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Abstract  
Marie Priks 

Burma and the world around � A case study of human rights in EU and US foreign policy. 

 

The aim of this paper is to describe and explain which policy instruments for human rights 

(HR) the United States and the European Union use towards Burma and to examine the 

priority given to HR in their respective foreign policy. From the results of an empirical 

analysis this paper seeks to analyze the US and the EU as powers in the international system 

and aims to explain their behavior from this theoretical perspective. From the theoretical 

approaches used I conclude that these actors act in different ways regarding the Burmese 

issue. This is partially due to the structure of the international system. Both actors primarily 

use different forms of diplomatic tools and sanctions to try to force change for HR in Burma. 

From a comparison of the two this paper concludes that as a hegemon, and unlike the EU with 

economic interest in Burma, the US ability to focus on the HR issue in the country by far 

exceeds that of the European Union�s.  

Though the US and the EU claim to follow liberal ideas about HR, this study shows that often 

other realistic preferences determine their modes of action. 

 

Key words: human rights, Burma, the United States, The European Union, foreign 

policy instruments, the international system.  
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1. Inledning  
1.1 Inledning och problemformulering  

Att mänskliga rättigheter (MR) ska vara universella i dagens globala värld är något fler och 

fler politiska aktörer i det internationella systemet propagerar för. Arbetet för människorätten 

har utvecklats till att bli en mycket dominerande och väsentlig fråga inom internationell 

politik. Det finns idag således en stor konsensus om att MR är särskilt viktiga rättigheter och 

majoriteten av världens stater står bakom arbetet med dessa. Dock finns det ingen konsensus 

om hur MR ska implementeras i förtryckande länder (South Asia Analysis Group 061110). 

Om detta och förhållandet mellan MR och utrikespolitik kommer denna uppsats att handla. 

 

Två av västvärldens främsta aktörer som aktivt försöker sätta mänskliga rättigheter på den 

politiska agendan i tredje världen är Europeiska Unionen (EU) och USA. Trots att många 

internationella aktörer betonar mänskliga rättigheter som centralt i sin utrikespolitik så blir 

ämnet dock i slutändan ofta inte en prioriterad fråga. Detta handlar många gånger om 

säkerhetspolitiska aspekter och inblandade relationer med supermakter (Baehr 1996: 28-29). 

Fallet Burma är statsvetenskapligt intressant att studera utifrån perspektiv om mänskliga 

rättigheter och internationella relationer. Landet är vidare intressant då det på ett tydligt sätt 

kan testa prioriteringen av MR i staters utrikespolitik. Den asiatiska delen av världen har 

kommit fram till att en politisk och ekonomisk isolering av Burma enbart skulle leda till ökat 

förtryck. Detta är motsatsen till vad västvärlden och även Japan anser (Sholto 1998: 19). 

Burma är också exempel på hur olika USA och EU förhåller sig till diktaturer i sin 

utrikespolitik. Det finns ingen internationell konsensus om hur landet ska behandlas, idag är 

omvärlden inte ens överens om vilket namn det har. Namnen som används är Burma 

respektive Myanmar.  

Diktaturen Burma är en av världens få kvarvarande militärregimer och ett tydligt fall av 

avsaknad av MR. Landet präglas av extrem fattigdom och etniska konflikter, och framförallt 

av den repressiva styrande juntan. Militärjuntan vilken har ignorerat demokraternas vinst i 

tidigare val, bryter mot internationell rätt i grova former. Situationen för mänskliga rättigheter 

är katastrofal och trots reaktioner från omvärlden så är vägen till demokrati mycket lång. 

Militärjuntan räknas som en av de mest brutala och har vid tiden för denna uppsats styrt 

landet i snart 45 år.  

USA och EU är starka förespråkare för liberala mänskliga rättigheter och bör ha politisk makt 

att försöka förändra Burmas utsikter. Båda aktörerna är världsmakter med politisk legitimitet 
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att fördöma diktaturer. USA är det enskilda land som har intagit det mest kritiska 

förhållningssättet gentemot Burmas hänsynslösa styre. Europas stater har under EU: s flagga 

samlat sina utrikespolitiska ståndpunkter angående MR under EU: s gemensamma 

ställningstaganden. Här finns således unionens kritiska ståndpunkt gentemot Burma. 

 

Följande kommer att bli en studie av hur USA och EU i väst förhåller sig till Burma och 

syftar till att ge ökad förståelse för vad som förklarar dessas agerande.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med följande uppsats är deskriptivt och förklarande, i fokus är relationen mellan MR 

och utrikespolitik. Jag ämnar undersöka vad några av omvärldens mäktigaste aktörer gör för 

att tvinga en diktatur att förändra situationen för mänskliga rättigheter inom landet, och vidare 

studera vad deras agerande säger om dem som makter i det internationella systemet. En 

jämförande aspekt kommer att finnas då det övergripande syftet är att se ifall USA och EU 

följer förklaringar om MR och vad deras utrikespolitiska agerande i frågan säger om dem som 

internationella aktörer. Denna studie kommer att exemplifieras av Burma i följande fallstudie. 

Burma är intressant då det inte finns någon konsensus om hur regionen ska behandlas i 

internationella relationer och då omvärlden agerar på olika sätt. Landet är exemplariskt för 

studiet av övergrepp mot MR och kan lämpligen väl testa USA: s och EU: s prioritering av 

MR i sin utrikespolitik, således vilken vikt de lägger vid dessa.  

 

Mina frågeställningar är följande: 

� Vilka utrikespolitiska instrument använder USA och EU för att tvinga Burma att förändra 

situationen för mänskliga rättigheter?  

� Hur kan USA: s och EU: s olika agerande gentemot Burma förstås? 

 

Disposition: 

Denna uppsats börjar med relevant bakgrundsinformation om landet Burma och MR i EU: s 

och USA: s utrikespolitik. Därefter följer metod och material samt teoretiska ansatser. Med 

olika policyinstrument för hur internationella normer appliceras på inhemsk politik kommer 

jag sedan att klarlägga de olika tillvägagångssätt USA och EU använder för att förändra 

Burmas politik för MR. Detta görs i den empiriska analysen som kommer att ligga till grund 

för undersökningen om i vilken utsträckning dessa aktörer följer universella förklaringar om 

MR, och vilka andra motiv som blandas in i denna politik. Av dessa resultat och vidare teori 
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om det internationella systemet kommer förklaringar om vad aktörerna kan göra, och har 

möjlighet att göra i fallet att sökas. Dessa redovisas i den slutliga analysen. Här sker en 

jämförelse av USA och EU som internationella aktörer. 

 

1.3 Bakgrund  

1.3.1 Burma 

Republiken Burmas styre överensstämmer med Axel Hadenius definition av en militärregim: 

�Styret upprätthålls med tvångsmetoder� (Hadenius 2001: 32). Militära och repressiva 

regeringar har dominerat styret sedan 1962 och från 1988 då massiva 

demokratidemonstrationer brutalt slogs ned har en junta bestående av militära officerare tagit 

makten. Innan 1962 hade landet varit en relativt fungerande demokrati i 14 år. Juntan regerar 

med dekret vilket innebär att militärdiktaturen inte är bunden av författningar eller liknande. 

Det finns således inga krav på rättvisa eller exempelvis opartiska rättegångar. Inga domstolar 

är självständiga i förhållande till den exekutiva makten. Under tiden för maktövertagandet 

ändrades landets officiella namn till Myanmar och idag används båda namnen beroende på 

vem som talar. Burmas demokrater uppmanar omvärlden att hålla fast vid namnet Burma. 

Burma har enbart ratificerat två av FN: s konventioner om mänskliga rättigheter, den om 

barnets rättigheter och den om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor.  

En politisk öppning skedde 1990 då fria och allmänna val hölls. Det största oppositionella och 

demokratiska partiet vann segern som dock militärjuntan ogiltigförklarade. Partiets ledare 

Aung San Suu Kyi sitter sedan 1989 i husarrest och all opposition undertrycks. Aung San Suu 

Kyi tilldelades Nobels fredspris 1991 för sin ickevåldskamp för demokrati (Svenska 

Regeringskansliets hemsida 061108, Svenska Utrikesdepartementets hemsida 061108, Sidas 

hemsida 061102, 1999 års Country Report 061110, 2005 års Country Report 061110, Svenska 

Dagbladets hemsida 061110).  

Burma präglas av stridigheter mellan den mycket omfattande och ständigt växande armén och 

etniska minoriteter, det finns över tvåhundra minoritetsgrupper.  Trots att landet inte har några 

externa fiender så läggs mellan 1/3 och 1/2 av regimens budget till militära utgifter och armén 

är en av de största i Asien. Det saknas ett nationellt ramverk för mänskliga rättigheter och det 

politiska förtrycket är stort. Yttrande-, medie- och organisationsfrihet existerar inte och de 

nationella kommittéer som finns är en del av regimen. Reportrar utan gränser rankade senast 

2005 Burma som världens mest restriktiva land inom press- och yttrandefrihet efter 

Nordkorea och Kuba. En nu pensionerad tidningsredaktör skriver att: �If you haven`t been in 

jail you haven`t been a reporter here� (Rangoon Suspense 061112). Det finns även stora 
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restriktioner mot internationella organisationer och FN-organ, detta gäller inte minst 

omfattande reserestriktioner.  

I Burma utdöms dödsstraff, samt trafficking och försvinnanden är stora fenomen. 

Människohandeln och korruptionen är stor liksom olika former av tvångsarbete. Juntan gör 

dagligen razzior och arresterar oliktänkande och minoriteter. Pga. systematisk diskriminering, 

övergrepp och väpnade konflikter beräknas ca en miljon människor vara på flykt. En stor del 

av dessa har tvångsförflyttats. Det sker tvångsrekryteringar till det ständiga kriget mot 

minoritetsfolken och en stor del av dem som flytt lever i flyktingläger eller illegalt i 

grannländerna. Politiska arresteringar har resulterat i siffror närmare två tusen vad avser 

politiska fångar, detta är officiella siffror (Rangoon Suspense 061112, Svenska 

Regeringskansliets hemsida 061108, Palmecenters hemsida 061130, Heritage Foundations 

hemsida 061112).  

Burma var en gång i tiden ett land med rika naturresurser och var under 1950-talet världens 

ledande exportör av ris. Idag har ekonomin körts i botten efter decennier av vanstyre. Trots 

goda förutsättningar tillhör Burma världens minst utvecklade länder och år 2000 förde WHO 

upp Burma på listan över världens fattigaste länder. Misären bland befolkningen har stigit i 

takt med vanskötseln av ekonomin. Den svenska regeringen anser att den burmesiska 

ekonomin är i akut kris och Amnesty vill mena på att den burmesiska diktaturen håller sitt 

fattiga folk i ett slavliknande tillstånd. Detta bl a pga. den omfattande censuren och att minsta 

opposition mot regimen ger långa fängelsestraff. Det tillåts vidare inget demokratiskt arbete 

inom landets gränser (Svenska Regeringskansliets hemsida 061108, Times hemsida 061110, 

Sidas hemsida 061102, Svenska Utrikesdepartementet 061108, Amnestys hemsida 061110, 

Palmecenters hemsida 061130, Havel & Tutu 2005: 8, Sveriges ambassad i Bangkok 

061117). 

Sedan 1997 är Burma medlem i Sydostasiatiska Nationernas Förbund ASEAN, vilka är ett 

sydöstasiatiskt samarbetsorgan med egna frihandelsområden. Detta blev mycket kritiserat av 

västvärlden då ASEAN: s medlemmar handlar och investerar i Burma. Trots den 

människorättsliga krisen så importerar dessa länder i stora mängder från landet (Sholto 1998: 

18-19, ASEAN: s hemsida 061119).   

Vidare har Burma grova problem med landets enorma produktion och handel av illegala 

droger som opium och heroin. Narkotikaindustrin har resulterat i en HIV- och AIDS- epidemi 

vilken ingen gör något för att stoppa spridningen av. Landet står för 69 procent av världens 

opiumtillverkning och detta utgör en större del av regeringens nationella inkomster (Havel & 

Tutu 2005: 25-26, 30).  
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1.3.2 Mänskliga rättigheter i EU: s och USA: s utrikespolitik 

Sedan 1992 har alla avtal mellan EU och tredje land innehållit en klausul om att MR ska vara 

en väsentlig beståndsdel i relationerna mellan parterna. Skyddet av MR lyfts fram i offentliga 

dokument av EU som ett av unionens grundläggande mål. Ämnet har givits en ökad 

prioritering och unionen syftar till att föra en mer konsekvent politik gällande detta. MR och 

demokratisering täcker flera av EU: s verksamhetsområden och unionen säger sig spela en 

viktig roll internationellt, bl a genom samarbete med NGOs. EU påpekar att dess 

utvecklingspolitiska mål i första hand är en minskning av fattigdomen, detta präglar unionens 

yttre relationer (EU: s hemsida 061108). EU anser sig vidare kännetecknas av de allmänna 

principerna om frihet, demokrati, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna. Det 

publiceras alltjämt årligen MR-rapporter och det har tillsats en personlig representant för MR 

för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP (Ministerrådets 061109).  

