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De mänskliga rättigheternas framtid:
regressiva trender och goda utsikter 

av Richard Falk
 
 

Minskat skydd av mänskliga rättigheter: varför?
Utgångspunkter
2018 öppnade FNs dåvarande högkommissionär för 
mänskliga rättigheter, Zaed Raad Al Hussein från Jordanien, 
en konferens som tillägnades 25-årsjubiléet av FNs 
konferens om mänskliga rättigheter och utveckling 1993 i 
Wien med att kritisera den globala situationen och med ett 
pessimistiskt påpekande. I stället för att göra det vanliga vid 
sådana tillfällen, det vill säga uppmärksamma de framsteg 
som gjorts sedan det tidigare eventet, betonade Prins Zaed 
de oroande bevisen på regression med avseende på ett 
brett spektrum av frågor som rör skyddet av de mänskliga 
rättigheterna inbäddade i internationella fördragsinstrument. 
Han insisterade att utan grundläggande förändringar 
av hur suveräna stater agerar och världsekonomins 
verksamhet skulle det vara naivt att förvänta sig en förbättrad 
internationell atmosfär för mänskliga rättigheter.
 Bakom dessa kommentarer fanns insikten att vi 
lever i en statcentrerad värld, vilket innebär att det finns en 
betydande grad av korrelation mellan kvaliteten på nationell 
styrning och närvaron av en politisk vilja från ledarna i 
suveräna stater och som ägnas åt förverkligandet av mänskliga 
rättigheter. I detta avseende är den betydelsefullaste faktorn 
som bidrar till det minskande skyddet av de mänskliga 
rättigheterna den sedan år 2000 störande globala trenden 
bort från liberala demokratier och mot illiberala demokratier. 
Kärnan i illiberalismen är en återupplivad nationalism som 
minskar internationella maktfaktorer såsom internationell rätt 
och FN, och uppvisar ett ovillkorligt beroende av suveräna 
rättigheter för att agera autonomt om inte deras interna 
regelsystem utmanar geopolitiska strategiska prioriteringar 
(som för närvarande är fallet med Venezuela, Iran och Kuba). 

FN antog 1948 en allmän förklaring om mänskliga rättigheter. Förklaringen definierar vilka de 
grundläggande mänskliga rättigheterna är och uttrycker den gemensamma viljan och strävan hos FNs 
medlemsstater att arbeta för mänskliga rättigheter, rättvisa och jämställdhet i alla världens länder. Richard 
Falk diskuterar i denna artikel de mänskliga rättigheternas ställning idag och de mänskliga rättigheternas 
potentiella framtid.

