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Sektionsmöte 

 

Referatskrivare: Förvaltningsrättsfiskal Mikaela Neijd  

 

 

 

Debattledaren, direktören för Danska Institutet för Mänskliga Rättigheter, dr. jur 

Jonas Christoffersen, Danmark inledde med att presentera sig och panelen samt 

tackade föreningsstyrelsen för arrangemanget.  

 

Referenten chefsjuristen Jacob Mchangama, Danmark, presenterade sitt referat.  

 

Professor Pentti Arajärvi, Finland: Tes I:s centrala budskap är att konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter (MP-konventionen) huvudsakligen är 

formulerade för att förverkligas omedelbart, i motsats till rättigheterna i konventionen 

om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-konventionen), eftersom 

dessa förutsätter statens ekonomiska stöd enligt tes II. Tes III erkänner MP- och ESK-

rättigheternas odelbarhet men beskriver olika länders tvivel gällande ESK-

konventionens protokoll. Teserna bildar en helhet. Den traditionella fördelningen 

mellan MP- och ESK-konventionerna har granskats i förhållande till statens negativa 

och positiva förpliktelser. Verbet för MP-konventionens negativa förpliktelser är att 

respektera (respect). Största delen av MP-konventionens rättigheter är ju sådana som 

staten normalt inte ska blanda sig i utan sådana som den offentliga makten bör 

tillförsäkra (ensure). Den kan nog främja dem. Ett avsevärt antal ESK-rättigheter är 

formulerade så att de inte kan tillämpas i domstol. Det bindande verbet i ESK-

konventionen är oftast att erkänna (recognize). Verbet ”respektera” konstateras lägga 

skyldigheter på staten och är en blandning av användning av resurser och 

verkställighet. Problemet med resurserna är snarare ett problem som gäller 

rättigheternas nivå och kvalitet. Enbart på dessa grunder kan man dock inte definiera 

karaktären av de juridiska rättigheterna eller statens förpliktelser. 

MP- och ESK-rättigheterna är ofta varandras förutsättningar eller frånsidor. 

Har förhindrande av censur någon betydelse för en person som inte kan läsa? Hur kan 

man skydda hemfriden om en person inte har en bostad? Utbildning är ofta en 

förutsättning för politisk verksamhet och rätten till arbete. Det är lätt att urskilja ratio i 

förbudet mot dödsstraff och borde inte staten då också förhindra svältdöd? I vartdera 

fallet är det frågan om juridiska problem. 

1. Den direkta tillämpningen av rättigheterna: Genom ESK-konventionen 

förpliktar sig (undertakes) konventionsstaterna att till fullo utnyttja sina tillängliga 

resurser för att säkerställa att rättigheterna gradvis förverkligas i sin helhet genom alla 

därtill ägnade medel och i synnerhet genom lagstiftning. Det konkreta innehållet i en 

sådan stats positiva förpliktelse kan i enskilda fall förbli oklart. 

Juridiskt tvetydiga är på motsvarande sätt t.ex. begreppen som gäller 

begränsande av MP-rättigheterna, såsom nödvändighet i ett demokratiskt samhälle, 

nationell eller allmän säkerhet eller allmän ordning samt också skyddandet av 

hälsovården eller sedligheten och andra personers fri- och rättigheter. Ur moralisk 
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synvinkel kan man fråga sig vems moral det är fråga om: domarens, pressens, 

publikens, parternas i en rättegång, allmänhetens, människorättskommitténs? Det 

finns lika många sorters moral som det finns människor.  

Många ESK-rättigheter kan man direkt tillämpa juridiskt. Inom social- och 

hälsovården samt utbildningsväsendet är det frågan om tillgängligheten till service 

och hur man blir behandlad. Grundutbildningen kan vara avgiftsbelagd, rätten att välja 

arbete eller att strejka kan vara begränsad, arbetsförhållandena kan kräva åtgärder av 

staten, äktenskap kanske inte grundar sig på frivillighet och rätten till bostad 

innehåller även skydd mot uppsägning och krav på en hälsosam boendemiljö.  

