationellt minoritetsskydd blir verkningslöst om 

det inte utformas annorlunda för att tillgodose folkgruppernas intressen. Det kan därför 

t.ex. behöva undersökas om inte bara minoritetsgruppen lever under låga standarder 

utan om detsamma även gäller resten av befolkningen. När det gäller bestämmelser om 

minoritetsskydd är det viktigt att utformningen därför är välmotiverad för att inte få en 

motsatt effekt och istället öka diskrimineringen om sådan förekommer.   

4.5.4 Globalisering av Ius Publicum Europaeum och NF:s mandatsystem 

Det slutliga målet med Ius Publicum Europaeum hade redan tidigt varit att utveckla det 

till ett universellt tillämpligt regelverk.313 Därför var medgivandet för utomeuropeiska 

parter såsom Ottomanska imperiet att ansluta sig till den europeiska eliten och samtidigt 

binda sig till regelverket – trots avsaknad på deltagande i lagstiftningsarbetet – en del i 

globaliseringen. Ännu effektivare blev dock globaliseringsprocessen genom humanitär 

intervention och kolonialism.314 En intressant aspekt är att den europeiska rätten även 

avsåg att inkludera stater som utifrån ett europeiskt perspektiv delvis präglades av 

                                                           
307 Salt, s. 323. 
308 A a s. 320. 
309 A a s. 323. 
310 Ibid. 
311 Longva & Roald, s. 4. 
312 Ibid.   
313 Anghie, The Evolution of International law: Colonial and Postcolonial Realities, 2006, s. 752. 
314 A a s. 739. Jfr Sykes-picot avtalet med Syrien och Libanon, Al-Marayati, s. 116. 
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främmande rättstraditioner, kulturer och sedvänjor.315 Detta förhållande ger nämligen 

upphov till diskussioner kring hur väl den internationella rättens utformning idag tar 

hänsyn till nationella ordningar som skiljer sig från standarden.316 Trots inter-

nationaliseringen bestod skilda uppfattningar kring mänskliga rättigheter samt kring 

nationalitet och nationalstat fram till första världskrigets slut317 och kan uppfattats som 

en av orsakerna till Ottomanska imperiets upplösning och milletsystemets 

avskaffande.318 När de europeiska makterna hade byggt upp en starkare militär och 

ekonomi än ottomanerna kunde det ottomanska konceptet med kollektivitet övervinnas 

av européernas synsätt på individualitet.  

Vid första världskrigets slut förverkligades globaliseringen genom att NF införde det så 

kallade mandatsystemet som berättigade den europeiska koloniseringen av områden som 

tidigare tillhört Ottomanska imperiet.319 Genom mandatsystemet fördelade medlems-

staterna i NF ansvaret över territorierna som aldrig tidigare hade varit självständiga stater 

och i princip inte kunde ingå relationer med andra stater.320 Ändamålet var att utveckla 

de erövrade ländernas statsordningar och vidare utrusta staterna med regeringar som 

sedan självständigt kunde förmå att tillämpa Ius Publicum Europaeum som den 

internationellt gällande rätten.321 När sedan FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna kom 1948 var statsbildningen fulländad i flera stater, där Syrien nämnts som 

exempel. Trots det tidigare kollektiva synsättet som tillämpades i Syrien som en följd av 

milletsystemet i Ottomanska imperiet skulle alltså det individuella rättighetskonceptet nu 

vara det som gällde.322  

                                                           
315 Anghie, s. 742. 
316 Se Freeman, s. 376. 
317 Det finns många skilda uppfattningar och teorier på området. Isaacs, s. 434, Thompson, s. 786 ff. 
318 Aral, s. 480-481. 
319 Anghie, s. 746-749. 
320 Jfr Folkrättsliga kriterier för statsbildning i t.ex. Crawford, Brownlie's Principles of Public 

International Law, 2012 s. 128-129. 
321 Anghie, 746-749. 
322 Jfr det faktum att Syrien bland fler länder anslutit sig till FN:s två konventioner ICCPR och ISESCR 

men inte till några tilläggsprotokoll, som det tillhörande ICCPR som ger enskilda klagorätt. Kan det ses 

som en ofullständig implementering och vad beror i så fall detta på? Att det individuella rättighets-

konceptet inte har fått fullt genomslag än? Regeringskansliet, Mänskliga Rättigheter i Syrien 2011, p.2. 
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5. Problematiken med kollektiva rättigheter  

5.1 Milletsystemet i ett framtidsperspektiv 

I detta kapitel kommer milletsystemet diskuteras utifrån ett de lege ferenda-perspektiv 

där fokus ligger på frågor kring kategorisering, jämlikhet mellan grupper och individuell 

autonomi som har aktualiserats i det ovanstående.323 T.ex. kan den ottomanska 

kategoriseringen av folkgrupper som grundades på religion ifrågasättas, bl.a. eftersom 

detta kan anses som en personlig egenskap. Frågan är om det är rimligt att låta en sådan 

egenskap avgöra individens plats i samhället. Vid diskussioner kring kategorisering och 

definitionen av minoriteter och andra folkgrupper talas om objektiva och subjektiva 

kriterier som diskuteras vidare nedan i 5.3.324 Det framstår som olämpligt att ställa upp 