EU bidrar med ca 100 miljoner euro per år åt följande: att främja demokrati, ett gott styre och 

rättsstaten, stödja avskaffandet av dödsstraffet i hela världen, bekämpa tortyr och straffrihet, 

och stödja internationella brottmålsdomstolar, och slutligen att bekämpa rasism, 

främlingsfientlighet och diskriminering av minoriteter och ursprungsbefolkningar (EU: s 

kommission 2004: 7).  

Ministerrådet skriver att det primära målet för unionen är att etablera en legitim civiliserad 

regering där detta inte existerar i tredje land. En fungerande sådan som respekterar MR är 

viktig för att återställa en normal relation till omvärlden anses det. EU anser sig ha en 

betydande roll inom arbetet för MR via sin roll i FN, och betonar principen om alla 

medlemsstaters ständiga skyldighet att främja och skydda dem, de grundläggande friheterna, 

den humanitära rätten och fullgöra internationella åtaganden i dessa hänseenden. 

Ministerrådet har vidare bestämt att unionen vid varje lämpligt tillfälle på högsta nivå ska ta 

upp frågan om de mänskliga rättigheterna med tredje länder (EU: s kommission 061121, 

Ministerrådet Pressmeddelande 6969/05 061120). 

Förutom FN: s allmänna förklaring om MR grundas EU: s arbete på Europakonventionen och 

andra regionala människorättsinstrument. Ministerrådet poängterar i pressmeddelanden att 

EU: s ökade engagemang för MR ska införlivas i alla aspekter av unionens externa och 

interna politik. Detta avser såväl utvecklingssamarbete, handelspolitik som i fredsbevarande 

och säkerhetspolitik. EU menar att det samarbetsinriktade engagemanget för MR i tredje 

länder kan ske genom dialog, experthjälp eller partnerskap. Unionen arbetar vidare genom 

offentliga förhör, diskreta demarscher, direktkontakt med parlamentpresidenter och skrivelser 
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till tredje lands nationella parlament. EU förklarar att de innehar rätten och skyldigheten att 

uttala sig i klartext om allvarliga kränkningar av MR oavsett var de äger rum (Ministerrådet 

061120, Baehr 1996: 115-116). 

 

I USA befinner sig fokus på civila och politiska rättigheter. Sociala, ekonomiska och 

kulturella rättigheter anses endast vara ambitioner och eftersträvanden, inte MR (Baehr 1996: 

88). Amerikansk MR policy överensstämmer väl med amerikansk utrikespolitik i allmänhet, 

målet är antingen att skapa en bättre värld eller att säkra nationella intressen. Så sent som 

1992 ratificerades konventet om civila och politiska rättigheter av den amerikanska senaten. 

Landet har reserverat sig på flera håll angående FN: s allmänna förklaringar om MR och 

tillika protokoll anses inte vara verkställande. Här ingår exempelvis konventionen om barnets 

rättigheter. Detta handlar från USA: s sida om att de inte vill ansluta sig till internationella 

konvent som befinner sig över amerikansk suverän konstitution och rätt (Baehr 1996: 91-92, 

94, Rubenson i Gunner & Namli 2005: 133).  

I USA utarbetas årligen detaljerade landrapporter om MR av regeringsanställda. Rapporterna 

används som en källa för policyskapande och diplomatiskt arbete. Landets ambassader i tredje 

land har fått en ökad roll i kartläggningen av MR världen över uppger State Department. I 

USA: s nationella säkerhetsstrategi listas åtta krav på mänsklig värdighet; rättssäkerhet, 

gränser på staters absoluta makt, åsikts- och religionsfrihet, jämlik rättvisa, respekt för 

kvinnor, religiös och etnisk tolerans och respekt för privat egendom. USA anser sig ha en 

stark strategi i arbetet för MR. De ser förbrytelser av dessa i enskilda regioner som eventuella 

hot mot amerikansk säkerhetspolitik (US State Department 061121, 061127). En regions fall, 

exempelvis Burmas, resulterar med detta perspektiv således i en allmän störning av fred och 

säkerhet.  

USA: s åsikter kring MR sänds ut vid möten med andra länder, särskild tyngdpunkt läggs vid 

respekten av MR i bilaterala relationer. Ett ökat fokus har även lagts på multilateralt arbete 

och inom FN där USA anser sig kunna föra fram sina ideal i ämnet. 

 

3. Metod och material 
Forskningsdesignen för denna uppsats kommer att vara av kvalitativ art och bestå av en 

analytisk fallstudie där USA: s och EU: s utrikespolitiska agerande vad angår MR gentemot 

Burma studeras. Fallstudier lämpar sig framförallt för beskrivande och förklarande syften och 

är passande där frågorna hur och varför ska besvaras. Fallstudier är en lämplig metod för att 
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kartlägga och uppmärksamma enskilda fall och har fördelen att analysen kan gå på djupet 

med det undersökta. Med en kvalitativ studie kan förklaringar och tolkningar till varför 

omvärlden beter sig på ett visst sätt sökas (Buttolph Johnsson & Reynolds: 2001: 85, Devine i 

Marsh & Stoker 2002: 201-202). Detta är precis vad denna uppsats syftar till att göra i fallet 

Burma och härav lämpar sig den kvalitativa fallstudien. 

MR är ett socialt konstruerat fenomen som har utvecklats under en lång tid. MR-regimen kan 

diskuteras beroende på vilket perspektiv som används. MR ska enligt västliga forskare och 

anhängare existera oberoende av vilka värderingar och vilken tro man har. Detta är ett synsätt 

som går emot den tolkande epistemologin där universella sanningar skapade utifrån vetenskap 

starkt ifrågasätts (Devine i Marsh & Stoker 2002: 201). Fallstudier har nackdelen att de inte är 

lämpliga att generalisera utifrån och det ställs höga krav på validitet i forskningen. Resultaten 

blir ofta inte representativa och reliabiliteten kan bli låg (Devine i Marsh & Stoker 2002: 202-

203, 205, 207). Med syftet att fokusera på det specifika MR-fallet Burma har jag för avsikt att 

övervinna problem med representativitet. Jag finner att det teoretiska fokus som kommer att 

användas är passande för mina frågeställningar och med kompletterande teoretiska perspektiv 

för metoden kan validiteten stärkas.  

De teoretiska utgångspunkterna härstammar ur internationella relationer där det 

internationella systemets betydelse för staters olika utrikespolitiska ageranden kommer att 

analyseras. I uppsatsens empiriska del kommer de olika policyinstrument som USA och EU 

använder gentemot Burma att klarläggas. Definitionen av policyinstrument avgränsas till att 

inte inkludera assistans på plats i landet såsom exempelvis utvecklingshjälp, prodemokratiskt 

stöd och nätverksaktioner för MR. Detta innefattar exempelvis även det amerikanska 

agerandet för fria och självständiga radiostationer i landet.  

Alternativa tillvägagångssätt är alla medel för mer eller mindre rationella aktörer. Dessa 

tillvägagångssätt kan komma att krocka beroende på vilken innebörd som läggs i dem. De 

olika policyinstrumentens avgränsningar kommer således att bli flytande på vissa håll men 

kommer att försöka avgränsas till vad som anges i kommande teoridel. Det finns således risk 

för ett metodologiskt problem här. Ur kartläggningen av vilka policyinstrument som används 

för MR kommer motiven bakom agerandet sökas och resultaten kommer att spegla vikten 

dessa aktörer fäster vid MR. Den senare analysen kommer således att bestå av detta och 

vidare undersökning av vilka möjligheter USA respektive EU har att påverka situationen i 

Burma. För denna del kommer teori om det internationella systemet att tillämpas på ovan 

aktörers politiska roller och den syftar till att ge en förståelse av vilken makt de har. Denna 

teori är mycket relevant då det internationella systemets utformning har stor betydelse för den 
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förda internationella politiken och ger således en hög förklaringsfaktor. Denna teori kan ge 

förståelse av USA: s och EU: s agerande utifrån deras utrikespolitiska val och generera en 

jämförelse av dem som internationella aktörer.  

Teoretiska perspektiv om MR, rationella policyinstrument och det internationella systemet 

kommer att appliceras på empiri mestadels från offentliga uttalanden rörande Burma från 

USA: s State Department och EU: s olika hemsidor. En viktig informationskälla är den 

amerikanska rapporten Burma Freedom and Democracy Act som tillsammans med andra 

rapporter och publikationer från Ministerrådet sammanfattar situationen för MR i Burma. 

Material för empiri har sökts i tidningar såsom exempelvis Human Rights Watch, The Times, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dessa internetkällor är för empirisk mening till viss 

del sekundära källor men är väl tillförlitliga. Många av dem är oanalyserade givet mitt syfte 

och blir därmed primärkällor. Ett exempel är SwedWatch vars organisation till största delen 

finansieras av Sida och som arbetar med att hjälpa svenska företag att ta hänsyn till miljö och 

människor i sin verksamhet i utvecklingsländer. Vidare har material från Amnesty använts 

liksom rapporter från organisationer såsom Burma Campaign UK och tidningen The 

Irrawaddys information om sydöstra Asien. The Irrawaddy har jag blivit rådd att använda av 

Bertil Lintner, utrikeskorrespondent på Svenska Dagbladet. Material från kvällspress har 

medvetet undvikits medan fakta har hämtats från vetenskapliga artiklar för att bredda 

underlaget. Ett exempel är The Heritage Foundations material. Material om MR har enbart 

sökts från forskare som direkt hänvisar till FN: s deklarationer. För att stärka validiteten har 

jag försökt att avgränsa det empiriska materialet så mycket som möjligt till offentliga 

publikationer och uttalanden från de huvudsakliga primärkällorna i fallet, USA: s State 

Department och EU: s Ministerråd och Kommission.  

Avgränsningar i tid kommer inte att göras mer än att det empiriska materialet går tillbaka i 

tiden till 1990-talet. Det är nu på senare år som omvärlden har börjat agera starkt mot 

situationen för MR i Burma och urvalet av material från tidigare år är begränsat. Sedan 1989 

sitter Nobelpristagaren Aung San Suu Kyi i husarrest och det är efter denna händelse som 

fallet Burma har tagits upp i större internationella sammanhang. 

EU kommer i denna uppsats att behandlas som likställd USA vad gäller karaktären av en 

statlig aktör i utrikespolitisk mening. Mingst är en av dem som förutsätter att rationella 

aktörer är enhetliga stater vilket jag tar avstånd ifrån. Med hjälp av exempelvis Snidal kan 

rationella beslut tas även som kollektiva och detta är vad som sker då Europas länder samlar 

sina intressen under EU: s gemensamma utrikespolitik (Snidal i Carlsnaes et al. 2002: 74).  

Dessa gemensamma ställningstaganden och mål kan klart anses som rationella då EU: s 
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samlade agerande väger tyngre i internationell politik än vad en enskild europeisk stats gör. 

Ministerrådet menar att de gemensamma strategierna, åtgärderna och ståndpunkterna är de 

viktigaste rättsliga instrumenten i EU: s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik 

(Ministerrådet 061120). Vad avser den empiriska analysen av EU så kommer enskilda 

medlemsländers policyinstrument inte att tas upp. De resultat som redovisas nedan är således 

endast de tillvägagångssätt som EU använder för MR under unionens gemensamma 

ståndpunkt. Inga enskilda nationers ageranden kommer att analyseras.  

 

Denna uppsats kommer inte att lägga fokus på implementeringen av MR i Burma såtillvida att 

resultaten av EU: s och USA: s agerande kommer att utvärderas. Att utvärdera om 

omvärldens agerande har haft någon reell effekt på Burmas situation är inte lämpligt för mina 

frågeställningar eller min studie med hänsyn till tid och utrymme, och därför görs denna 

avgränsning.  