För närvarande finns det nästan inga betydelsefulla länder 
som inte har omfamnat denna hypernationalism av illiberal 
demokrati, vilken i allmänhet underblåses av ett autokratiskt 
regeringsutövande som är ofördragsamt med begränsningar 
vad gäller konstitutionalism och rättsstatsprincipen.
 Den mer mänskliga rättighetsinriktade formen av 
liberalism handlar i synnerhet om regeringsformer, undviker 
missbruk av medborgare genom förtryckande mekanismer 
och underlättar deltagande i regeringsprocessen genom 
politiska partier och rätten till yttrandefrihet. Detta liberala 
perspektiv tenderar att bortse från relevansen av ekonomiska 
dimensioner, inklusive marknadens inverkan och inrättandet 
av sociala skyddsmekanismer för att övervinna fattigdom 
och tillgodose behoven hos individer som rör hälsa, 
utbildning och bostäder. Sovjetunionens kollaps tolkades i 
väst som en demonstration av kapitalismens överlägsenhet 
och socialismens misslyckande, vilket också fick effekten 
att i många länder togs socialismen bort som ett politiskt 
alternativ, vilket bidrog till ökningen av ostörd kapitalism 
internationellt och nationellt och som definitivt försvagade 
regeringarnas prestationsregister med avseende på 
ekonomiska och sociala rättigheter helt oberoende av 
trenden mot illiberalt demokratiskt ledarskap. FNs 
ansträngningar att lyfta fram hållbara utvecklingsmål 
förknippade med ekonomiska och sociala utmaningar 
ersätter en frivillig process för regeringspolitiken för de 
obligatoriska åtagandena inom internationella mänskliga 
rättigheter och verkar sakna den typ av politisk dragkraft 
som krävs för att uppnå de ambitiösa mål som satts att uppnå 
2030.
 Alltsedan 1945 var USA ledare för den internatio-
nella liberalismen, vilket gav mänskliga rättigheter stor upp-
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 märksamhet under kalla krigets tid. Det liberala väst betrak-
tade de mänskliga rättigheterna som väsentligt nedbantade i 
förhållande till medborgerliga och politiska rättigheter med-
an det socialistiska öst förkunnade sitt stöd för ekonomiska 
och sociala rättigheter som de materiella förutsättningarna 
för en mänsklig värdighet för alla. Mänskliga rättigheter 
i dessa två former var ett konkurrenskraftigt ideologiskt 
fokus för dessa geopolitiska rivaler, starkt förstärkt i väst 
genom uppkomsten av transnationellt organiserade icke-
statliga organisationer med uppgiften att främja och skydda 
mänskliga rättigheter, men som huvudsakligen förknippade 
mänskliga rättigheter med civila och politiska rättigheter, 
och inte gav någon större uppmärksamhet åt ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter. Denna civilsamhällets 
aktivism ledde till att många observatörer drog slutsatsen 
att mänskliga rättigheter endast gällde politiska och med-
borgerliga rättigheter, en åsikt som aldrig accepterades i det 
globala Syd, vilket tenderade att privilegiera ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter. I själva verket accepterade 
USA, mycket mer än sina mer socialdemokratiskt allierade 
i Europa, aldrig uppfattningen att “mänskliga rättigheter” 
sträckte sig till människors materiella behov, och betraktade 
alltid sådan hjälp ambivalent, som borde ges av regeringar 
efter eget gottfinnande snarare än som en fråga om skyl-
dighet. Detta innebar att även tillhandahållandet av mat eller 
hälsovård var frivilligt och inte en rättighetsfråga. I och med 
Trumps ledarskapsform och innehåll har det blivit tydligt att 
internationella mänskliga rättigheter för utsatta människor 
inte berör offentlig politik såvida inte marknadsmanipula-
tioner arbetar för att höja lönerna, minska arbetslösheten 
och förbättra levnadsstandarden. Mänskliga rättigheter, 
med ursprung i internationella källor till juridisk och mora-
lisk makt, ses som irrelevanta med en sådan inriktning och 
betraktas som hinder för en effektiv marknadsföring av in-
vesteringar och handel, som enligt sådant tänkande fungerar 
bäst när de sköts av marknadskrafter istället för av moral-
iska känslor och juridiska normer.
 Under det kalla kriget fanns vissa politiska mo-
tiv för att uppnå framsteg med avseende på mänskliga rät-
tigheter, särskilt efter att Jimmy Carter 1976 tillförde män-
skliga rättigheter som ett grundläggande inslag i amerikansk 
utrikespolitik. Under de följande åren ledde den ideologiska 
rivaliteten med sovjetblocket till att båda sidor hävdade att 
deras version av mänskliga rättigheter var överlägsen mot-
ståndarens. I huvudsak var det västerländska påståendet 
att individens frihet skyddades, medan i sovjetblocket var 
påståendet att samhällets kollektiva välbefinnande upprät-
thölls. Det praktiska inflytandet av mänskliga rättigheter 
nådde sin höjdpunkt i anti-apartheidkampanjen som kom-
binerade påtryckningar som utövades mellanstatligt och 
genom FN med påverkan av transnationell gräsrotsaktiv-
ism, särskilt via sanktioner och bojkotter, uttryckta i en 
robust BDS-satsning*. Med illiberala demokratier som nu 
driver den internationella ’showen’, har solen tillfälligt gått 
i moln för människorättsrörelsen, och hotas ytterligare av 
pågående och ouppfyllda utmaningar över hela världen.