objektiva kriterier såsom tillhörighet på grund av religion eller etnicitet i lag om 

subjektiva kriterier inte är uppfyllda, det vill säga att det saknas en känsla av tillhörighet 

i en gemenskap samt en vilja att upprätthålla denna gemenskap. I ett kollektivt 

rättighetssystem måste det övervägas om staten, gruppen eller individen är den lämpliga 

aktören för att avgöra grupptillhörighet och medlemskap. Det måste också utredas vilken 

slags representation av gruppen som kan anses vara legitim och vilket gemensamt 

intresse som kan identifieras hos gruppen.325 Enligt min mening kan det vara 

problematiskt om en stat eller grupp avgör vilka individer som ska anses tillhöra en 

definierad grupp.326 Den största anledningen är att detta är mindre förenligt med 

individuell frihet som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna. Kan det till och 

med hävdas att det är olämpligt att överhuvudtaget försöka definiera en folkgrupp inom 

en stats befolkning? Vad händer t.ex. om en individ inte känner samhörighet med en 

folkgrupp eller om en viss kategori tillerkänns privilegier medan en annan miss-

gynnas?327 I Ottomanska imperiet konverterade enskilda gruppmedlemmar från en 

religion till en annan för att hamna i en annan kategori i sådana fall.  

När det väl förekommer en kategorisering av folkgrupper i lag ska det inte bortses ifrån 

att grupperna kan ha olika relationer till varandra. Beaktas inte alla gruppers intressen i 

                                                           
323 Jfr även Bernadette, The Limits of Group Rights: Religious Institutions and Religious Minorities in 

International Law, s. 536 ff. 2007. Kymlicka, s. 40. 
324 Henrard, 2013, p. 13. Pejic, s. 671. 
325 Kedourie, s. 276. 
326 Se Henrard, 2013, p. 15. 
327 Jovanovic, s. 651. Wall, s. 235. 
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lika stor utsträckning av staten blir resultatet att en enhetlig stats befolkning de facto lever 

under ojämlikheter. Hänsyn bör därför tas till att särskilda rättigheter för en grupp kan 

innebära diskriminerande behandling av andra.328 Sådana åtgärder kan i värsta fall 

upptrappas till starka motsättningar mellan grupperna, vilket inte sällan utlöper i 

våldsamheter och interna konflikter. Ofta är det individuella personer som drabbas av 

skillnader som baseras på tillhörighet t.ex. i form av försämrade möjligheter till 

försörjning, varför frågan som härvid uppstår är vilka skillnader mellan befolknings-

grupper som är önskvärda och kan accepteras. I detta sammanhang blir det relevant att 

reda ut vilka grupper som ska erkännas i lag och vilka rättigheter ett sådant erkännande 

innebär samt hur långtgående de kan vara.329 Varför ska t.ex. en folkgrupp tillerkännas 

självbestämmanderätt eller andra särskilda rättigheter medan en annan folkgrupp inte ens 

erkänns som en minoritet?330 I Ottomanska imperiet hade t.ex. judiska och kristna 

grupper rätt att leva under beskydd av den muslimska befolkningen, medan 

befolkningsgrupper utöver dessa inte hade en plats inom imperiet. Nyetablerade 

religioner eller religioner som inte följde den monoteistiska tron hade svårare att 

accepteras.331 Vidare kan det vara av betydelse att klargöra vad som avgör om det 

föreligger skyddsbehov för en grupp. Är det enbart folkgruppens historiska erfarenheter 

som försätter denna i en skyddsbehövande situation och anses en grupp vara i behov av 

skydd endast så länge denna befinner sig i minoritetsställning?  

Till sist kan individens plats i ett kollektivt rättighetssystem ifrågasättas. En förutsättning 

för sammanhållning av en grupp med gemensam kultur är ofta att det förekommer en 

representation av gruppen, vanligtvis ett fåtal personer.332 Så var fallet för milleterna i 

Ottomanska imperiet. De religiösa samfunden och millet-başin spelade en viktig roll för 

de olika grupperna och medverkade till att forma sammanhållna gemenskaper inom 

befolkningen och bevara en gemensam kultur. En grupprättighet till kultur i ett kollektivt 

system kan på så sätt likställas med en skyldighet för några enskilda personer att 

tillförsäkra detta. Detta blir problematiskt när åtgärder såsom restriktioner mot egna 

gruppmedlemmar vidtas för att uppfylla ett sådant ändamål. Begränsande åtgärder var 

                                                           
328 Så kan vara fallet med domstolar vars jurisdiktion begränsas till grupper av viss tillhörighet. 

Kingsbury, s. 195. Kymlicka, not. 14. Utformningar av minoritetsskydd kan ha sådan verkan. Bischoff, s. 

612. 
329 Wall, s. 236. 
330 Jovanovic, s. 628. 
331 Jfr avsnitt 3.2. 
332 Kymlicka, s. 38-39. Kedourie, s. 276.  
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vanligt förekommande i Ottomanska imperiet, både inom minoriteten och inom 

majoriteten.333 Mot bakgrund av detta är risken med grupprättigheter därför att 

individuella personer inom en grupp hamnar i bakgrunden och får begränsade 

möjligheter till fri val.334 Särskilt när gruppens intressen inte står i överensstämmelse 

med individens intressen335 kan det vara svårt för den enskilde att avvika från gruppen 

utan risk för t.ex. uteslutning eller till och med våldsamheter. Bl.a. konverteringar och 

sökande efter ekonomiska fördelar hos qadi-domstolarna föranleder uppfattningen att 

gruppen och individens intressen inte alltid överensstämde i milletsystemet. 