 

3. Teoretiskt ramverk 
3.1 Tidigare forskning  

Isakovic diskuterar staters olika former av makt i det internationella systemet i sin bok från 

2000. Han tar upp Dimitrijevic och Stojanovics bok International relations � foundations of 

the great theory och Holstis International politics � A framework for analysis, som exempel 

på verk som behandlar policyinstrument. Ofta diskuteras vilka medel som används för vissa 

mål, och antalet medel som finns beror på hur snäv indelning forskarna gör av medlen militär 

intervention och diplomati. Stephan Keukleire är en av dem som har skrivit om diplomati i 

The European Union as a diplomatic actor från 2000. Här diskuteras olika diplomatiska 

strategier som GUSP använder sig utav. Keukleire fokuserar på unionens strategier och 

partnerskap med andra länder och även intern diplomati inom medlemsländerna. 

Få vetenskapliga verk tar upp EU: s betydelse för MR i andra länder, detta ämne hänvisas inte 

sällan till debatterande tidningsartiklar. Tidigare verk av Donnelly från 1989 och Forsythe 

från 1983 och 1991 lyfte fram den ökade relevansen av internationella MR för statsvetare och 

studiet av internationella relationer. Det är dock ovanligt att den tidigare forskningen 

behandlar teori om det internationella systemet i relation till MR i utrikespolitik. Risse et al. 

har efter egen modell av implementation studerat förändrade beteenden kring mänskliga 

rättigheter i fallstudier i olika delar av världen. De har undersökt hur internationella normer av 

mänskliga rättigheter socialiseras in i mindre utvecklade samhällen. Dessa fokuserar även på 
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betydelsen av transnationella nätverk för nationell tillämpning och inflytande av mänskliga 

rättigheter. Baehr har studerat olika utrikespolitiska modeller för MR. Han har vidare 

undersökt flera fall och diskuterat mycket kring ursprunget till de val olika stater gör i dessa 

frågor i sin bok The role of human rights in foreign policy från 1996. Dunér har forskat om 

den globala MR-regimen och diskuterar dess innehåll i The global rights regime från 2002. 

Här har författaren gjort en modell om hur olika tillvägagångssätt för MR används och Burma 

tas upp som ett exempel på isolering enligt Dunér. Forskningen kring MR i utrikespolitik är 

inte i dagsläget särskilt uppdaterad. Tidigare verk fokuserar ofta på den historiska bakgrunden 

till staters agerande, ett exempel på detta är Falks verk som behandlar olika teoretiska 

aspekter av MR med exempel från tidigare decennier i Human rights and state sovereignty 

från 1981.  

Forskningen kring EU och USA i det internationella systemet saknar ofta en jämförande 

aspekt. Då detta har gjorts är ämnet inte sällan enbart ekonomi. Richard Whitman och Ian 

Manners har diskuterat EU: s framväxta makt i texterna From civilian power to superpower: 

the international identity of the European union respektive Normative power Europe. Dessa 

publicerades 1998 respektive 2002. Whitman diskuterar hur och med vilka instrument EU har 

blivit en så signifikant makt utan att vara en nationalstat. Manners diskuterar EU som en mer 

normativ makt än civil eller militär, och fokuserar inte på unionen som en internationell aktör. 
 
3.1.2 Definition och teoretiskt perspektiv om mänskliga rättigheter  

De mänskliga rättigheterna ligger till grund för syftet av denna uppsats och nedan följer en 

presentation och diskussion av detta teoretiska perspektiv. 

 

David I. Fisher definierar MR som grundläggande rättigheter som varje enskild anses kunna 

hävda gentemot det allmänna. Följande uppsats kommer att ta utgångspunkt ur att MR-

instrument och strategier för utveckling av MR i olika aktörers utrikespolitik bygger på 

ställningstaganden om att de är universellt accepterade beteendeformer. Detta betonar Baehr 

starkt och menar vidare att endast så länge MR erhåller universell legitimitet kan exempelvis 

aktörer som FN ha det yttersta övervakande ansvaret för att de efterlevs. Konkret innebär 

detta att de mänskliga rättigheterna är universella och jämlika över tid och rum, detta gäller 

alla människor oavsett land, kultur eller situation (Fisher 2005: 13, Baehr 1996: 13). 

MR reglerar förhållandet mellan stat och individ och innebär att den förstnämnda har vissa 

skyldigheter. Framförallt gör detta gällande att den enskilde individen har som ovan skrivet, 
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rättigheter gentemot det allmänna och att staten åtar sig att respektera, skydda och uppfylla 

MR. Det finns tre generationer av MR, de första är politiska och medborgerliga och den andra 

är ekonomiska, sociala och kulturella. Den tredje generationen är grupprättigheter vilka 

innefattar exempelvis rätten till fred, utveckling och hälsosam miljö (Gunner i Gunner & 

Namli 2005: 20, Fisher 2005: 14, Baehr 1996: 8).  

Denna uppsats kommer att lägga lika stor vikt vid alla tre generationer av rättigheter då 

Burma bryter mot alla dessa olika delar av internationell rätt. Denna avgränsning görs med 

vetskap om USA: s olika syn på rättigheterna. MR är universella och därmed odelbara. Detta 

betyder att alla rättigheter är likställda och relaterar till varandra. De är ömsesidigt beroende 

av varandra och det görs således ingen åtskillnad mellan exempelvis medborgerliga rätigheter 

och kulturella. MR har haft ett mellanstatligt skydd sedan 1945 vilket betyder att de vilar på 

mellanstatliga överenskommelser reglerade inom folkrätten. Detta innebär vidare att om en 

stat kränker en enskild individs MR så utgör det ett brott mot folkrätten, och brottet ska då 

utmynna till ansvarighet på internationell nivå (Gunner i Gunner & Namli 2005: 20, Fisher 

2005: 13).  

 

Den allmänna förklaringen om MR godkändes samstämmigt av medlemsländerna i FN: s 

generalförsamling 1948. Denna deklaration erkänner att alla människor är födda fria och lika i 

värde och rättigheter. Förklaringen är i sig inte rättsligt bindande, dock har den genom åren 

bekräftats av majoriteten av världens stater att den utgör en gemensam riktlinje för alla 

världens nationer och deras folk. En av dess främsta funktioner har vidare varit att ge 

människor över hela världen inspiration och handlingskraft för att kunna kräva sina 

rättigheter. 1966 antog världssamfundet grunden för de internationella mänskliga 

rättigheterna. Tillsammans med den allmänna förklaringen antogs konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och senare samma år konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter. Exempel på vad den första innebär är rätten till 

arbete, social trygghet, tillfredsställande levnadsstandard och rätten till utbildning. Den senare 

innefattar bl a rätten till liv, frihet, åsiktsfrihet, och lika rätt inför domstol. Fler konventioner 

och protokoll har lagts till dessa ursprungliga och fastställer internationella MR, exempel är 

konventionerna mot tortyr och barnets rättigheter (Gunner i Gunner & Namli 2005: 22-25).  

 

MR-regimen är som ovan beskrivet ett västligt fenomen och kommer ur klassisk liberalism. 

Utifrån politiska filosofer såsom Thomas Hobbes och John Locke föddes den moderna 

liberala teorin om MR. Dessa filosofer såg individuella rättigheter och friheter som naturliga, 
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icke utbytbara och ovillkorliga. Den främsta funktionen för en regering ska vara att skydda 

dessa rättigheter och all form av politiskt liv ska bedömas utifrån denna funktion ansågs det. 

De liberala momenten är en blandning av universalism och partikularism om kontraktet och 

förhållandet mellan de styrande och de styrda. Den liberala MR-regimen har demokrati som 

en relaterad fråga som det finns ett speciellt universellt tryck på i dagens globaliserade värld. 

Demokrati ses som en källa till fred och stabilitet mellan stater i det internationella systemet 

(Brown i Baylis & Smith 2001: 604, 637, 641). Detta är liberala idéer som handlar om att 

demokratier inte krigar med andra demokratier. Mearsheimer fyller i att teorin om att 

demokratier inte krigar med demokratier innebär att förekomsten av liberala demokratier i det 

internationella systemet resulterar i en stabil världsordning (Mearsheimer 1990: 48).  

 

På senare tid har det skett ett ökat tryck på de ekonomiska, kulturella och sociala 

rättigheterna. Dessa har resulterat i ökade socioekonomiska rättigheter och betecknas som 

positiva rättigheter. Mingst menar att flera aktörer i principfattandet och utvidgade standards 

har lett till uppkomsten av en MR-regim. Här är man överens om normer och regler och ett 

utbrett samarbete sker på högsta politiska nivå. Detta är större än internationella förhandlingar 

anser hon (Mingst 2004: 296-297). MR kan ses som socialt konstruerade och MR-regimen 

existerar endast för att människor tror och beter sig som att de existerar. Detta formar således 

den politiska och sociala världen (Schmitz och Sikkink i Carlsnaes et al. 2002: 517). Dunér 

menar att MR-regimen tar sin början i FN: s födelse efter Andra Världskriget. Han är överens 

med Mingst om att ordern av MR är av sådan vikt att den befinner sig ovan internationellt 

samarbete. Konceptet av en MR-regim infinner sig utöver det anarkiska internationella 

systemet som teoretiker av internationella relationer studerar. Det som definierar regimen är 

att det existerar ett fördragsbaserat ramverk med juridiska aspekter och andra procedurer 

anser Dunér (Dunér 2002: 19, 27-28).  

 

1948 när allmänna förklaringen om MR röstades igenom i FN beslutades det att militär 

intervention för att förändra ett annat lands politik i en viss riktning inte är förenligt med 

internationell rätt. Detta handlar om nationell suveränitet och principer kring detta (Baehr 

1996: 38-41).  

 

En del av kritiken mot MR-regimen poängterar att FN: s konventioner till stor del har 

ratificerats med reservationer av medlemsländerna. Detta speglar deras sviktade intresse och 

engagemang liksom att konventionerna inte är juridiskt bindande. Det finns inget 



 13

kontrollsystem av FN i sig, och vidare existerar inga materiella sanktioner. En förtryckande 

stat kan fördömas av FN men det är i stort sett allt. Det handlar om stor retorik men desto 

mindre praktik. FN: s milda agerande i flera fall har ofta försvarats av att MR-övergrepp inte 

har varit systematiska eller tillräckligt grova, eller att de är nationella angelägenheter (Dunér 

2002: 34-37). Något som inte skall underskattas menar Brown är den mäktiga retoriska delen 

av den liberala MR-regimen. Dock kan det vara framförallt västvärldens egna övergrepp mot 

MR som talar emot dess legitimitet. Exempel på detta är USA: s icke-ratificerande av 

barnkonventionen från 1991 (Brown i Baylis & Smith 2001: 604, 608, Unicefs hemsida 

061020). Kritik kommer även från feminismen som ifrågasätter ifall FN: s deklaration om 

icke-diskriminering mot kvinnor verkligen resulterar i förmåner, och även geopolitiska 

aspekter har en viktig roll; asiatiska värderingar skiljer sig avsevärt från västliga och liberala. 

Fokus på individuella rättigheter ersätts här med familjetanken och religionens betydelse är 

väsentlig. Detta handlar återigen om ifrågasättandet av MR-regimens universalism (Brown i 

Baylis & Smith 2001: 610-611). 

 

Trots svagheter i regelsystemet och annan kritik som försvagar budskapet om MR så består 

regimen ändå av över 100 FN-organ och arbetsgrupper. Den har vunnit universellt 

erkännande från majoriteten av omvärlden och erhåller således internationell legitimitet för 

MR (Dunér 2002: 47-49).   

 

3.1.3 Policyinstrument för mänskliga rättigheter 

MR behandlas antingen som mål eller medel för utrikespolitik (Baehr 1996: 166). I denna 

uppsats behandlas MR som målet och nedan diskuteras vilka medel som kan användas för att 

nå detta mål. Implementering av MR i ett land är en nödvändig intervention skriver Falk, 

denna aktion sker alltid på så vis att starka stater, exempelvis imperialistiska, sätter sig emot 

svaga stater (Falk 1981: 2). Detta gäller militär som diplomatisk intervention och Mingst 

fyller i att förhandlingar sällan sker mellan två jämbördiga parter (Mingst 2004: 114). 