Är rättens enda, eller tillräckliga, kännetecken att det existerar straff för att 

någon bryter mot den? I flera fall ligger den faktiska kraften i att man fäster 

internationell uppmärksamhet vid saken. Dessutom kan den internationella 

rättsordningen inte tvinga en stat att verkställa de internationella rättsorganens beslut. 

Bägge konventionens effekter är mycket likartade, d.v.s. ett uttryck för ogillande.  

Oklarheten gällande huruvida man genom individuella klagomål kan 

konstatera att en enskild rättighet har kränkts eller huruvida den offentliga makten har 

svikit sina förpliktelser är en dålig grund för att lämna ESK-konventionen utan ett 

system för individuella klagomål. Det finns bestämmelser i konventionen enligt vilka 

man effektivt kan använda sig av domstolsförfarande. 

Angående rättigheternas riktiga innehåll och kvalitet. Det krävs noggrann 

reglering för att förverkliga alla slags bestämmelser, vare sig det är fråga om abstrakt 

övervakning eller individuella klagomål. I människorättsorganens verksamhet innebär 

detta en tolkning som skapar och specificerar rätten där man egentligen bedömer 

innehållet i ett lands lagstiftning i förhållande till de mänskliga rättigheterna, ifall vi 

utgår ifrån att målet har avgjorts enligt den nationella lagen. 

Hur har man kunnat ge kompetens till människorättkommittén att värdera en 

suverän stats politiska system när den värderar yttrandefrihet och andra politiska 

rättigheter? Är det för statens suveränitet mera hotande att värdera en proportionerlig 

förpliktelse – till fullo, men enligt tillgängliga resurser – än att värdera kärnan i 

politiska rättigheter? Också de kvalitativa kraven är långtifrån klara. Hur säkerställer 

den offentliga makten de positiva möjligheterna att utöva yttrandefriheten? Är det 

fråga om en rätt att skrika på torget eller bör man i ett demokratiskt samhälle trygga 

yttrandefriheten, t.ex. genom offentligt stöd för att säkra mediernas mångsidighet? 

I tes IV kritiserar man ESK-kommitténs General Comments, praxis. General 

Comments är instrumentet genom vilket man kan specificera rättigheternas innehåll, 

ofta i skenet av de iakttagelser man har gjort vid övervakningen. Genom praxis 

avskiljs även rättighetens kärna. Om man inte kan urskilja kärnan finns det inte något 

rättsligt att värdera. General Comments används i de flesta FN-avtal. 

2. Verkställigheten av bestämmelserna. De olika ekonomiska resurserna hos 

medlemsstaterna är grunden till att det är förnuftigt att förutsätta att rättigheterna 

förverkligas gradvis. Också artikel 8(4) i det fakultativa protokollet av ESK-

konventionen ges möjlighet till att ställa anpassade krav. Det frigör dock inte staten 

från den riktning som ESK-rättigheterna kräver vid förverkligandet.  Man kan 

knappast som en lösning på individuella klagomål direkt tillämpa General Comments 

eftersom de är konstruerade för fullständigt förverkligande. Inom ESK-rättigheterna 

är dubbelstandard acceptabelt. Ingen mänsklig rättighet är ett läge, utan en process, 

som alltid strävar mot förbättring. 
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I tes III frågar man hur kommittén kan ha kompetens att sätta upp 

målsättningar för användningen av statens resurser. Det har den säkert inte och 

systemet för individuella klagomål ger den heller inte denna kompetens. Staten 

begränsar själv sin kompetens. Man beslutar om användningen av resurser på 

nationell nivå och detta granskas sedan i människorättsorganen. Man kan ju ställa 

samma fråga i förhållande till vilken rättighet som helst; hur kan människorättsorgan 

ha kompetens att tvinga en stat att förbjuda en viss handling. 