En vidare problematisering av uppmärksammade frågor kommer ske i nedanstående 

avsnitt. Några utvalda exempel från internationell rätt kommer beröras kort för att visa 

på att problematiken förekommer i den gällande rätten idag. Förhoppningen är att koppla 

historiska orsaker till rättens nuvarande utformning och därvid betona faktorer som jag 

anser bör tas i beaktande vid diskussioner av grupprättigheter framöver. Det bör 

emellertid hållas i åtanke att en uttömmande utredning av historiska händelser inte är 

avsedd utan kommer endast beröras i den utsträckning detta tjänar i förklarande syfte. 

5.2 Definition av grupper: folk, ursprungsbefolkning eller 

minoritet?  

Religion är endast ett av flera potentiella drag som kan vara utmärkande för en 

sammanhållen grupp inom en stats befolkning.336 Dessutom är en distinkt folkgrupp 

sällan religiöst särpräglad utan att samtidigt vara etniskt, språkligt eller kulturellt 

särpräglad. Så var t.ex. fallet med både den armeniska och den syrianska folkgruppen 

som skilde sig både språkligt och religiöst från den övriga ottomanska befolkningen. Det 

kan dock hävdas att indelning efter trosinriktning är relativt enkel att göra och dessutom 

ger en sådan åtskillnad möjlighet att forma distinkta regelverk baserade på respektive 

religions ideal. Det faktum att det sedan den ottomanska eran har utvecklats flera 

trosinriktningar särskilt inom kristendom och islam förstärker uppfattningen om att små 

religiösa skillnader kan skapa nyetablerade gemenskaper som sedan upprätthålls genom 

                                                           
333 Öztürk, s. 71-72. 
334 Jovanovic, s. 651. Bernadette, s. 548. 
335 Killmister, s. 231. 
336 Jfr art. 27 ICCPR. Wall, s. 235. 
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religiösa samfund och andra institutionella organ.337 Svårare blir detta emellertid när det 

inte främst är religiös tillhörighet som utgör den utpräglande faktorn för en grupp och 

därför inte har samma betydelse för identiteten som religionen hade under den 

ottomanska eran.338  

Bland folkrättens regelverk förekommer grupper under benämningar som folk, 

minoriteter och ursprungsbefolkningar.339 Däremot finns inga tydliga definitioner av 

dessa beteckningar, vilket skapar oklarheter kring vilken grupp som kan bedömas som 

innehavare av tillerkända rättigheter.340 Generellt utgör etnisk, språklig, kulturell eller 

religiös särprägel vägledande men likväl sammanflytande kriterier för identifiering av en 

folkgrupp. 341 Överlappningen gör att det kan uppstå situationer då en folkgrupp utifrån 

en tolkning av lagens mening anses utgöra ett folk, en minoritet, en ursprungsbefolkning 

alternativt eller också kumulativt. Sådana oklarheter kring definitionen kan leda till att 

folkgrupper nekas status som endera kategorin och därmed inte kan vinna framgång med 

att hävda rättigheter av kollektivt intresse. Ett vanligt argument som härvid framhålls av 

internationella och nationella organ är att gruppen ifråga inte uppfyller kraven i de 

befintliga definitionerna.342  

Problematiken kan t.ex. illustreras med ledning av den internationellt gällande principen 

om folkens självbestämmanderätt som har kodifierats av FN.343 Denna rätt kan ses som 

en grupprättighet eftersom den tillerkänns kollektivt och är av institutionell karaktär.344 

Några av de strukturella kriterierna som ställs upp för självbestämmanderätt är ett 

avgränsat territorium och effektivt maktinflytande.345 Vilka kollektiv som åsyftas med 

folken finns dock inte förklarat. Enligt den vedertagna uppfattningen i folkrätten ska 

folkens självbestämmanderätt emellertid inte tolkas så att varje folkgrupp har rätt att 

                                                           
337 Mångfalden är anmärkningsvärd. Inom islam finns förutom shiiter och sunniter t.ex. alawiter, druzer, 

yazider, mandéer, samarier. Gunnar, Mellanösterns religiösa minoriteter - En studie med tyngdpunkt på 

kristna minoriteter, Regeringskansliet, 2000, s. 36-41. 
338 Se Anscombe, s. 159. 
339 Trots att gällande rätt är uppbyggd på individuella rättigheter riktar sig regelverken till grupper. 