 

En policy av MR innebär ett val av prioritet menar Baehr (Baehr 1996: 23). Detta gör 

gällande att regeringar och andra aktörer själva beslutar om vilken prioritet de vill tilldela MR 

i sin utrikespolitik. Detta innebär val och rangordning emellan exempelvis nationell säkerhet, 

utvecklingssamarbete och handel. Inte sällan kan det vara problematiskt att prioritera policys, 

framförallt när det kommer till säkerhets- och ekonomiska aspekter. Den avgörande faktorn 

till varför aktörer följer ett visst policyinstrument är effektivitetsmåttet. Dunér tillägger här att 
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effektivitet både handlar om sociala förändringar i det utvalda landet och relationen mellan 

åstadkommit inflytande och kostnader (Baehr 1996: 31, Dunér 2002: 156). Exempelvis 

skriver Hagström att höga kostnader endast tolereras då vitala nationella intressen hotas 

(Hagström 2003: 40).  

Följande teori kommer således att sortera ut vilka policyinstrument som USA och EU 

använder i fallet Burma och i vilken utsträckning de används för att trycka på MR som 

nödvändiga. Denna empiriska analys som följer längre fram i uppsatsen kommer att visa 

vilken prioritet aktörerna tilldelar MR.  

 

Många policyutarbetare använder sig av den rationella modellen för att välja 

policyinstrument. Denna modell innefattar att staten är en enad aktör med fastställda mål och 

klara planer över vilka tillvägagångssätt de kan välja mellan. Dessa väljs utifrån vilka som 

maximerar ens tydligt framtagna mål med sin utrikespolitik (Mingst 2004: 122). USA: s och 

EU: s förmågor som enade aktörer kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen.  

 

Det finns flera olika utrikespolitiska medel och strategier för stater att använda sig av för att 

forcera fram MR i tredje land (Dunér 2002: 133). Det existerar x antal policyinstrument, 

antalet beror på vilken innebörd som läggs i dem. Forskare anser ofta att diplomatiska 

påtryckningar innefattar alla som benämns inom teori kring internationella relationer. Jag 

kommer i följande uppsats välja att använda mig utav följande indelning av politiska 

strategier: diplomati och isolering, bistånd och ekonomiska sanktioner, och militär 

intervention. Dessa kan på detta vis vara varandra uteslutande.   

 

Inom policyinstrumentet diplomati kan som sagt alla ovan tillvägagångssätt ingå till lite eller 

stor del, detta är en avgränsning och framförallt en definitionsfråga för varje forskare. Den 

mest extrema formen av diplomati är isolering. Detta inträffar då alla diplomatiska relationer 

med tredje land avbryts. Konkret innefattar det även att bistånd dras in, endast humanitärt ges 

till behövande (Baehr 1996: 36). Mingst beskriver traditionell diplomati som en 

förhandlingsprocess där stater försöker påverka andras politiska riktning genom olika 

påtryckningar. Diplomati kan således användas på följande sätt: när man uttrycker missnöje 

med den förda politiken i ett annat land, om man föreslår att en förändring i den förda 

politiken skulle medföra förbättrade relationer länderna emellan, hota med negativa 

konsekvenser om landet fortsätter att röra sig mot en specifik riktning, man kan vända sig till 

internationella organisationer för att få ökad legitimitet för sin sak och då eventuellt andra 
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länders stöd bakom sig, genomföra byteshandel där man kan ge mottaggaren vad den önskar i 

utbyte mot önskad handling, man kan avlägsna det mottaggaren vill ha om de handlar på ett 

oönskat sätt (Mingst 2004: 113-14).  

Dunér anser att MR-diplomati inbegriper allt ifrån konfidentiella diskussioner om påstådda 

förbrytelser, till offentliga och mycket dramatiska aktioner såsom att kalla hem diplomater 

eller stänga ner ambassader (Dunér 2002: 133). Detta sistnämnda ger jag framöver i uppsatsen 

benämningen isolering. Diplomatiska påtryckningar kan variera i styrka likväl som i arena 

och plats. Kritik kan framföras i olika politiska forum beroende på målet med aktionen. Olika 

arenor kan vara personliga möten, internationella forum eller politiska debatter och 

konferenser. Även press används för detta ändamål.  

White menar att diplomatins innehållande funktioner är mycket diffust uppdelade. Han anser 

att dessa funktioner är samlandet av information, policyråd, representation, förhandling och 

konsulär service. White lägger en del fokus på vikten av ambassader i tredje land. Dessa är en 

viktig faktor i representation och konsulär service, och framförallt en symbolisk status för de 

diplomatiska relationerna med det representerade landet (White i Baylis & Smith 2001: 326). 

Jönsson poängterar vidare att representation och kommunikation är de viktigaste koncepten 

av diplomati (Jönsson i Carlsnaes et al. 2002: 213).  

Falk väljer att inbegripa militära medel, sanktioner och bistånd i MR-diplomati. Inom 

övertalningsdiplomati respektive tvingande diplomati tar han upp aspekter såsom att väcka 

intresse och uppmärksamhet, symboliska sanktioner som exempelvis att hedra oliktänkande i 

diktaturer, privat kommunikation såsom exempelvis ambassadmässigt arbete, bojkotter och 

till sist kritik och starka fördömanden (Falk 1981: 28). Även symboliska medel såsom 

propaganda kan inbegripas i diplomati (Hagström 2003: 41).  

 

Genom nationella påtryckningar kan biståndsfrågan bli ett centralt policyinstrument för MR i 

utrikespolitik. Den vanligaste reaktionen på MR-förbrytelser är minskandet av hjälpprogram 

med en viss procent. Dilemmat med att dra in bistånd till följd av förbrytelser mot MR är att 

det kan skada fel människor. I slutändan innebär detta att de som är i allra störst nöd blir utan 

hjälp. Medlemmar i den styrande regeringen straffas sällan av att bistånd dras in. Att stoppa 

allt bistånd, även det humanitära är det hårdaste sättet att gå tillväga med detta 

policyinstrument, dock genererar detta som sagt stora konsekvenser hos civilbefolkningen i 

tredje land (Baehr 1996: 35-36). Det kan finnas flera mål med att bistå ett tredje land med 

bistånd. Härav kommer att det är en problematisk fråga, det primära målet är vanligen att 

bekämpa fattigdom. Efter detta ska bättre möjligheter för fred, demokrati och MR skapas 
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anser många. Andra mål behandlar exempelvis ekonomisk och politisk självständighet, 

miljöaspekter, jämställdhet och resurstillväxt tillsammans med uppbyggandet av stabila 

politiska institutioner (Skytte 2003: 31). 

 

Ekonomiska sanktioner används ofta för att för att försöka skapa inflytande över andra stater. 

Negativa sanktioner (framöver sanktioner) är vanligast förekommande. Dessa innebär att ett 

tredje land direkt och konkret straffas för en politik som inte går i önskad riktning. Exempel 

på sanktioner kan vara att frysa en stats tillgångar, att svartlista landet, bojkotta varor och 

tjänster från ett tredje land och att sanktioner gentemot en eller flera varor från landet införs. 

Möjligheten att använda sanktioner beror helt på den angripande statens makt i det 

internationella systemet menar vissa. Positiva sanktioner innebär att tredje land belönas för 

politisk utveckling i rätt riktning. Detta kan exempelvis vara att öka handeln med tredje land, 

erbjuda goda handelsavtal, och tillåta import av landets varor till förmånligaste tullavgift. 

Detta är således ekonomiska fördelar som erbjuds mot att landet lägger om sin förda politik 

Detta kan även innebära ökat bistånd (Mingst 2004: 116-117). Falk breddar Mingst begrepp 

och anser att sanktioner även kan vara formella eller informella, unilaterala eller kollektiva 

eller psykologiska, exempelvis att förhindra idrottskontakter (Falk 1981: 28). 

 

Militära medel och ingripanden är det mest drastiska och starkaste policyinstrumentet som 

används i utrikespolitik för att sätta press på ett tredje lands förtryckande regering (Baehr 

1996: 37). Våld, hot om våld, upptrappning, allianser och även ibland vapenkontroll innebär 

att få ett land att förändra den politiska situationen. Angripande stater hotar med krig om 

situationen inte ändras. Detta innefattar även avskräckning och förebyggande av konflikter. 

Effektiviteten av militär intervention som policyinstrument för MR beror helt på den 

angripande aktörens förtroendegivande status och dess makt. Hot om krig måste göras 

trovärdiga och en målinriktad kommunikation med det angripna landet krävs (Mingst 2004: 

119, Baldwin 2002: 178-179, 187).  

 

3.1.4 Teori om det internationella systemet  

Efter att ha klarlagt vilka policyinstrument som USA och EU använder i sin utrikespolitik 

gentemot Burma kommer jag tillsammans med teori om MR kunna dra slutsatser om de följer 

sina utrikespolitiska mål om ämnet. För att vidare kunna förklara aktörernas agerande och 

motiven bakom detta så använder jag mig utav teori om det internationella systemet nedan. Ur 

denna teori kan förståelse sökas för vilken reell makt USA och EU har, och således vad deras 
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agerande säger om dem som internationella aktörer. Teorin kan ge perspektiv på aktörerna 

som internationella makter.  

 

Mingst ger en bred definition av ett system som �An assemblage of units, objects or parts 

united by some form of regular interaction� (Mingst 2004: 83).  Konceptet av att se 

internationell politik i form av ett system utvecklades under 1950-talet och vidare in på 1970-

talet. Två av de dominerande teorierna av internationella relationer, liberalism och realism, 

har olika syn på det internationella systemets karaktär (Mingst 2004: 84). Liberaler ser det 

internationella systemet som en arena för och process av integration där stater, INGOs och 

NGOs interagerar. Realister fokuserar enbart på stater som främsta aktör och ser polaritet av 

stater med olika makt som det relevanta. Flera inflytelserika aktörer i systemet och en 

maktbalans mellan dessa genererar ett multipolärt system. I ett bipolärt existerar två 

supermakter som balanserar varandra. Om det bara finns en dominerande supermakt så 

existerar unipolaritet. I detta system råder då hegemoni (Mingst 2004: 86, 98-99).  

 

Liberaler definierar det internationella systemet som innebärande interdependens mellan 

aktörer och som ett internationellt samhälle med gemensamma regler och normer för den 

gemensamma identiteten inom detta. Realister anser att stater är maktsökande för att de 

tvingas balansera och överleva i det anarkiska systemet. Realister definierar stater som 

suveräna och styrda av nationella intressen som i sig definieras i termer av makt. Liberaler 

däremot anser att det finns fler och föränderliga nationella intressen, det finns inget enskilt 

mål (Mingst 2004: 84-85, 106).  

 

Goldmann anser att det finns tre grunder i traditionell teori om det internationella systemet 

(Goldmann 1978: 14). Den första är antagandet om att det internationella systemets 

egenskaper i hög grad påverkar den internationella politiken. Den andra är att uppdelningen i 

suveräna stater är det internationella systemets viktigaste egenskap. Detta innebär fokus på 

anarkimodellen som innefattar en frånvaro av en världsregering; det råder anarki i systemet. 

Den internationella politiken som förs blir således dominerad av säkerhetspolitiska frågor som 

i sig kommer av att varje stat tvingas ge högsta prioritet åt nationella säkerhetsproblem. 

Anarkin innebär ofrånkomligen rustningar, instabilitet och spänning skriver Goldmann. Den 

leder till att enskilda staters maktresurser utgör utgången av internationella konflikter och 

maktbalansen mellan olika stater i systemet präglar den internationella politiken. Makten hos 

en stat bedöms av dess förmåga att skada andra stater menar Goldmann vidare. Detta är 
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främst genom militära medel men även med andra utrikepolitiska instrument. Beroende på om 

aktörs- eller systemnivå ses till så görs olika analyser om det internationella systemet. Ovan 

traditionella teori har fokus på systemets karaktär och inte på beslutsfattarna (Goldmann 

1978: 18-19). 

 

Enligt realismen är antalet stormakter avgörande för maktstrukturerna i det internationella 

systemet. Något som ligger i nära relation med anarkimodellen är staters makt i betydelse av 

att straffa och belöna andra stater. Detta är avgörande för den internationella politiken menar 

Goldmann. Maktutövning innebär här att en stat i systemet avsiktligt får en annan stat att 

ändra beteende (Goldmann 1978: 70). Realister är skeptiska till universella moraliska 

principer med tanke på staters nationella suveränitet. Dessa vill behålla den rådande 

ordningen i systemet, under anarki kan som sagt staters överlevnad inte garanteras. Av denna 

anledning anser realister att eventuella hegemonier ska motarbetas om de hotar svagare stater 

(Dunne och Schmidt i Baylis & Smith 2001: 142-144). 