___________

* BDS står för Boycott (bojkott), Divestment (avyttring) och Sanc-
tions (sanktioner). red.anm.

Hot och utmaningar mot mänskliga rättigheter
Mot denna bakgrund kan ett antal hot nämnas som en 
intensifiering av trenden mot en nedgång för mänskliga 
rättigheter som ett ramverk relevant för staters interna 
uppförande (stat/samhälle relationer) och internationellt 
(stat/stat relationer). I grund och botten markerar den 
nuvarande stämningen ultranationalismens legitimitet från 
en geopolitisk synvinkel på politisk nivå till en ömsesidig 
hållning av “ser ingen ondska, hör ingen ondska”, och 
skärmar därmed av ansvarsskyldigheten från de som 
“gör skada” mot sitt eget folk och mot andra. I stället 
för att tillhandahålla fullständiga exponeringar över 
den mest iögonfallande utvecklingen som är negativ till 
förverkligandet av mänskliga rättigheter kommer hot att 
uppräknas och identifieras:

• Exkluderande nationalism: fientlighet mot de som söker 
asyl på grund av påtvingat uppbrott från stridszoner eller 
ekonomiska / ekologiska katastrofområden vilket leder 
till en global migrationskris som förväntas förvärras 
under kommande år; illiberala svar inkluderar murar, 
interneringscentra, misshandel, familjeseparationer, 
godtyckliga och grymma utvisningsförfaranden och -politik. 
Diskriminerande attityder till invandrare, särskilt allvarliga 
om rasistiska kriterier föreligger för avvisning.

• Autokratiskt politiskt ledarskap: envåldshärskare är 
intoleranta mot oliktänkande och opposition, vilket leder 
till interferens i yttrandefriheten, kontroll av medier och 
kriminalisering av oppositionsjournalistik, interferens 
av akademisk frihet, stöd för överdriven makt och 
polisbrutalitet, undertryckande av minoriteter, våld mot 
oliktänkande.

• Kvarlevor från kolonialism: internationella misslyckanden 
med att implementera rätten till självbestämmande, inklusive 
demontering av förtryckande strukturer, på grund av flera 
utestående olösta konflikter i samband med europeisk 
kolonialism, inklusive Palestina, Kashmir, Västsahara. 
Dessa misslyckanden ger långvarigt lidande för hela folk 
som systematiskt förtrycks.

• Bekämpning av terrorism: beroende av tortyr, förnekande 
av POW-status (Prisoner of War) till terroristmisstänkta, 
bristande efterlevnad av internationell humanitär rätt 
(Genèvekonventioner), drönarkrig i slagfält utan gränser. 
Moderna stater är sårbara för terroristtaktik och avbryter 
ofta sin efterlevnad av mänskliga rättighetsstandarder för 
att säkra information eller för att uttrycka ett vinklat hat 
mot motståndare.

• Kapitalism: hänsyn till marknadskrafterna, kapital går före 
människor, med stor ojämlikhet och fattigdom som följd, 
och ekonomiska och sociala rättigheter helt marginaliserade 
som normativa gränser för allmän ordning.

• Klimatförändringar: underlåtenhet att vidta eftertänksamma 
åtgärder för att kontrollera att utsläpp av växthusgaser är 
i överensstämmelse med konsensus mellan klimatforskare 
och inte bryter mot och eller hotar rätten till liv och rätten 
till hälsa, bland andra rättigheter, och avvisar fullständigt 
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och en hjälpa till att återställa det nuvarande ledarskapet 
som reagerar på globala utmaningar antingen genom sina 
individuella initiativ eller i ett samarbetsförhållande. Trump 
avstod självmedvetet de icke-militaristiska sidorna av USAs 
tidigare ledarroll och förklarade att han var vald till USAs 
president, inte världens. Framtiden för internationella 
mänskliga rättigheter beror på välvilligt globalt ledarskap.