Johansson Dahre, s. 464. Lawrence Barsh, s. 3. Thompson, s. 789. 
340 Bisaz, The Concept of Group Rights in International Law: Group as Contested Right-holders, 

Subjects and Legal Persons, 2012, s. 62. 
341 Johansson Dahre, s. 464. 
342 T.ex. den kurdiska folkgruppens strävan efter erkännande som pågått under lång tid. Motion 

2014/15:2797, Erkännande av det kurdiska folkets rätt till självbestämmande, Redar m.fl. (S), 2014. 
343 FN-stadgan (art. 1 (2) och 55 samt kap. XI och XII) samt ICCPR art. 1 (1). 
344 Crawford, s.646. 
345 A a s. 128-129. 
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bilda en självstyrande stat.346 En grupp som lever i ett kulturellt och geografiskt distinkt 

område som är avskilt från en stats administration med en annan ekonomisk och social 

standard kan istället för att erkännas som en stat klassas som ett ”icke-självstyrande 

territorium”. 347 Om syftet då inte är att en folkgrupp kan uppnå självstyre är det lämpligt 

att studera händelserna bakom och tillkomsten av kodifieringen. En framstående 

anledning till att folkens självbestämmanderätt upptogs i FN:s folkrättsliga reglering var 

att tvinga fram europeisk avkolonisering i mitten på 1900-talet.348 Kolonisatörerna hade 

tagit sig rätten att ockupera områden som enligt deras syn beboddes av ociviliserade folk 

som inte hade uppnått den utveckling som krävdes för självstyre.349 Politiskt och 

ekonomiskt inflytande skulle därför upphöja standarden och skapa civiliserade 

befolkningar.350 Sedan avkoloniseringen är nya statsbildningar sällan förekommande 

men däremot blev resultatet att statssuveränitet hädanefter tas i hög beaktning genom 

principen om non-intervention.351 Folkens självbestämmanderätt tolkas i princip därför 

enbart som en önskan att upprätthålla befintliga stater.352  

Ännu ett begrepp som kan kopplas till händelser av kolonisering är ursprungsbefolkning 

som till en början uppstod för att skilja de koloniserade folken från sina kolonisatörer.353 

En ursprungsbefolkning uppfattas som en mindre utvecklad grupp som hållit sig inom 

gränserna för en självständig stat och som inte är assimilerad med resten av 

befolkningen.354 För det fall kolonisatörerna förblev en numerisk minoritet i staten skulle 

den ursprungliga befolkningen vid avkoloniseringen betraktats som folk. Bildade 

kolonisatörerna däremot en ny majoritet betraktades den erövrade gruppen istället som 

ursprungsbefolkning.355 Det kan av denna anledning noteras att uppkomsten av 

begreppen folk och ursprungsbefolkning är ett resultat av det historiska nations-

byggandet.  

                                                           
346 Lawrence Barsh, s. 3. Anaya, Indigenous people in international law, 2004.   
347 Crawford, s. 647 Jfr Regeringskansliet, Västsahara, MR-Rapport, 2011.  
348 Lawrence Barsh, s. 4. 
349 Kämmerer, p. A.2. 
350 Jfr avsnitt. 4.5.4. 
351 FN-stadgans art. 2(7) samt sanktionsmöjligheterna enligt FN-stadgans kap. VII. 
352 Principen ansågs gälla även innan FN:s kodifiering.  
353 Lawrence Barsh, s. 4. 
354 Ibid.  
355 Ibid. Jfr med stambefolkning som skiljer från ursprungsbefolkningar på så sätt att det är utgör social 

organisation som inte fått sin benämning av samma historiska orsaker. 
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Även skillnaden mellan ursprungsbefolkning och minoritet är ibland skenbar.356 Det 

finns ingen entydig definition av begreppet minoritet i den folkrättsliga regleringen.357 

De kriterier som internationella konventioner erbjuder för identifiering av minoritets-

grupper skiljer inte helt klart minoriteter från ursprungsbefolkningar.358 Eftersom jag 

anser att minoriteter bäst förklaras i förhållande till majoriteter359 kommer kriterierna 

beröras närmare i nästa avsnitt. Typiska egenskaper som emellertid kan nämnas 

beträffande ursprungsbefolkningar är deras förkoloniala existens, deras speciella relation 

till sina förfäders landområden samt en önskan att hålla fast vid en separat kulturell, 

religiösa och språkliga identitet.360 Utöver detta kan ursprungsbefolkningar ofta vara 

icke-dominanta samt utgöra numeriska minoriteter. Den speciella utformningen för 

ursprungsbefolkningar som fokuserar på historiska orsaker medför att denna grupp 

tillerkänns kollektiva rättigheter som går längre än för minoritetsgrupper, såsom rätt till 

en avgränsad mark inom en stat och intern självbestämmanderätt.361 Det innebär bl.a. 

politiskt samt ekonomiskt, socialt och kulturellt oberoende.362 Därför kan det vara 

fördelaktigt att erkännas som ursprungsbefolkning. Religiösa minoriteter i Mellanöstliga 

stater som är anhängare till någon av de tre syskonreligionerna judendom, kristendom 

och islam, har t.ex. hävdat särskild rätt till staden Jerusalem som utgör en historisk plats 

som anses vara helig för gruppernas religiösa identitet.363 Enligt dessa grupper bör en 

geografisk uppdelning av platsen göras mellan dem, men det kan anses mindre lämpligt 

med en sådan gränsdragning som berörda stater kan antas invända mot även om detta 

rättsligt sett kan framstå som ett berättigat argument i kulurbevarande syfte.  