Liberala institutionalister som fokuserar mycket på alternativ till stater och olika former av 

integrationsmöjligheter är överens med realister om att stater är enade och rationella aktörer 

som agerar i ett anarkiskt internationellt system, stater är ansvariga för att etablera regimer för 

internationellt samarbete och för att förespråka internationell ordning. Dessa teorier skiljer sig 

när liberaler menar att regimer förespråkar det gemensamma bästa, de behålls bäst när 

hegemoni existerar, regimer förespråkar globalisering och liberal världsordning och möjliggör 

statligt samarbete. Realismen anser istället att regimer möjliggör statlig koordination, de 

genererar olika förmåner för stater, makt ses som centralt för en regims formation och 

överlevnad, världsordningen beror på underliggande normer och principer av regimen 

(Biersteker i Carlsnaes et al. 2003: 171, Gross Stein i Carlsnaes et al. 2003: 299, 301).  

 

För EU har USA: s styrka och beredvillighet att göra bruk av den varit ett ständigt hot mot 

Europas fred. Detta har således ansetts vara viktigare än andra utomeuropeiska länders politik. 

Enligt Kagan så leder olikheter hos aktörer till olika strategier och bedömningar. Detta 

innebär att starka makter och svaga bedömer risker och hot olika och definierar säkerhet på 

olika sätt. De har även olika stora toleransnivåer. Militärt starka stater har lättare att ta till 

militära medel i internationella relationer än vad svagare stater har (Kagan 2003: 35, 74-75). 

Kagan skriver att EU: s och USA: s alltmer divergerande intressen har resulterat i olika syn på 

det internationella systemet och han menar vidare att USA och EU inte delar synsättet om 

maktpolitik. Kulturen runt EU har betoning på förhandlingar och handel, mer fokus på 
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folkrätt istället för maktmedel, och slutligen mer multilateralt agerande framför unilateralt. 

Detta innebär få militära maktmedel. I USA är det precis tvärtom vad avser dessa punkter. 

Vidare är det klassiskt europeiskt att erbjuda morötter för bättre agerande, man hotar inte på 

klassiskt amerikanskt vis med ekonomiska och militära tvångsåtgärder. Ett exempel på detta 

är Irakfrågan under 1990-talet (Kagan 2003: 54, 67).  

 

Mellan EU och USA existerar såväl materiella som ideologiska skillnader som således är 

avgörande för aktörernas plats i det internationella systemet. Kagan menar att en bra 

förklaring till EU: s större fördragsamhet med hot mot omvärlden är dess relativa svaghet. 

USA: s styrka och beredvillighet att åta sig ansvaret för att beskydda andra nationers folk är 

stark och visar att de placerar sig själva högst upp i ordningen i det internationella systemet. 

EU har påvisat militär oförmåga och politisk splittring under 1990-talets konflikter och 

förmågan och viljan att agera utanför den europeiska arenan har varit dålig. När 

Bushadministrationen gick i krig med Irak 2003 förvånades och förfärades EU: s största 

medlemsstater Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Styrka är tyngdpunkten i 

internationella relationer och fakta är att fokus är på unilateralt arbete istället för folkrätt 

(Kagan 2003: 10-14, 16, 29, 39, 43). USA har använt sig av det starkaste policyinstrumentet 

och gått in med militära medel i länder som Irak, Afghanistan, tidigare även Grenada 1983 

och Panama 1989, dåvarande Tjeckoslovakien 1968 m fl. Inget av dessa ingripanden skedde 

med tydliga mål om att försvara MR utan det handlade från amerikanskt håll om att återställa 

lag och ordning (Baehr 1996: 39).  

 

Jackson behandlar The Wight-Bull approach i sin analys av det internationella systemet. 

Denna analyserar staters moraliska utrikespolitiska val. Enligt teorin finns det åtminstone tre 

olika prioriteringar för stater. Det finns nationellt ansvar som innebär åtaganden gentemot den 

egna nationen och dess invånare. Här är nationella intressen och säkerhet det viktiga. Den 

andra prioriteringen är internationellt ansvar där internationell rätt och andra staters intressen 

respekteras. Detta innebär externa åtaganden inom exempelvis FN och respekten för MR. Den 

sista prioriteten är humanitärt ansvar. Inom denna präglas utrikespolitiken av att all världens 

befolkning först och främst är människor. Här försvaras MR och fokus läggs på bistånd och 

annan humanitär hjälp (Jackson i Booth & Smith 1997: 115-118). 

 

Av dessa teoretiska utgångspunkter ska jag i följande analys klarlägga vad USA och EU gör 

för att förändra situationen för MR i Burma. Detta kommer att ge perspektiv på USA och EU 
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som internationella makter. Med hjälp av olika perspektiv på policyinstrument kommer dessa 

aktörers utrikespolitik med det människorättsligt intressanta Burma att klarläggas i en 

empirisk analys. Utifrån dessa resultat kan jag sedan undersöka de motiv som ligger bakom 

agerandet, och utifrån vilka tillvägagångssätt de använder kan jag se huruvida USA och EU 

följer förklaringar om MR. Förklaringar till vad dessa makter gör i fallet och vad de faktiskt 

har möjlighet att göra kommer att analyseras utifrån teori om det internationella systemet och 

perspektiv om MR. Teori om det internationella systemet hjälper till att komplettera motiven 

bakom användandet av olika policyinstrument i aktörers utrikespolitik, och den kan vidare 

belysa och jämföra aktörernas roller i internationell politik.  

 
4. Empiri 
MR har sedan Andra Världskriget ansetts vara en internationell angelägenhet men 

införlivades inte formellt i utrikespolitisk policy förrän början av 1970-talet (Dunér 2002: 13). 

USA och EU har i uttalanden via US State Department, ambassadörer och utrikesministrar 

under 2001 och 2002 meddelat att de endast kommer att omvärdera sin utrikespolitik 

gentemot Burma den dag regimen har gjort ansträngningar för demokratisk förändring. 

Konkreta exempel på förändring skulle kunna vara hävandet av Aung San Suu Kyis husarrest 

och frisläppandet av politiska fångar (Rangoon suspense 061112).  

 

Nedan följer en redogörande analys av vad USA och EU gör för Burma och således vilka 

utrikespolitiska policyinstrument för MR som de använder i fallet. 

 

4.1 USA 

USA menar att Burmas flyktingkris, narkotikahandel, hiv och aidsproblem och situation för 

MR gör landet till en destabiliserande faktor i regionen, skriver DN (DN: s hemsida 061110). 

Amerikanska tjänstemän säger att det långsiktiga målet med landets utrikespolitik är en 

konsoliderad demokrati med respekt för MR i Burma. Ett nyckelinstrument för detta i 

amerikansk policy är sanktioner av olika slag (Havel & Tutu 2005: 40). 1997 införde USA 

sanktioner som hindrade företag att investera i Burma och 2003 infördes importförbud från 

landet. Samtidigt frystes militärjuntans tillgångar i utlandet. Detta innebar exempelvis att 

burmesiska varor som sålts av thailändska företag inte kunde distribueras i USA (Jonsson 

2005: 31). USA är det land som har gått i främsta ledet för inskaffandet av sanktioner. 

Förutom investerings- och importförbud gentemot Burma så infördes 2003 ett förbud mot 

överföringar av pengar från USA i dollar. Detta skedde i syftet att försvåra handeln med 
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landet och för att negativt påverka Burmas regim och statliga banksystem (SwedWatchs 

hemsida 061108).  

 

USA beslöt att ålägga sanktioner mot Burma redan 1990 som en direkt reaktion mot 

ignorerandet av de demokratiska valen. Vid tiden för detta förbjöds all vapenförsäljning till 

landet och Burma öronmärktes som ett narkotikapräglat land vars handelsförmåner skulle 

stoppas. Följande år förbjöds amerikaner att göra investeringar i Burma, ekonomiska 

sanktioner ökade i utsträckning och USA lät meddela att amerikansk ekonomisk hjälp till alla 

FN: s olika organ automatiskt skulle minskas om någon av dessa anordnade hjälpprogram i 

Burma. Banker och institutioner hindras idag från att förlänga lån eller att bistå finansiell eller 

teknisk hjälp till Burma förrän en utveckling i demokratisk och antinarkotisk anda har skett 

(Dunér 2002: 149-150, Amerikanska kongressen 061111). År 1997 då massiva 

investeringsbojkotter mot Burma infördes av USA tog delstaten Massachusetts eget initiativ i 

frågan och gick ytterligare ett steg. Delstaten bestämde sig att på obestämd framtid vägra 

befatta sig med företag som handlar med Burma. Idag har delstaten fått flera efterföljare 

(Sholto 1998: 20-21).  

Omvärlden har sett ett nära samarbete såsom exempelvis Kina har med Burma som ett 

accepterande av landets regim. Sholto skriver att USA och EU-länderna med olika medel har 

visat sitt stöd för demokratirörelsen i Burma. USA har uttalat den största kritiken mot landet 

och en stor del i detta handlar om att det är USA som får ta emot den största delen av den 

illegala exporten av opium och heroin från Burma. Den förödande narkotikahandeln har tagit 

emot stark kritik men än så länge kan inget hejda utvecklingen (Sholto 1998: 20-22).  

 

USA har varit den som i störst utsträckning har isolerat Burmas regim. Dunér skriver att 

tanken bakom detta är att isoleringspolicy som instrument för MR fungerar som ett 

meddelande till militären att ingen ekonomisk utveckling kommer att ske utan en dialog med 

sitt egna folk. Under tiden för valen 1990 beslöt USA att inte skicka någon ambassadör till 

landet vilket även går att läsa i Burma Freedom and Democracy Act. Denna rapport från 

amerikanska kongressen och landets årliga landrapporter som läses vidspritt över världen kan 

ses som ett diplomatiskt aktionssätt i sig. De blir medel för upplysning och har givits ut av 

State Department sedan tidigt 1970-tal (Dunér 2002: 133).  

Under 1994 antog amerikanska kongressen flera resolutioner som vädjade till samarbete med 

länderna i ASEAN, och Burmas regim om att arbeta med USA för att kunna återge makten till 

vinnarna av landet demokratiska val 1990. Dessa exempel på diplomatiska policyinstrument 
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fortsätter. Under 1995 antogs vidare resolutioner som krävde att en politisk dialog mellan 

militären och de valda ledarna av Burma skulle ske. Det gavs även krav på frigivning av 

politiska fångar, en garantering av grundande respekt för MR och återskapandet av civil och 

demokratisk ordning i landet (Burma Freedom and Democracy Act 1995).  

 

USA: s kongress meddelade 1995 att det är landets officiella policy att: aktivt stödja 

övergången från en militär diktatur till en demokratisk regering i Burma, att uppmuntra de 

statliga ledarna att omedelbart frige alla politiska fångar och tillåta dessas deltagande i det 

politiska livet, att erkänna vinnarna av 1990 års demokratiska val som de legitima 

representanterna för Burmas folk, att utöka kontakten mellan dessa ledare och USA i landet 

för att få till stånd en demokratisk utveckling, att uppmuntra omvärlden att tillåta de valda 

ledarna att resa obehindrat, att bistå med humanitär hjälp till flyktingar och andra 

missplacerade längs Burmas och Thailands landsgränser, att utöka vidare ekonomiska 

sanktioner mot handeln om ingen demokratisk utveckling sker, och att uppmuntra vänligt 

likasinnade stater att uppta liknande handelspolicys som USA.  

USA har således gått hårt ut på att låta situationen i Burma höras internationellt som en del av 

policyinstrumentet diplomati. Vita Huset har med egna medel gjort sig hörda, under 2001 lät 

de meddela att Burmas regering fortsätter att utöva repressalier och detta har fortsatt sedan 

1997 trots att stora sanktioner infördes vid denna tidpunkt. Så sent som våren 2006 lät 

president Bush meddela att importförbud och andra amerikanska ekonomiska sanktioner 

kommer att fortsätta (Vita Husets hemsida 061121). USA har vidare arbetat hårt för att få FN: 

s säkerhetsråd att fördöma Burmas junta, detta föreslogs sommaren 2006. Landet har efter 

inga synliga förbättringar fortsatt med förbudet mot nya investeringar och håller än på 

reseförbudet för den styrande burmesiska eliten (DN: s hemsida 061109). 

 

Medan omvärlden har varit relativt passiv och tyst om övergreppen mot MR i Burma så har 

USA gått i främsta ledet för att uppmuntra allierade till att bojkotter. USA har varit en av de 

främsta förespråkarna för att en särskild representant för MR skulle installeras under FN: s 

kommission för MR. Majoriteten av landets fördömanden av Burmas regim fokuserar på att 

kräva Aung San Suu Kyis fri från husarrest och detta görs i flitiga pressmeddelanden. Detta är 

således en form av övertalningsdiplomati då Aungs demokratiska arbete uppmärksammas. 