• Kommer den fördjupade ekologiska krisen att ge upphov 
till effektivare global styrning?
 I själva verket kommer det ökande beviset på försämrad 
ekologisk stabilitet till följd av global uppvärmning, 
minskad biologisk mångfald och andra tecken på disharmoni 
mellan mänsklig aktivitet och den naturliga omgivningen 
fungera som en väckarklocka för världens eliter och folk, 
vilket skapar en atmosfär av brådska som inkluderar större 
auktoritet i internationella institutioner och en internationell 
ram för miljöreglering. Hittills har reaktionerna dominerats 
av kortsiktighet åtföljd av förnekelse och eskapism, där 
standardalternativet är teknisk innovation när situationen 
påverkas i en utsträckning som inte längre kan förnekas. 
Som en följd försvagas de mänskliga rättigheterna, särskilt 
i relation till rätten till liv och hälsa.

• Kommer främjandet av postmänskliga scenarier att 
påskynda erkännandet av en bioetisk kris? 
Vi konfronteras i allt högre grad av världsscenarier baserade 
på förekomsten av en mängd olika apokalyptiska händelser 
eller bedömningar om att planeten är på väg att bli obeboelig. 
Kommer denna verklighet av bio-eko-etisk-själslig kris att 
leda till utformandet av nya radikala tankar och politisk 
rörelse som svarar på utmaningarna, vilket återspeglar 
erkännandet av att nuvarande sätt att lösa problem och 
beslutsfattande inte kan ge tillräckliga svar?

• Kan kapitalismen reformeras tillräckligt för att förenas 
med mänskligt globalt ledarskap? 
För att ta itu med de negativa trenderna kommer det att vara 
nödvändigt, som minimum, att utveckla en mer reglerad 
världsekonomi som är känslig för etiska och ekologiska 
överväganden. Detta kräver begränsningar av lönsamhet, 
konsumtion och miljööverväganden, inklusive utsläpp av 
växthusgaser. Det kan hända att en viss sammansmältning 
av kapitalism och socialism ensamt skulle kunna bevara den 
privata sektorns autonomi med ansvar för att upprätthålla 
de mänskliga rättigheterna, inklusive de ännu inte föddas 
rättigheter. Detta kan hända när de extrema ojämlikheterna 
i inkomst och förmögenhet skapar en allmän stämning som 
söker ett mer rättvist och hållbart varumärke för ekonomisk 
utveckling som är mer i överensstämmelse med normerna i 
den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter.

• Beror en positiv framtid för mänskligheten på en omöjlig 
politik? 
Den nuvarande världssituationen antyder två viktiga 
punkter: en serie dystopiska trender som kompenseras 
av insikten att endast utopiska lösningar kan ge lättnad 
och inge hopp. Politik som möjlig konst verkar mycket 
otillräcklig som svar på de utmaningar som en mänskliga 
rättighetskultur står inför. Att tillgodose behov och 

ansträngningarna att uppnå en internationell ordning som 
är kapabel och dedikerad till förverkligandet av mänskliga 
rättigheter för alla, en omfattande skyldighet enligt artikel 
28 i den universella förklaringen om mänskliga rättigheter.

• Teknologisk innovation: det förväntade snabbare beroendet 
av robotar och automatisering hotar livsförhållanden 
för miljontals människor i hela världen och undergräver 
utsikterna för anständigt arbete; statlig och marknadskrafters 
metadataövervakning undergräver integriteten och hotar 
grundläggande friheter; genteknik utgör ytterligare hot 
mot mänsklig värdighet som ännu inte bedömts eller ens 
är förstådd.