5.3 Majoritet och minoritet 

Två faktorer kan sägas bidra till svårigheten med en föreskriven definition av 

minoritetsbegreppet, dels mångfalden av minoriteter och dels det rörliga förhållandet 

                                                           
356 Henrard, 2013, p. 17. 
357 A a p. 1-2. Lawrence Barsh, s. 4. 
358 Henrard, 2013, p. 3. Nijman, s. 98. 
359 Jfr Kedourie, s. 276. 
360 Henrard, 2013, p. 17. 
361 Se FN:s deklaration om deklaration om ursprungsfolks rättigheter (DRIP). Henrard, 2013, p. 18, p. 92. 

Kingsbury, s. 196. Indianerna i USA har t.ex. erkänts sådana särskilda rättigheter. Det statliga skyddet 

medverkar till att undvika upprepning av de inskränkningar som skedde i samband med den brittiska 

koloniseringen av Amerika i slutet på 1500-talet. 
362 Ibid. Portalbestämmelsen art. 1 (DRIP) föreskriver att ursprungsbefolkningar har rätt att individuellt 

eller som kollektiv utöva mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.  
363 Gunnar, s. 93-96. 
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mellan majoritet och minoritet.364 Förutom egenskaper som språklig, etnisk, kulturell 

eller religiös särprägel som skiljer gruppen från övrig befolkning bedöms minoriteter 

även utifrån andra objektiva kriterier som att guppen ska vara färre till antalet än resten 

av befolkningen.365 Minoriteten anses vara en liten grupp som majoriteten inte avser att 

integrera sig i.366 En relevant fråga i detta sammanhang är om det finns någon numerisk 

gräns att förhålla sig till vid denna bedömning.  Kriteriet förhindrar inte att även den 

övriga befolkningen i sig är sammansatt av flera folkgrupper som även dessa uppnår 

minoritetsstatus.367 I mångkulturella stater kan det därför finnas flera minoriteter enligt 

artikel 27 ICCPR. Ännu en fråga av betydelse är om minoritetsgrupper alltid ska 

bedömas i förhållande till övrig befolkning på nationell nivå eller om det även kan anses 

föreligga regionala eller lokala nivåer att förhålla sig. Detta kan vara lämpligt i federala 

och provinsiella strukturer där det förekommer fördelade befogenheter kring språk, 

utbildning, kultur och religion som kan påverka minoritetsgruppers ställning och 

möjligheter.368  

Utöver minoriteters begränsade antal är politisk, social eller kulturell icke-dominans 

ytterligare objektiva faktorer som särskilt beaktas vid tillämpning av minoritetsskydd.369 

För att skyddsbehov ska anses föreligga att minoriteten som befinner sig i sådan 

underordnad ställning står inför en konkret och relevant risk för diskriminering.370 Vidare 

måste minoriteter skiljas från förtryckta majoriteter, som kan få mer långtgående 

rättigheter. Medan minoritetsgrupper kan få möjlighet att upprätthålla kultur, språk och 

religion inom en stat kan förtryckta majoriteter ha rätt till frigörelse från staten och 

självstyre.371 Starka skäl för frigörelse kan bl.a. finnas om en folkgrupp befinner sig i 

minoritetsställning i en stat men i majoritetsställning i den närliggande staten.372 Det kan 

framhållas att det är av vikt att en åtskillnad görs mellan kvalificeringen av en grupp och 

den typ av rättigheter som gruppen har enligt folkrättslig reglering.373 Ett motargument 

till en tydligare åtskillnad är dock staters allmänna intresse av nationsbyggande, vilket 

                                                           
364 Lawrence Barsh, s. 4. 
365 Henrard, 2013, p. 4-5. Pejic, s. 670-671. 
366 Kónya, s.1434. 
367 Henrard, 2013, p. 6. 
368 A a p. 7. 
369 A a p. 8-9. Pejic, s. 671. 
370 A a p. 9. Lawrence Barsh, s. 4-5. Longva & Roald, s. 4. Scupin, History of International Law, 1815 to 

World War I, 2011, p. 21. 
371 Henrard, 2013, p. 8.  
372 Jfr den kurdiska gruppens utbredning över statsgränser i Mellansöstern. Lawrence Barsh, s. 7-8. 
373 Henrard, 2013, p. 5, p.12.  
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står i kontrast till folkgruppers potentiella rätt till frigörelse.374 En sådan åtskillnad är 

dessutom av mindre betydelse för minoriteter som i dagsläget ofta tillerkänns begränsade 

rättigheter.375 

Regleringar av relationen mellan majoriteter och minoriteter har historiskt förekommit 

sedan länge.376 Syftet med sådana regleringar är ofta att motverka interna konflikter 

mellan folkgrupper. Detta var viktigt för Ottomanska imperiets stabilitet och t.ex. var 

ändamålet med ediktet i Nantes att avsluta ändlösa krig mellan religiösa grupper i 

Frankrike.377 Däremot var grupp, sekt, klass, eller folk tidigare vanligare beteckningar 

eftersom kvalificering som majoritet eller minoritet hade mindre betydelse för 

identiteten.378 Minoritetsbegreppet i folkrätten ter sig vara ett omfattande begrepp 

samtidigt som det ibland finns svårigheter med att urskilja minoriteter som åsyftas.379 