Utrikesminister Condoleezza Rice säger följande i ett uttalande från maj 2006 då det var 16 år 

sedan de fria valen skedde: �I urge the burmese government to begin a dialogue on 

democracy� (US State Department 061123). Detta var således en direkt uppmaning till Burma 
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att ta upp återinförandet av demokrati. USA har mer kritiserat landets misslyckanden med att 

respektera internationellt erkända rättigheter för arbetare. Pressmeddelanden från 

Bushadministrationen innehåller starka fördömanden där Burma pekas ut som ett av de värsta 

länderna vad gäller MR. Internationellt tryck har försökts öka genom möten och konferenser 

med ASEAN där starkare medel mot regimen har yrkats på från amerikanskt håll. Att 

kontinuerligt ta upp Burma på agendan i internationella forum är ett av de diplomatiska 

tillvägagångssätt som USA tydligt använder sig utav. Utrikesministern låter meddela att det 

kollektiva meddelandet till Burma måste vara högljutt, de måste omedelbart släppa alla 

politiska fångar (Human Rights Watch hemsida 061109 och 061112, US State Department 

061123). Tidigare har Bushadministrationen kampanjat för att FN: s säkerhetsråd ska agera i 

Burmafrågan, detta ledde till att det skedde en första diskussion någonsin om landet i FN: s 

forum i december 2005 (Heritage Foundations hemsida 061112). 

Den amerikanska kongressen har under hela 1990-talet förhindrat burmesiska ledare och 

medlemmar av militärjuntan att resa in i USA, det är upp till landets president att medge 

inträde men detta har än så länge inte gjorts. Amerikanska presidenten har från kongressen 

uppmuntrats att inte godkänna någon diplomatisk representation från Burma i det egna landet 

och att endast tillåta amerikansk representation i Burma. Aktioner som att presidenten har 

hindrat transporter till och från Burma följer vidare policyinstrumentet diplomati. Här ingår 

även att amerikansk marknadsföring i avseende att främja turism i Burma är förbjuden 

(Burma Freedom and Democracy Act 1995). Sedan 1997 erhåller kongressen varje halvår 

rapporter om utvecklingen i Burma vad avser vägen mot demokratiskt styre och framför allt 

livskvalitet för landets folk (Vita Husets hemsida 061121). 

I rapporten Supporting Human Rights and Democracy skriver State Department att offentliga 

diplomatiska medel är nyckeln i amerikanskt stöd i Burma-regionen. Förutom bilateral 

diplomati och multilaterala strategier så representerar USA: s ambassad i Rangoon, Burma det 

amerikanska folket i landet, och anses spela en betydande roll för implementeringen av den 

amerikanska regeringens utrikespolitik (US State Department 061121, Amerikanska 

ambassadens hemsida 061123).  

 

USA: s sanktioner från kongressen blockerar allt bilateralt bistånd till Burma. År 2005 

röstade kongressen med klar majoritet för att denna restriktion skulle förlängas (US State 

Department 061123) Biståndet är en punkt som USA håller hårt på att inte ge avkall från. 

Detta innebär ett meddelande till Burmas regim att USA inte vill ha något att göra med dem 

förrän situationen förbättras (Irrawaddys hemsida 061110). När allt bistånd till antinarkotisk 
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verksamhet drogs in under 1990-talet var det i protest mot de brutala övergreppen mot 

civilbefolkningen (Silverstein 1992: 955). 

 

USA har fram till tiden för denna uppsats inte använt sig av policyinstrumentet militär 

intervention för att med militära medel ingripa i Burma och förändra situationen för MR.  

 

4.2 EU 

EU anser precis som USA att Burma är ett politiskt problem i världen. På unionens hemsida 

går det att läsa att Burma inte bara är ett fall av misslyckad övergång till demokrati efter de 

fria valen 1990. Landet är enligt EU en kombination av djupgående problem med lågt socialt 

kapital, en svag arbetarklass och svaga civila institutioner vilka är av militären styrda (EU: s 

kommission 061121). Den kritiska gemensamma ståndpunkten gentemot Burma antogs av 

EU: s utrikesministrar 1996 och har förnyats och förstärkts under åren 1998, 2000, 2003, 

2004 och 2006. Denna innebär restriktioner men syftar samtidigt till att stor hänsyn ska tas 

gentemot civilbefolkningen och deras eventuella lidande av dessa åtgärder (Brittiska 

utrikesdepartementet 061125) Överenskommelsen reglerar således medlemsländernas 

agerande, exempelvis säljer inte EU vapen till Burma och det råder visumförbud för landets 

regeringsrepresentanter. Den gemensamma ståndpunkten revideras var sjätte månad och har 

hittills fokuserat på ekonomiska sanktioner som policyinstrument för MR. 

1997 kom unionen överens om att tills vidare upphäva Burmas tullförmåner då det uppdagats 

att tvångsarbete förekom i stor utsträckning. EU: s gemensamma ståndpunkt säger dock inget 

om hur unionens medlemmar ska förhålla sig när det gäller handelspolitik i övrigt. Det är upp 

till var och en att fritt bestämma om ens stat ska handla med Burma eller införa ekonomiska 

sanktioner, detta så länge unionens ståndpunkt inte kränks (Sholto 1998: 20-22). 

 

Sanktioner som medel har använts av EU i form av handelsförbud med vapen, spärrandet av 

ekonomiska banktillgångar i Europa, förbud mot beviljande av förlängda eller nya lån eller 

krediter till burmesiska statsägda företag. År 2000 förbjöds vidare export av utrustning som 

kan tänkas användas för terrorism och internt förtryck. Dessa åtgärder omfattar medlemmar 

av militärjuntan, säkerhetsstyrkorna, regimens ekonomiska intressen, familj och andra 

förbundna med regimens politik. Ministerrådet har låtit meddela att dessa sanktioner kommer 

att fortsätta gälla så länge landet styrs av militären (Ministerrådet Pressmeddelande 8402/06 

061120, Dunér 2002: 152, SwedWatchs hemsida 061108).      
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Det är tydligt att EU har gått längs tillvägagångssättet diplomati i många fall. Detta 

exemplifieras med att unionen har avbrutit allt utbyte på politisk nivå. Den gemensamma 

ståndpunkten innehåller således isolering som policyinstrument och de officiella 

kontaktytorna är mycket begränsade. Burmas militära representanter är portförbjudna i 

Europa liksom anhöriga och även turismministeriet. Sedan 1996 existerar visarestriktioner för 

dessa.  Det har vidare överlämnats tydliga listor på politiska fångar som unionen vill se 

frisläppta. Högst upp står Aung San Suu Kyi (Svenska Utrikesdepartementet 061108, DN: s 

hemsida 061109, Dunér 2002: 151). Av EU: s 25 medlemsländer så har ungefär hälften 

ambassader och därmed diplomatisk representation i Burma (EU: s hemsida 061127). Under 

2006 gjorde EU ett undantag från sin policy och upphävde reseförbudet för burmesiska 

representanter på högre nivå. Under finländskt ordförandeskap tilläts landets utrikesminister 

att delta i ett möte med asiatiska och europeiska ledare (Voice of Americas hemsida 061205). 

På senare tid har EU börjat ändra sin isoleringspolicy och mer aktivt försökt starta en dialog 

med Burmas regering. I Bryssel har en burmesisk ambassad öppnats och under 2005 har flera 

besök gjorts av EU-tjänstemän för att försöka utforma en bredare Burmapolicy (Irrawaddys 

hemsida 061205). Dessa aktiviteter tolkar jag som en mjukning av EU: s diplomatiska 

ståndpunkt. Sistnämnda aktioner innebär ett brytande mot isoleringspolicyn.  

      

Vad avser biståndsfrågan så lät unionen 1998 meddela att inga långsiktiga 

biståndsinvesteringar kommer att göras inom en snar framtid och den humanitära hjälpen som 

innefattar katastrofbistånd och insatser för flyktingar, skall endast ske via FN: s regi (Sholto: 

1998: 20-22). I stort sett håller EU sig till detta än idag. Det råder från unionens håll förbud 

mot bilateralt biståndssamarbete gentemot Burma, dock finns det en del undantag. Detta 

gäller framför allt bistånd för att främja MR och rent humanitär hjälp till utvecklingsprogram 

för hälso- och sjukvård samt utbildning och uppbyggnad av skolor. Under 2006 har EU gett 

ökat humanitärt bistånd till Burmas fattigaste samhällsskikt och till burmesiska flyktingar i 

Thailand och Bangladesh. Detta har även innefattat förebyggande av konflikter, miljöskydd 

och uppbyggandet av civilsamhället (Svenska Utrikesdepartementet 061108, EU: s hemsida 

061121, EU: s officiella tidning 061109). År 2002 beslutade EU tillsammans med FN att 

vidare arbeta för ett prioriterat humanitärt bistånd till Burma. Den gemensamma ståndpunkten 

håller på att revideras angående detta och unionen arbetar för att finna sätt att öka denna del 

av bistånd. Under 2005 öppnades ett EU-kontor för biståndsfrågor i Rangoon, Burma och 

detta som ett diplomatiskt tillvägagångssätt syftade till att försöka förbättra relationen till 

landet (Irrawaddys hemsida 061205).  
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I ett arbetsprogram för Ministerrådet under 2006 års österrikiska och finländska 

ordförandeskap belystes vissa frågor. Av 14 punkter nämndes MR sist. EU: s fortsatta stöd för 

inrättandet av ett Råd för MR underströks dock. Detta skulle koncentreras på genomförandet 

av MR på plats i tredje land (Ministerrådet Pressmeddelande 14960/05 061120).     

Ministerrådet skriver i årsrapporten för MR år 2002 att �syftet med de gemensamma 

strategierna är att ställa upp mål och göra EU: s åtgärder effektivare genom att öka den 

övergripande enhetligheten i unionens politik�. Dessa antas av Europeiska Rådet dvs. stats- 

och regeringscheferna för att genomföras av unionen på områden där medlemsstaterna har 

viktiga gemensamma intressen. I samma rapport rapporteras dock att inga nya åtgärder tas 

avseende Burma, utan den gemensamma ståndpunkten förlängs. Detta görs i avsaknad av 

tillräckliga framsteg avseende situationen för MR säger man. Vidare skriver man att: �Rådet 

noterade att EU avser att lägga fram viktiga initiativ, såväl geografiska som tematiska. EU 

kommer bl a att föreslå resolutioner om situationen i Burma/Myanmar� (Ministerrådet 

061120). Några resolutioner har vid tiden för denna uppsats inte lagts fram. 

I pressmeddelanden från 2004 meddelar EU att de nya medlemmarna Bulgarien, Rumänien, 

Kroatien, potentiella kandidatländerna Turkiet, Albanien, Bosnien och Hercegovina, 

Makedonien, Serbien, Montenegro samt Efta- och EES-länderna Island, Liechtenstein och 

Norge har anslutit sig till den gemensamma ståndpunkten kring Burma. Dessa ska således se 

till att den nationella politiken överensstämmer med denna (Ministerrådet Pressmeddelande 

14585/04 061120). I officiella tidskrifter och uttalanden benämner EU landet Burma vid båda 

namnen, således Burma och Myanmar (EU: s officiella tidning 061109, Ministerrådet 

Pressmeddelande 8402/06 061120). Detta kan tolkas som rent absurt då omvärlden har 

uppmanats att behålla namnet Burma av Aung San Suu Kyi. Myanmar används av 

militärjuntan. 

     

Språket i EU: s uttalanden och rapporter gällande Burma är i jämförelse med USA mycket 

försiktigt. Det används uttryck såsom exempelvis �mycket oroade�, �vi uppmanar� och �vi 

framhåller�. I pressmeddelanden skrivs det att EU beklagar att statskommittén för fred och 

utveckling i Burma ännu ej har lyckats skapa förutsättningar för att demokratiska partiet ska 

kunna för en öppen dialog och få delta i nationalkonventet (Ministerrådet Pressmeddelande 

6358/05 061120). Vidare har EU uttalat sig om frihetsberövanden och skriver i 

pressmeddelande att unionen �noterar djup oro�. Det upprepas att en 

demokratiseringsprocess bara kan uppnås genom en dialog mellan regeringen och alla andra 
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krafter i civila samhället. I denna form av mycket svag diplomati läggs fokus på olika aktörer 

i det civila samhället (Pressmeddelande 405/06 061108). 