I tes IV är man även orolig för att om Danmark ratificerar protokollet kan de 

inte skära ner på socialskyddet. Varför borde de kunna göra det? I samband med 

övervakandet av den europeisk sociala stadgan har Europeiska socialkommittén 

konstaterat att försämringar är möjliga då grunderna för dem är ekonomiska, och inte 

ideologiska, då försämringarna är planmässiga, icke-diskriminerande och då 

rättighetens kärninnehåll inte kommer att inskränkas. 

När formen för statens förpliktelse lyfts upp som den centrala frågan uppstår 

också frågan hur den offentliga makten bör fungera: övervakar den resultaten eller 

metoderna för att förverkliga rättigheterna. Det kunde vara mer motiverat att granska 

rättigheterna genom förpliktelserna till övervakning.
1
  

4. Vad det handlar om. Den grundläggande frågan är naturligtvis varför det 

finns mänskliga rättigheter och vad det är vi försöker uppnå. I en demokratisk rättsstat 

förverkligas inte dess målsättningar endast formellt och genom att ge individerna 

samma utgångspunkt. Materiell – det vill säga faktisk – jämlikhet och rättvisa borde 

vara målsättningen. De mänskliga rättigheterna utgörs av den internationella 

övervakningen av dessa. Regleringen av mänskliga rättigheter har lett till att statens 

intressen får ge vika för individens rättigheter och individen har blivit ett 

internationellrättsligt subjekt.
2
 Det blir intressant att se hur EU-domstolen i framtiden 

kommer att tillämpa Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Den innehåller ju också ESK-rättigheter och även konsumenters rättigheter.  

5. Slutsatser 

a) Rätten som förverkligas i domstol har traditionellt tolkats som juridisk rätt, 

som värderas på basen av resultatet men emellanåt bör man granska även 

förfaringssättet. I välfärdsrätten är det oftare fråga om förfarande men även värdering 

av själva slutresultatet. Båda kan värderas ur rättslig synvinkel. Den demokratiska 

rättsstatens lagstiftning strävar mot materiell rättvisa. 

b) Man kan inte utpeka någon fundamental skillnad mellan ESK- och MP-

rättigheterna, utan båda förutsätter tolkning, som hör till den vanliga juridiska 

argumentationen.  

c) De mänskliga rättigheterna och att binda sig till dem, liksom också att 

binda sig till internationell övervakning (oberoende av formen för övervakningen) är 

alltid också en fråga om val av värden. Genom att underkasta sig kontroller, kan man 

också kräva detsamma av andra. Både politiska och välfärdrättigheter blir föremål för 

granskning. 

d) De mänskliga rättigheterna är inte frihet eller bröd utan frihet och bröd. 
  

 

                                                 
1
 Mikkola 2010, s. 27-29 

2
 Dixon, Martin and McCorquodale, Robert: Cases and Materials on International Law, Oxford 

University Press, New York 2010, s. 175-176. 
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Jonas Christoffersen presenterade tre huvudteman som förslag för den vidare 

diskussionen. För det första, finns det en fundamental skillnad mellan å ena sidan 

politiska och medborgerliga rättigheter och å andra sidan ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter. För det andra, var går gränsen mellan juridik och politik och 

vem bestämmer. För det tredje, vad bör en stat göra om den inte ogillar de uttalanden 

eller beslut som ett internationellt organ kommer fram till. Är det lämpligast att 

förändra inifrån eller ställa sig utanför. Vad sker om EU-domstolen och 

Europadomstolen går in på dessa områden och vilken betydelse har det för nationella 

domstolar?   

 

Jacob Mchangama: Det finns inget att vinna på att medborgare ges möjlighet att få 

klaga på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Sydafrika brukar tas fram som 

exempel på ett land som infört individuell klagorätt. Samtidigt finns det andra 

afrikanska länder som klarat sig bättre. Som jurist ska man vara ödmjuk med vad 

juridik kan åstadkomma på detta område; hur man ger människor tak över huvudet 

och mat på bordet.  