Framtidsförväntningar
De frågor som ’spökar’ mest är huruvida ovanstående 
faktorer som motverkar efterlevnaden och genomförandet 
av mänskliga rättigheter sannolikt kommer att minska eller 
till och med vändas upp och ned under de kommande åren. 
Ett antal viktiga faktorer att ta i beaktande kommer här att 
identifieras, men som i fallet med negativa trender kommer 
frågorna inte att diskuteras fullt ut.

• Kan den liberala demokratin återställas och förbättras? 
Det verkar som om utsikterna för att återställa och stärka 
den liberala demokratin varierar från land till land och 
återspeglar särskilda villkor som inbegriper förfaranden 
för att välja ledare och styrkan hos lagstiftande eller 
parlamentariska institutioner och rättsligt oberoende, 
motståndskraften i den konstitutionella ordningen, 
allvaret av uppfattade säkerhetshot, pengarnas roll, 
inverkan av speciella påverkansgrupper, bolagiserade 
medier. Förstärkning av liberalismen skulle innebära 
två breda uppsättningar av utvecklingen - införandet av 
ekonomiska och sociala rättigheter som internationellt 
skyddade mänskliga rättigheter och erkännandet av att 
klimatförändringar och minskande biologisk mångfald har 
stora effekter på grundläggande mänskliga rättigheter.

• Kan den globala migrationskrisen lösas eller mildras vid 
dess källa? 
Det verkar som om migrationstrycket kommer att motstås 
av länder som känner sig hotade av invandrare i stor 
skala, särskilt om deras ankomst är massiv och utan laglig 
dokumentation. Den enda lösningen i en världsordning med 
ett stat-centriskt system är genom att ta itu med så många 
som möjligt av villkoren som ger upphov till avvikelse 
och undanträngande genom ekonomiskt stöd och en global 
strategi för konfliktlösning och ekonomiska/ekologiska 
kriser.

• Kan amerikanskt eller motsvarande globalt ledarskap 
återställas eller förbättras? 
USA-valet 2020 kan övervinna det nuvarande globala 
ledarvakuumet om en mer internationellt orienterad 
amerikansk president väljs, särskilt om den nya ledaren 
värderar internationell rätt, FN och mänskliga rättigheter 
och är sensitiv för vikten av internationellt samarbete med 
tanke på ekologiska imperativ. Det är också möjligt att 
andra konfigurationer av ansvarsfullt globalt ledarskap 
kommer att dyka upp. Kina, Ryssland och EU kan var 
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tillfredsställa önskningar beror då på uppkomsten och 
omfamningen av ”en omöjlig politik.” Det är viktigt att inse 
att det som verkar omöjligt kan ske - till exempel kollapsen 
av den globala europeiska kolonialismen, omvandlingen 
av den sydafrikanska apartheidregimen, Sovjetunionens 
kollaps, uppnåendet av homosexuellas rättigheter i många 
miljöer. Det omöjliga händer när tillräckligt många 
människor insisterar genom tanke, handling och tro på att 
det måste hända. Förändringar av denna grundläggande sort 
kommer underifrån i oförutsedda överspänningar, som själva 
utgör svar på populistiskt missnöje och kamp.

Slutsats
Artikelns huvudsyfte har varit att beskriva de djupa 
utmaningar för de mänskliga rättigheterna som uppstår 
genom ett antal sammanhängande och överlappande 
utvecklingar, och också att belysa att vikten att återställa 
och förstärka de mänskliga rättigheterna är en svår uppgift 
som nu verkar nästan omöjlig med tanke på den ultra-
nationalistiska synen på regeringarna i huvuddelen ledande 
stater. Ändå är framtiden osäker och kommer att påverkas 
av vad folk som finns på olika platser väljer att göra eller 
avstå från att göra. Under dessa hot och denna osäkerhet 
finns det all anledning att kämpa för det som är nödvändigt 
och önskvärt även om det för närvarande verkar omöjligt 
att uppnå.

*   *   *
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Artikeln publiceras i svensk översättning med tillstånd av Richard 
Falk.

Redaktör: Claes Olsson