     

I likhet med USA så använder inte EU några militära medel för att tvinga Burma att förändra 

sin politik avseende MR.  

     

5. Analys 
Den utrikespolitiska policy som USA och EU har beträffande Burma är snarlik på flera sätt. 

Båda använder sig utav förbud och sanktioner för investeringar och viss handel, dessutom 

följer de policy om visarestriktioner för landets representanter. Dock skiljer sig dessa aktörers 

tillvägagångssätt i storlek och motiv bakom agerandet.  

 

Följande analys syftar till att analysera USA: s och EU: s roller inom det internationella 

systemet utifrån deras utrikespolitiska agerande som klarlagts i ovan empiriska undersökning. 

Jag kommer att analysera aktörernas tillvägagångssätt med hjälp av teori om det 

internationella systemet och MR. Detta kommer att generera en jämförelse av USA och EU 

som internationella makter.  

 

Ofta handlar valet mellan MR och utvecklingshjälp om valet mellan att följa MR eller att 

ickeingripa i nationella angelägenheter. MR i utrikespolitik är således en fråga om suveränitet 

och maktordning (Baehr 1996: 165, Falk 1981: 34). Enligt teori om det internationella 

systemet så har systemets utformning betydelse för den förda internationella politiken. Denna 

ansats utmynnar då i att USA: s och EU: s agerande i fallet Burma kan förklaras med vilken 

ordning det internationella systemet har och vilken makt dessa aktörer tilldelas i systemet. 

Antalet stormakter är avgörande för maktstrukturen i det internationella systemet säger teorin. 

Enligt modellen om anarki så definieras maktutövning av att en stat straffar eller belönar en 

annan. De utrikespolitiska policyinstrument som används för att tvinga Burma att förändra 

situationen för MR förklaras av såväl det internationella systemet som perspektiv om MR: 

Goldmann skriver att aktionen att protestera mot förtyck i andra länder betonar bara i sig den 

internationella politikens maktaspekt (Goldmann 1978: 113). Idag existerar inget samtycke 

om ett gemensamt agerande för MR, det handlar istället om egna intressen (Falk 1981: 33).  
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Det anses ofta att diplomatiska medel bygger på en tendens att avdramatisera medan press och 

media har en tendens att dramatisera. Militära aktioner anklagas ofta för att man pratar i egen 

sak (Karlstads Universitets hemsida 061204). Detta kan jag konstatera stämmer överens med 

EU: s och USA: s agerande i Burma. EU satsar mest på diplomati medan USA utöver detta 

har aktualiserat frågan med offentliga medel. Europeisk maktutövning bygger till skillnad från 

amerikansk på hot om att inte intervenera. Detta har fungerat i länder som visat intresse för 

medlemskap i EU, här är man mån om att EU ska ta intresse för deras politiska problem. 

Burma däremot är ett tillräckligt avlägset land som inte heller har några intressen i Bryssel. 

Av denna anledning bör idén om ickeintervention inte fungera.  

Enligt teori om det internationella systemets utformning så genererar dess anarki att stater 

måste sätta nationella intressen och den nationella säkerheten först. Vad avser Burma så har 

USA låtit meddela att landets problem med MR och produktion av narkotika är ett konkret 

hot mot internationell fred och amerikansk säkerhets- och utrikespolitik. Vita Huset låter 

meddela att: �As long as the Government of Burma continues its policies of committing large-

scale repression of the democratic opposition in Burma, this situation continues to pose an 

unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United 

States� (Vita husets hemsida 061121). EU säger aldrig rakt ut att Burma är en 

säkerhetspolitisk fråga utan betonar endast att landet är ett problematiskt fall. Liberala idéer 

om det internationella systemet påpekar gärna att det realistiska synsättet att se på intressen är 

för snävt. Liberal teori menar att stater kan ha flera olika nationella intressen och dessa kan 

förändras över tid. Detta skulle kunna appliceras på EU som aktör då unionen uttalat 

förespråkar flera olika intressen såsom MR, handel, diplomatiska relationer och 

biståndsarbete.  

    

Det anses ofta att amerikansk policy präglas av uppdelningen mellan gott och ont. För USA är 

förbrytelser alltid förbrytelser och övergrepp är alltid övergrepp. Detta gäller oavsett var i 

världen de sker. Dessa blir således alltid ett fall av hot mot nationell och internationell 

säkerhet. Burma är ett sådant fall. USA: s säkerhetspolitik kan karaktäriseras av följande citat 

från landets tidigare statssekreterare John Foster Dulles: �You can not be neutral between 

right and wrong� (Baehr 1996: 84). I USA läggs fokus på moral och landet kan i och med sin 

dominerande plats i systemet uttala sig om vad som är rätt och fel. Ur teori om MR så är 

demokrati en faktor för fred mellan stater i det internationella systemet. Ovan exempel visar 

tydligt att USA följer denna liberala idé. Enligt teorin om MR-regimen så befinner sig MR 

ovan statligt samarbete och internationell integration i det internationella systemet. Detta gör 
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de mänskliga rättigheterna extra viktiga och tilldelar dem en enorm politisk status. Att följa 

dessa vore rationellt av världens aktörer men i fallet Burma går det att utläsa att EU och USA 

tilldelar dem olika prioritet i sin utrikespolitik. Det främsta medlet för att tvinga Burma att 

bryta övergreppen mot MR har av unionen varit diplomatisk dialog. EU säger att ett av dess 

grundläggande mål är MR och de syftar till att föra en mer konsekvent politik på detta 

område. Unionen har dock börjat bryta isoleringspolicyn i avseende på biståndsfrågan och 

diplomatiska förhandlingar vilket är precis tvärtom än vad EU har sagt om detta. Den ökade 

kontakten är en del av diplomatins viktiga beståndsdelar representation och kommunikation, 

dock är detta agerande inte alls konsekvent. 

Medan EU har lättat på sin policy och mjuknat i sitt förhållningssätt mot Burma så fortsätter 

USA att gå i först ledet för bojkotten av landet med avseende på att följa förklaringar om MR. 

USA har infört mer omfattande sanktioner än vad EU har gjort, de har infört de hårdaste 

förbuden och inte gjort några undantag. Detta har förutom sanktioner även gällt diplomatiska 

medel och biståndet. USA har engagerat sig stort i att använda sig utav offentlig diplomati 

som policyinstrument för MR och har fördömt Burma i stora internationella sammanhang. 

Jonsson är överens med mitt resonemang och lägger till att USA: s sanktioner kan klassas 

som grövre då dessa genererar effekter på andra länders handel med Burma (Jonsson 2005: 

31).  

     

Falk skriver att MR främst är ett amerikansk åtagande och detta kan tillämpas på fallet Burma 

(Falk 1981: 34). Medan EU anser att övergrepp mot MR och grundläggande friheter är stora 

problem för det internationella världssamfundet så ligger unionens största intresse inte i att 

lösa Burmas omfattande problem med MR. Detta kan komma av att inga vitala europeiska 

intressen hotas av situationen. EU låter öppet meddela att unionens mål i frågan är att se till så 

att relationen till landet återställs (EU: s hemsida 061121). EU försöker således skapa en 

öppen dialog med Burma för att kunna normalisera de politiska kontakterna. Detta är motivet 

bakom EU: s agerande med diplomati som policyinstrument. Det problematiska med fallet 

Burma är att omvärlden har olika syn på landets politik. Kina, Thailand, Indien och andra 

ASEAN-medlemmar menar inte att Burma är ett hot mot regionen eller mot internationell 

fred och säkerhet. EU betonar dock att det är oerhört viktigt att samarbetet inom ASEAN med 

Burma som medlem växer sig starkt för att kunna garantera säkerhet och fred i regionen. EU 

låter meddela att de vill bygga konstruktiva samarbeten och partnerskap med ASEAN, och ur 

detta blir relationen med Burma mycket relevant (EU: s hemsida 061121). EU: s agerande i 

fallet med MR i Burma präglas således av att unionen har starka ekonomiska intressen i 
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frågan. Detta kan exemplifieras av att EU är ASEAN: s fjärde största handelspartner. 4,44 

procent av EU: s totala import sker från ASEAN: s medlemsländer. Med denna bakgrund är 

det inte svårt att se varför EU: s arbete fokuserar på relationen till Burma och inte på att följa 

sin utrikespolitiska policy för MR. Det ligger inte i unionens intresse att starkt fördöma 

landets politik samtidigt som man försöker etablera en god handelsförbindelse med landets 

samarbetsländer. Situationen i Burma utgör ett stort hinder i relationen mellan Europa och 

ASEAN-länderna låter Palmecentret meddela (Palmecentrets hemsida 061130). USA vädjar 

även de till länderna i ASEAN om samarbete med dem och Burma för att lösa den pågående 

krisen för MR. Detta sker således på annorlunda sätt än EU: s metoder. EU försöker agera på 

liknande sätt men intressena är på handeln, inte på att följa förklaringar om MR i enlighet 

med MR-regimen. En stor anledning till att USA går i spetsen för fördömandet av Burmas 

regim är att till skillnad från EU: s intressen av handeln så har USA mycket få strategiska 

intressen här och likväl saknas militära baser i landet. Härav kan USA arbeta relativt fritt för 

sina ideal angående MR. Burma anser jag är ett bra exempel på en plats där USA utan 

hållhake aktivt kan propagera för sina utrikespolitiska mål.  

     

USA som har en historisk tradition av starkt fokus på MR i sin utrikespolitik har i dagens 

världsordning kraft att försöka förändra situationen i det så pass mycket svagare landet 

Burma. Falk skriver: �US proclamation of a human rights diplomacy to be implemented as an 

element of its foreign policy, entails a hegemonical attitude toward the international affairs of 

some other countries to the extent that the attitude has consequences, as though diplomatic 

pressure, withholding aid or credits, and giving aid and comfort to dissident elements� (Falk 

1981: 38). Dunér skriver att traditionen att ha MR som en fundamental aspekt av amerikansk 

utrikespolitik går tillbaka ända till Bill of Rights från 1791 (Dunér 2002: 141). Strukturen av 

det statliga systemet är hierarkiskt, bara få maktstater är i en position att använda sina 

ekonomiska, kulturella och militära maktmedel för skyddet av MR. Än är normen i systemet 

fortfarande att skydda autonomin av varje suverän stat, och självbestämmande är sett som en 

viktig mänsklig rättighet. Denna kan vidare anses vara den viktigaste av de individuella 

rättigheterna (Falk 1981: 5). USA som en hegemon bör enligt teorin sträva efter ömsesidigt 

beroende och staters påverkan av andras beslut. Det är framförallt USA som har använt 

utrikespolitiska instrument för att förespråka demokrati. Fred i världen anses handlar om 

förtroende för varandras styrelsesätt och härav vill USA tvinga Burma att förändra sin politik 

(Dunne i Baylis & Smith 2001: 178). 
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EU satsar en hel del på bistånd, mer per capita än amerikanare (Kagan 2003: 79). 

Kommunikationsprocessen är viktig när bistånd dras in, här finns eventuellt konsekvenser 

såsom att ledarna i tredje land ser sig själva som offer för utländsk intervention och försvagar 

den materiella basen av regimen. Om bistånd dras in samtidigt som det meddelas att 

omvärlden är oroade över exempelvis stabiliteten i landet, resulterar aktionen sannolikt inte i 

effektiva mål. Regimen ser istället detta som kontroversiellt (Schmitz och Sikkink i Carlsnaes 

et al. 2002: 531). EU utlovar ökad hjälp och bistånd till humanitär assistans, framför allt vad 

avser sjukvård och utbildning i Burma. Som tidigare skrivet är det absoluta primära målet för 

EU att minska fattigdomen. Humanitära katastrofer verkar således gå före människorättsliga. 

EU uttalar trots allt att målsättningen är att få Burma att respektera MR. EU har på senare tid 

givit ökad prioritet till humanitärt bistånd och MR. Dock har unionen förbisett målet att vara 

konsekvent i sin förda utrikespolitik avseende Burma. Det bilaterala biståndet till landet är 

belagt med förbud i syftet att demonstrativt visa att EU inte stödjer regimens repressiva 

politik och situationen för MR. Trots detta så görs det undantag och unionen låter meddela att 

ett ökat bistånd för att försöka främja MR i landet ska prioriteras. Ministerrådet låter meddela 

att partnerskap med biståndsländer kräver att det är konstruktivt och positivt samarbete. Detta 

är verkligen inte fallet med Burma där den ömsesidiga respekten som EU frågar efter inte 

existerar, trots detta prioriteras ett ökat bistånd. USA har här till skillnad från EU stoppat allt 

bilateralt bistånd och samtidigt fördömt regimen enligt landets hårda isoleringspolicy. Detta är 

som ovan skrivet inte särskilt effektivt men visar på landets ståndpunkt i frågan. En stor 

förklaring till USA: s mycket hårdare inställning på detta område är de enorma problem 

landet har med Burmas illegala narkotikahandel. USA är det land som får ta emot 

konsekvenserna av den omfattande knarkindustrin och detta problem har inte EU. Detta är ett 

stort problem för USA: s säkerhet.  