När det talas om minoritetsgrupper enligt artikel 27 ICCPR kan den sammanfattande 

termen nationella minoriteter användas, vilket grundas på uttrycket ” I de stater där det 

finns… minoriteter”. Skillnaden mellan nationella och etniska minoriteter är dock inte 

helt tydlig.380 Det kan hävdas att nationella minoriteter utgör undergrupper till etniska 

minoriteteter i den meningen att inte alla etniska minoriteter kan betraktas som 

nationella.381  

Relationer mellan majoriteter och minoriteter är rörliga och kan påverkas av olika 

faktorer, vilket gör det problematiskt att behandla detta som ett statiskt förhållande.382 

Migration kan t.ex. snabbt förändra sammansättningen i en befolkning.383 Det förutsätts 

att lagstiftning är i ständig utveckling i takt med förändringar i befolknings-

sammansättningen. En majoritet i maktställning kan påverka relationen genom lag, bl.a. 

genom att tillerkänna fri- och rättigheter för befolkningsgrupper eller genom 

begränsningar som inverkar olika på grupper. I många fall har konstitutionella 

utformningar skett i majoritetsgruppers intressen.384 Majoriteten representerar en 

                                                           
374 Lawrence Barsh, s. 8. 
375 Henrard, 2013, p. 13-14. 
376 Framför allt i och med den Westfaliska freden 1648. Nijman, s. 102-105. 
377 Henrard, 2013, p. 30-31. Kymlicka, s. 37. 
378 Longva & Roald, s. 2-4.  
379 Nijman, s. 97. 
380 Henrard, 2013, p. 19-20. 
381 A a p. 20. 
382 Longva & Roald, s. 5. 
383 Här kan det finnas intresse av s.k. reglerad invandring. 
384 Bischoff, s. 610. 
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generell vilja som vanligtvis får företräde framför minoritetens vilja.385 Även minoritets-

grupper kan emellertid befinna sig i maktposition.386 På samma sätt kan minoritets-

grupper inverka på dynamiken i en befolkning genom att antingen välja att upprätthålla 

sin gemenskap eller också assimileras med övrig befolkning och på så sätt splittra 

sammanhållningen i gruppen.387 Här betonas den subjektiva viljan och samhörighets-

känslan hos en grupp att bevara en kollektiv identitet, vilket är av stor betydelse för att 

objektiva kriterier ska få någon betydelse för folkgrupper.388  Som var fallet i Ottomanska 

imperiet har för - och nackdelar med att tillhöra den ena eller andra gruppen en inverkan 

på relationen mellan majoritet och minoritet.389 Det kan poängteras att den muslimska 

befolkningen som dominerade under den ottomanska eran inte alltid hade utgjort en 

majoritet i de territorier som räknades till imperiet.390 På samma sätt betraktades inte 

milleterna som minoriteter förrän det skyddsmekanismer för minoriteter inter-

nationaliserades.391 Samtidigt måste det påpekas att majoritets- och minoritetsgrupper 

inom en befolkning inte alltid nödvändigtvis har motstridiga intressen.392 

5.4 Etablerade och nybildade grupper  

Som är fallet med minoritetsgrupper jämfört med ursprungsbefolkningar har inte alla 

folkgrupper lika långtgående rättigheter enligt folkrätten.393 Vissa befolkningsgrupper 

inom en stat har rätt till större oberoende från staten. I detta avseende är minoritets-

rättigheter relativt begränsade i jämförelse med ursprungsbefolkningars rättigheter.394 

Detta kapitel har framhållit att det ofta är historiska lösningar som ligger bakom 

fastställda rättigheter för en grupp. Härmed går det att konstatera att ju längre en 

folkgrupp har varit etablerad desto starkare blir gruppens kollektiva rättigheter.395 Det 

finns emellertid inget fastställt tillvägagångssätt för att kunna avgöra om en grupp är 

tillräckligt etablerad eller hur pass etablerad gruppen måste vara för att nå framgång med 

att hävda långtgående rättigheter. Inspelande faktorer som avgör etableringsgrad 

                                                           
385 Kedourie, s. 277. 
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389 Kymlicka, not. 14. 
390 Ibid.  
391 Kedourie, s. 279. 
392 A a s. 278. 
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beträffande ursprungsbefolkningar är möjligen den geografiska kopplingen till 

landområden medan bedömningen beträffande minoriteter inte är geografisk utan 

numerisk.396 Gruppens mängdantal i sig är dock inte tillräckligt för att avgöra en 

minoritets etablering.  Snarare är det just en specifik historisk händelse liksom 

kolonisering som föranlett rättigheter och först därefter gett folkgruppen en chans till 

etablering. Nya minoritetsgrupper som bildats till följd av invandring har t.ex. sämre 

möjligheter till identitetsbevarande rättigheter än sedan länge bosatta minoriteter 

eftersom det inte varit aktuellt för mottagarstaten att erhålla sådana möjligheter anpassat 

för gruppen ifråga. 397  

Det kan anses vara nödvändigt att lägga folkgruppers historiska utveckling och spridning 

till grund för en bedömning av etableringsgrad vid tillerkännande av minoritetsspecifika 

rättigheter som omfattar bl.a. språk och utbildning, eftersom sådana rättigheter ställer 

krav på staters resurstillgångar.398 Kommunikation med ansvariga myndigheter är en 

förutsättning för fungerande rättighetsgarantier samtidigt som det är orimligt att ställa för 

långtgående krav på att tillgodose alla gruppers behov. Även här blir problemet med 

kollektiva rättigheter för vissa och inte alla minoriteter att det medför en risk för att 

ojämlikhet uppstår och vara konfliktskapande i ett kollektivt rättighetssystem.399  