 

Advokat Jytte Lindgård, Danmark: Vad referenten och korreferenten lyfter fram leder 

till frågor om gränsdragningen mellan juridik och politik. Det behöver inte bli ett 

rättstekniskt problem. Rättigheterna kan göras till en del av nationell lag.  

 

Professor Niklas Bruun, Finland: Debatten är fokuserad på myndigheternas perspektiv 

men man måste också se till medborgarna och ”access to justice”. Ett land kan säga 

att den lever upp till rättigheterna men frågan är också vilka rättsmedel som ska finnas 

för att medborgarna ska kunna använda sig av dessa rättigheter. Den frågan saknas i 

diskussionen. Man kan ha olika åsikter om kvaliteten på avgörandena från olika 

internationella organ men utvecklingen inom EU och internationellt går mot att de 

sociala rättigheterna i allt högre grad kopplas samman med politiska och andra 

rättigheter och får ökad betydelse. Det är därför svårt att komma undan dem och man 

borde vara konsekvent även gällande denna konvention. I erfarenheten från Finland 

tyder inte på att det lett till stora bekymmer.  

 

Ass. regj.advokat Tolle Stabell, Norge: Det pågår en debatt i Norge om landet ska 

ratificera tilläggsprotokollet. Debatten liknar den i Danmark. Från deras sida har de 

frånrått att Norge ska tillträda och med i stort samma argument som referenten fört 

fram och särskilt tes 2. De flesta artiklar, om än inte alla, bygger på att ett val utifrån 

fri utifrån helt fria värderingar, och gärna i konkurrens med andra intressen. Det är i 

mycket fråga om ”vilket” tak som ska utgå, inte endast fråga om ett tak. Därför 

bygger implementeringen av konventionen på en uppskattning eller värdering, snarare 

än juridisk tolkning. Sådana värderingar hör i ett demokratiskt samhälle hemma inom 

politisk verksamhet.  

 

Advokat Harald Hove, Norge: Norge har ratificerat konventionen och infört den i den 

norska människorättslagen. I realiteten har man därmed sagt att konventionen har en 

status mellan lag och grundlag. Frågan är dock hur man ska se på konventionen i 

förhållande till annan lag, med beaktande av dess ställning i norsk rätt. Det är svårt att 
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se att konventionen är en del av norsk lag men att man inte kan hävda rättigheterna 

därifrån med juridiska medel.  

Det har funnits tillfällen när MP-rättigheter har fått stå tillbaka för politiska 

mål. Den hållningen att mänskliga rättigheter får stå tillbaka om det anses politiskt 

nödvändigt. Debatten liknar lite den som förts idag. 

Han håller inte med referentens tes om resursallokering. Andra rättigheter 

ställer också krav på resursallokering, t.ex. fängelsers utformning. Det är ingen 

skillnad där. Konventionen leder till högre kvalitets- och ambitionsnivå. Det är en 

grundläggande paradox att säga att konventionen är del av norsk lag och samtidigt att 

den inte ska kunna kontrolleras utifrån.   

 

Rådgivare Anders Narvestad, Norge: Referenten faller tillbaka på historiska argument 

och särskilt slutsatsen i tes två. Slutsatsen är dock inte självklar. År 1948 antog man 

en deklaration för att senare gå ett steg vidare och utarbeta ett traktat. Vad gäller 

utformningen av rättigheterna är det oklart hur rättigheterna skulle kunnat utformas 

om inte som vaga, även om man vill att de skulle förverkligas och vara juridiska 

rättigheter.  

Det finns erfarenhet från andra länder, t.ex. Sydafrika och Kanada, där 

sociala och ekonomiska rättigheter är intagna i lag eller grundlag. Det är därför inte 

något i dessa rättigheters natur som gör att de inte kan prövas i domstol. Det är tal om 

hur rättigheterna förstås. I Sydafrika, såvitt han har förstått det, prövas om 

myndigheterna gör eller gjort så gott de kan.    