5.5 Individuell autonomi  

Medan både individuella och kollektiva rättighetssystem kan vara av betydelse för att 

rättsligt hantera pluralism och motverka diskriminering på grund av människors olikheter 

är utrymmet för individuellt självbestämmande en väsentlig skillnad mellan dessa 

modeller.400 Underliggande skyddsbehov på grund av historiska kränkningar kan 

motivera långtgående grupprättigheter och statligt oberoende.401 Konsekvensen av en 

sådan konstruktion är bestämmanderätten och kontrollen som en grupp inom en stats 

befolkning får över egna medlemmar. Ett kollektivt styre som är avskilt från staten 

framstår därför som ett problem för det fall detta utlöper i stränga restriktioner och 

begränsningar av individuella medlemmars friheter.402 Detta är inte helt ovanligt i 

                                                           
396 Henrard, 2013, p. 17. 
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kulturellt distinkta gemenskaper som önskar att upprätthålla sederna inom gruppen och i 

förekommande fall den erhållna maktpositionen.403 Statligt oberoende kan sålunda 

medföra att folkgruppen inte tillämpar grundläggande fri - och rättigheter på det sätt som 

erfordras från staten och därför inte lever upp till kraven som ställs för garanti av 

mänskliga rättigheter.404  

Ett tydligt exempel är diskrepansen mellan världssamfundets och privata aktörers 

tolkning av religionsfrihet. Enligt samtliga människorättsinstrument ska religion tolkas 

extensivt och religionsfrihet innebär bl.a. att var och en har rätt att välja religion, det vill 

säga upprätthålla, förändra eller ge upp en trosuppfattning.405 Det ifrågasätts inte att 

religiösa grupper kan ha ett starkt intresse av att upprätthålla sin tro, vilket också artikel 

27 ICCPR ämnar att garantera.406 Detsamma gäller den kollektiva identiteten, kulturen 

och sammanhållningen. En sådan önskan får dock inte gå ut över den individuella 

valfriheten. Begränsningar i religionsfriheten på ett sådant sätt innebär en kränkning av 

mänskliga rättigheter, varför det blir viktigt att betona att grupprättigheter inte får 

medföra någon sådan begränsningsrätt. Härvid måste det skiljas på rätten till religion 

respektive rätten att manifestera sin religion, där den tidigare är oinskränkbar.407 I regel 

är det staten som ansvarar för rättighetsgarantier för enskilda och detta kan därför i 

princip inte läggas på privata subjekt.408 I en sådan modell kan det visserligen anses 

föreligga svårigheter med att avgöra hur staten bör förhålla sig till en oberoende 

folkgrupp, men självbestämmanderätt inom ramen för en suverän stat409 bör under inga 

omständigheter medföra en begränsad möjlighet att ingripa i allvarliga fall.410  

Det kanadensiska fallet Hofer v. Hofer från 1970 gällde den Hutteritiska kyrkans 

befogenheter över egna medlemmar.411 Hutteriterna levde i kolonier som bestod av stora 

jordbrukssamhällen där medlemmarna inte hade rätt till någon privat egendom.  Två 

medlemmar som hela sitt liv hade tillhört kyrkan blev uteslutna från gemenskapen på 
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grund av övergivning av tron, varvid de nekades någon förmögenhet som de hade 

medverkat till att bygga upp. Medlemmarna hävdade att den religiösa gemenskapen inte 

gav de någon möjlighet att bryta upp från kyrkan utan att behöva överge allt, även 

personlig egendom som kläder. Kyrkan påstod å sin sida att religionsfrihet skyddar 

församlingars möjlighet att leva i enlighet med sin religiösa doktrin, även om detta 

begränsar individuell frihet. Domstolen accepterade kyrkans inställning, vilket framstår 

som ett tvivelaktigt beslut. Den skiljaktige domaren framförde att religionsfrihet 

inkluderar rätten för varje individuell person att ändra sin tro efter egen vilja, varför 

kyrkliga gemenskaper inte får tillämpa regler som berövar sina medlemmar denna 

grundläggande frihet.412 Befogenheter för religiösa organ gäller sålunda endast så länge 

reglerna som tillämpas är förenliga med en tolkning av religionsfrihet som går ut på att 

inte endast fritt kunna ansluta sig till gemenskapen men också att fritt lämna den.  

Individuellt självbestämmande hör till den personliga friheten som anses vara essentiell 

för grundläggande rättigheter, oavsett om de utövas individuellt eller kollektivt.413 Även 

vid kollektiva rättighetsmöjligheter är det därför av väsentlig betydelse att staten kan 

utöva kontroll över en självständig grupp inom befolkningen i syfte att skydda grupp-

medlemmar från rättighetskränkningar.414 Ett kollektivt system får inte innebära att staten 

frånsäger sig ansvaret att garantera mänskliga rättigheter. De rättigheter som finns 

stadgade i diverse universella förklaringar ska inte enbart betraktas som ett politiskt 

utformat regelverk, kodifieringarna har tillkommit utifrån underliggande moraliska 

värden som gör att rättigheterna kan anses gällande för varje människa även utan 

lagstiftning därom.415 Syftet med minoritetsspecifika rättigheter måste därför vara att i 

första hand skydda individerna som utgör en särpräglad etnisk, språklig, kulturell eller 

religiös grupp.416 Det kan visserligen finnas olika teoretiska bakgrunder till befintliga 

rättighetsmodeller.417 Både det individuella och kollektiva rättighetskonceptet kan därvid 

vara förenligt med de mänskliga fri - och rättigheterna.418 Däremot bör det anses mindre 

lämpligt med kollektiva rättigheter för en grupp vars intressen strider mot grundläggande 

friheter och det därmed finns intressekonflikter mellan kollektiv och individ.  Möjligheter 
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till kulturell valfrihet är ju inte endast till för en folkgrupp som sådan, utan även för 

individerna inom gruppen.419 Samtidigt kan det i och för sig framhållas alla mänskliga 

rättigheter inte är absoluta, religionsfrihet har t.ex. viss relativ karaktär.420 Inskränkningar 

i relativa rättigheter kan i och sig göras men måste däremot vara nödvändiga i ett 

demokratiskt samhälle, vilket är en grundläggande rättsstatsprincip.421 Principen innebär 

att proportionalitetsbedömningar i regel måste göras i rättstillämpningen när enskilda 

intressen påverkas av statliga. Individens och gruppens intressen i ett kollektivt 

rättighetssystem skulle emellertid båda kunna räknas som enskilda intressen, varför det 

kan hävdas att folkgruppers restriktioner av individuella medlemmars mänskliga 

rättigheter sällan kan anses vara legitima.422  

6. Avslutning 

Milletsystemet i Ottomanska imperiet har visat hur ett mångkulturellt samhälle kan 

fungera genom ett regelverk som beaktar folkgruppers olika egenskaper som etnicitet, 

kultur, religion och språk. Eftersom interna konflikter mellan nationella majoritets - och 

minoritetsgrupper förekommer även i det individbaserade rättighetssystem som har 

dominerat sedan 1948 har det varit av betydelse för den fortsatta rättsutvecklingen att 

utreda hur liknande konflikter lösts historiskt sett. Med milletsystemet har en kollektivt 

inriktad rättighetsmodell med minoritetsskydd genom minoritetsspecifika rättigheter 

illustrerats. Mot bakgrund av de förhållanden som rådde under den ottomanska eran och 

framför allt med anledning av de förödande händelser som inträffade när den ottomanska 

regeringsmakten inte längre förmådde att garantera grundläggande rättigheter för sin 

befolkning kan enligt min uppfattning några särskilda argument poängteras beträffande 

grupprättigheter och utformning av minoritetsskydd.  

Lämpligheten av kollektiva rättigheter inom ramen för ett individuellt rättighetskoncept 

kan ifrågasättas eftersom grupperingar strider mot den individuella syn som folkrätten 

bygger på då individuella rättighetssystem inte förmår att utforma kollektiva system som 

är fullt fungerande. Risken med minoritetsskydd genom minoritetsspecifika rättigheter 

är att lagen befäster sig vid skillnader mellan individer på grund av tillhörighet när målet 
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med de mänskliga rättigheternas universella tillämplighet är att eftersträva jämlikhet. Det 

kan visserligen hävdas att likhet i viss mån kan uppnås om hänsyn tas olikhet. Min 

uppfattning är dock att olikhet som fastställs i lag ger utrymme för diskriminerande 

åtgärder. Jag anser att det blir enklare att skapa skillnader mellan olika 

befolkningsgrupper i ett regelverk som identifierar människor med en kollektiv 

inställning. Intressekonflikter mellan individ och grupp, stat och grupp samt grupper 

emellan är argument som kan föras mot kollektiva rättighetskoncept. Identitetsbevarande 

aspekter utgör inte sällan argument för minoritetsgruppers möjlighet till kollektiv 

utövning av rättigheter, härvid måste emellertid framhållas att minoritetsrättigheter är en 

del av folkrättens regelverk för mänskliga rättigheter. Detta innebär att individuella 

rättigheter som religionsfrihet och föreningsfrihet kan fungera identitetsbevarande även 

när de inte specifikt riktar sig till minoritetsgrupper. Argument för minoritetsskydd 

genom minoritetsspecifika rättigheter framstår vara starkare när garantier för generella 

mänskliga rättigheter är bristande. Därför kan det hävdas att en rättsutveckling som 

istället inriktar sig på ett förbättrat rättighetsskydd för varje individ minskar behovet av 

minoritetsskydd eftersom rättigheterna enligt lag i dagsläget är mer långtgående än 

garantierna i praktiken. När syftet med särskilda rättigheter som riktar sig folkgrupper 

inte är kollektiv självbestämmanderätt och självständig statsbildning är det olämpligt 

dela upp en stats befolkning i grupper. Endast en stat som kan förena även en mångfaldig 

befolkning anser jag kunna tillförsäkra alla subjekt lika värde samt mänskliga fri - och 

rättigheter.  
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