 

Rådgivare vid Justitiedepartementet Gustav Haver, Norge: Referenten har lyft upp att 

regelstrukturen i de olika konventionerna skiljer sig åt. I nationell rätt används också 

skilda strukturer men ingen ifrågasätter där att reglerna hänger ihop. Att därför hänga 

upp sig på att regelstrukturen i konventionerna är olika blir därför ett tunt argument 

och avfärda att .  

Det är en illusion att politiska och medborgerliga rättigheter är en typ av 

rättigheter bara för att de är utformade på ett likartat sätt. Även här används olika 

lagstiftningstekniker. Vissa bestämmelser är absoluta förbud medan andra är 

utformade så att man ger staterna en viss ”margin of appreciation”, det som man 

kallar politisk värdering. I praxis ger även internationella organ ger olika 

konventionsstater olika ”margin of appreciation” för olika rättigheter.  

Det förtjänar att påpekas att även kommittén för medborgerliga och politiska 

rättigheter använder sig av dynamisk tolkning. Det är vidare inte mindre 

resurskrävande för staten att genomföra medborgerliga och politiska rättigheter. Det 

visar att detta inte är så enkelt och att det skulle finns en självklar skillnad mellan de 

bägge konventionerna.  

 

Tidigare domaren i EU-domstolen Leif Sevón, Finland: Man kan inte dra alltför 

långtgående konsekvens av att rättigheterna har förklarats ”odelbara”. 

Om argumentet att en stat bör dra sig ur en konvention för att man tycker illa 

om avgöranden från dess övervakningsorgan det var ett bra argument så skulle alla ha 

dragit sig ur EU-samarbetet med beaktande av vad som kom ifrån Luxemburg. Det 

samma gäller för Kommittén för mänskliga rättigheter.  Med är vi i alla fall och det 

verkar inte vara något problem.  
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Vad som kan komma att hända i EU-domstolen. EU-domstolen har en 

långtgående och inbyggd dynamik. T.ex. hänvisade domstolen till stadgan för 

mänskliga rättigheter innan den trädde i kraft och det samma gäller Lisabon-fördraget. 

Det kan uppfattas som radikalt. Min bedömning är man ska inte utesluta det som 

benämns som principer tas upp i den dömande verksamheten. Det kan inte uteslutas 

att även en kränkning av vad som är en princip kan uppfattas som ett fördragsbrott. 

Man bör dock här göra en nyansering och inte likställa alla principer. En del principer 

kan vara mer justiciabla än andra men där sker en försiktig men gradvis förändring.  

 

Pentti Arajärvi: Man ska inte blanda ihop staters positiva förpliktelser och individers 

rättigheter, eller samhälliga system som demokratin och hälsosystem. Presidenten i 

Finlands Högsta domstol har sagt att ekonomin kan nöta på rättigheter men att 

politikerna också ska tänka på att medborgerliga och politiska rättigheter kan fördärva 

ekonomin.  

I Finland är man inte rädd för individuell klagorätt till ESK-kommittén. Flera 

domstolar har hänvisat till grundrättigheter, och ESK-rättigheter, i sina domar.  

 

Jacob Mchangama: Alla rättigheter utsätts för tolkning. I politiska och medborgerliga 

rättigheter finns det en kärna och därmed passar dessa rättigheter in i en politisk 

katalog och dess konkreta användning. För de flesta ESK-rättigheter är det inte 

samma situation. Det finns många olika uppfattningar av vad t.ex. rätten till en bostad 

eller hälsa innebär. Därför är svårt att göra ESK-rättigheterna praktiskt användbara.  

Många människor dör av malaria, svält, osv.. Är det också en kränkning av 

mänskliga rättigheter och vad skulle staten ha gjort där för att undgå det problemet.      

Slutligen; vad vinner Norden på att införa individuell klagorätt under 

konventionen? För medborgerliga och politiska rättigheter har individuell klagorätt 

historiskt sett spelat en stor roll men samma behov finns inte när det kommer till 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.  