   

Enligt teori om det internationella systemet så ser liberaler på makt som något 

multidimensionellt. Fokus ligger på diplomatiska och ekonomiska medel och mindre 

tvingande makt. Realister å andra sidan anser att det i allmänhet är nödvändigt att hota med 

att använda tvingande makt såsom militära ingripanden i allmänhet (Mingst 2004: 118). Stater 

med mycket maktresurser och stark ekonomisk makt har fler policyinstrument att använda i 

avseende MR. En stark och rik stat som USA kan effektivt och snabbt bojkotta ett tredje lands 

varor, erbjuda garantier för investeringar, och bevilja lån och krediter. Detta tyder till stor del 

på att USA är en hegemon i det internationella systemet. Liberal demokrati är en 

kosmopolitisk tanke med gemensamma regler och normer menar Dunne och skriver att 
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skapandet av regionala organ såsom exempelvis EU har ökat auktoriteten för MR (Dunne i 

Baylis & Smith 2001: 178). Frågan som kommer ur detta innefattar hur stor kapacitet och 

möjlighet USA respektive EU har att agera i det internationella systemet: 

   

USA har självklara fördelar i att kunna agera på egen hand som en enad och som beskrivet, 

mycket stark nation med en given plats som supermakt i det internationella systemet. EU kan 

inte agera lika starkt då unionen inte är så samlad som den säger sig vara vill jag mena. Den 

gemensamma ståndpunkten mot Burma kommer enligt unionen inte att förändras inom den 

närmaste framtiden men den är otvivelaktigt problematisk på vissa punkter. Flera av EU: s 

större aktörer såsom Frankrike och Tyskland klassas som vänligt inställda till Burma och det 

råder vidare olikheter bland medlemmarna avseende policyinstrument i sig. Medan vissa 

stater föredrar aktivt engagemang på plats i Burma så är andra emot alla typer av sanktioner 

av princip (Irrawaddys hemsida 061205). EU: s 25 medlemmar är trots allt alla suveräna 

stater i det internationella systemet. Trots att de samlas under EU: s gemensamma flagga så 

kan de inte motsvara USA: s makt i världsordningen. Målet med den gemensamma 

ståndpunkten var att göra unionens politik mer effektiv. Detta är alltid svårt med 25 olika 

utrikespolitiska viljor som vid tiden för denna uppsats dessutom är på väg att bli fler.  

     

I denna analys kan jag se USA som en starkare stat än EU med hänsyn till teori som menar att 

större makter som USA har lättare att se allvarligt på situationen i Burma och kan tänkas ha 

en lägre toleransnivå. I fallet Burma har ingen av aktörerna använt policyinstrumentet militära 

medel för att tvinga på landet respekt för MR men historien kan förklara aktörernas ordning i 

det internationella systemet. EU har befolkning och ekonomi för att bli en militär världsmakt 

men detta har aldrig legat i unionens intresse. Den stora ekonomiska makt som EU har 

omsätts inte i diplomatiska inflytande i kriser som har haft en militär komponent. Här har 

USA: s makt genererat omvända resultat. Tysklands forna utrikesminister Joschka Fischer 

skriver att �Kärnan i begreppet Europa efter 1945 var och är avvisandet av den princip om 

maktbalans och de hegemonisträvanden hos enskilda stater som följde på Westfaliska freden 

1648� (Fischer i Kagan 2003: 68-69). Samlandet av Europas nationer under EU: s flagga har 

således förhindrat en enskild nations hegemonisträvanden. Ett av motiven till skapandet av 

EU var att förhindra framtida krig mellan stormakterna Frankrike och Tyskland (Urwin i Cini 

2005: 15). Det är således rimligt att EU strävar efter ett multipolärt system anser jag. Sedan 

Andra Världskrigets slut har Europa varit beroende av USA och detta har bidragit till den 

amerikanska hegemonrollen.  
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Att det starkaste utrikespolitiska instrumentet militära medel inte har använts i Burma av vare 

sig USA eller EU förklaras enligt teori om policyinstrument för MR enkelt och konkret. Att 

militära ingripanden inte används tyder enligt teorin på att sådan hög press inte sätts på 

Burmas militärjunta och att omvärlden helt enkelt inte vill förebygga vidare konflikter. Vitala 

nationella intressen har således inte hotats av situationen. Läget för MR anses i detta fall inte 

vara så pass allvarlig att militär intervention är behövlig. Här kan det tänkas att 

effektivitetsmåttet spelar en viktig roll. Kostnader väntas av en militär aktion bli omfattande 

och när dessa övervägs anser kanske inte omvärlden att målet väger upp medlen. Att USA och 

EU inte använder sig ens av hot om militär intervention i Burma tyder på att de inte anser att 

förbrytelserna av regimen är tillräckligt grova och detta resulterar i att ingen av aktörerna 

följer universella förklaringar om MR på denna punkt. Enligt teorin måste vidare hot om 

militära medel vara trovärdiga. EU är långt ifrån en militär jätte och förespråkar allt annat än 

krig. Det är således inte troligt att de heller i framtiden kommer att ta till det militära 

policyinstrumentet i fallet Burma. EU: s utrikespolitiska talesman Javier Solana säger: �The 

EU is not in the business of going to war� (Solana 070104). Detta ingår i unionens 

konfliktförebyggande säkerhetsstrategi och gäller så länge EU inte är direkt hotat av väpnade 

konflikter (Utrikespolitiska institutet 070104). 

     

Västs MR-regim ses från annat håll som imperialistisk menar Brown (Brown i Baylis & 

Smith 2001: 610). Detta anser jag är fallet med Burma. Burmesiska ledare ser USA: s 

påtryckningar exempelvis, som endast västliga påfund. I detta finns problematiken med att 

västliga rättigheter härstammar ur individuella rättigheter. I motsats till dessa är asiatiska 

värderingar ofta nära förknippade med familj och religion. Burmas uppfattade nationella 

intressen är således inte i samspel med traditionen om MR. Enligt Walzer finns det med 

största sannolikhet ingen universell moralisk kod för MR, det existerar endast en tunn och 

svag som möjligtvis kan användas för att ickelegitimera vissa handlingar (Brown i Baylis & 

Smith 2001: 612). I Burmas fall innebär denna teoretiska aspekt att landets övergrepp mot 

MR endast är ett brott mot internationell folkrätt så länge MR-regimen erhåller legitimitet 

från en majoritet av världens stater. Detta har som sagt gjorts men, i regionerna omkring 

Burma är MR traditionen inte normen.  

    

 EU: s attityd gentemot Burma skulle kunna var hårdare om det sågs till målen i unionens 

utrikespolitik. Dock finns inte tillräckligt hårda krav på medlemsländerna då det är valfritt att 
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välja att handla med landet eller inte. Detta skulle kunna förklaras med att dessa stater än är 

suveräna. EU: s ståndpunkt är inte tillräckligt stark då medlemsländerna inte är helt bundna 

till den, de kan som skrivet själva bestämma om relationen till Burma. Denna hotar således 

inte Burmas regim seriöst. Så länge det är fullt lagligt för asiatiska och således även 

europeiska stater att handla med landet så kommer inte Burma se EU: s policy som ett 

problem.  

    

Angående diplomati så väljer EU i pressmeddelanden att poängtera det civila samhällets roll i 

dialogen med de styrande för att nå framsteg. Det förvånansvärda i detta är att det i Burma 

inte existerar något civilt samhälle över huvud taget. Detta bör vara något en så pass stor 

politiskt aktör som EU ha vetskap om anser jag. Unionen skriver själva att Burma har 

djupgående problem med lågt socialt kapital. Medan isolering och förbud har varit policy för 

EU angående diktaturen Burma så söker unionen idag mer och mer kontakt. EU har närmat 

sig med diplomatiska kontakter och följer således inte konsekvent sina uppsatta 

utrikespolitiska mål anser jag. Den stora fördelen med diplomati som främsta 

policyinstrument är att det ofta inte kräver stora kostnader och det är tillgängligt (White i 

Baylis & Smith 2001: 329). Diplomatiska medel är fredliga och med detta tillvägagångssätt 

kan en kommunikativ relation bibehållas. Detta är vad EU främst försöker åstadkomma med 

Burma. Dock kan den diplomatiska väg som EU valt att följa ännu klassas som svag om jag 

jämför med USA. Den senare aktören har fokuserat på att agera diplomatiskt i internationella 

fora för att öka legitimiteten för sina handlingar gentemot Burma. Att USA har en ambassad 

på plats i Burma syftar till att betona Amerikas engagemang i fallet. Den fungerar även som 

en oerhört viktig källa för information om förbrytelserna som pågår. EU har till skillnad från 

USA inte haft någon permanent diplomatiskt representation i landet och detta har motiverats 

med att de politiska kontakterna ska vara brutna. Det är först nu som unionen ändrat policy 

och installerat kontor på plats och detta är enligt unionen för att komma till stånd med en 

dialog. Tidigare har militäranställda från Burma inte fått delta på något sätt i diplomatisk 

representation av landet i medlemsländerna. Dock finns burmesiska ambassader i flera av EU: 

s medlemsstater. Det är upp till varje stat att bestämma kring detta.  

     

Medan USA har gått ut starkt i media och pressuttalanden så har således EU försökt påbörja 

en dialog med den styrande juntan. Intresset har varit att få till en fredlig politisk förändring 

skriver Silverstein (Silverstein 1992: 957-958). USA har varit på det klara med att Burmas 

regering inte har varit mottaglig för detta och insett att det inte har varit lönsamt. Det råder 
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stor skepsis till att juntan kommer att föra en dialog med andra politiska grupper menar 

många (Human Rights Watch hemsida 061109). Härav har USA valt att sikta på offentlig 

diplomati vill jag mena.  

     

EU är utan tvekan en viktig internationell aktör. Unionen samlar fler människor under sin 

flagga än USA och Ryssland tillsammans, och är den största aktören i världshandeln. Sedan 

Kalla Krigets slut har världsordningen blivit mer och mer komplex vilket har krävt att EU 

engagerar sig i större utsträckning i arbetet för freden. Unionen menar själva att de har 

intensifierat sina ansträngningar att på det internationella planet spela en politisk och 

säkerhetspolitisk roll som ligger i linje med deras mycket starka ekonomiska ställning. Detta 

anser jag inte har gjorts i fallet med Burma, här har ansträngningarna varit för svaga. EU 

uttalar sig om att en av de viktigaste uppgifterna idag är att uppnå fred och säkerhet utanför 

EU: s gränser (EU: s kommission 2004: 3-4, 7). Inom detta område finns en betydande retorik 

men desto mindre omfattande praktik. Några exempel på medel för MR som inte har tagits till 

vara på i Burma är offentliga förhör, demarscher och direktkontakt med landets regering.  

    

FN: s säkerhetsråd placerade under 2006 Burma på agendan. Detta är oerhört viktigt för 

internationellt tryck i frågan och det innebär att fallet är fritt att tas upp för diskussion. USA 

har varit de som har gjort stora påtryckningar för detta (DN: s hemsida 06106). Genom 

offentliga diplomatiska medel har landet sökt FN: s engagemang för förtrycket i Burma. En 

väsentlig del i detta anser jag är att FN troligtvis är de enda som har tillräcklig politisk makt 

att sätta krav på Burma. Enskilda länders påtryckningar är inte nog för att få till en förändring 

utan FN: s internationella makt. Detta verkar USA ha insett och deras arbete har nu gett 

resultat. Dödläget i Burma kan troligtvis inte brytas utan FN: s hjälp. 

Under nuvarande fördrag kan FN: s säkerhetsråd endast sanktionera och agera militärt i fall av 

hot mot internationell fred och säkerhet. Grova övergrepp mot MR som endast hotar en lokal 

befolknings liv och frihet är nödvändigtvis inte detta. Vissa menar att FN är de enda som har 

legitim makt att agera militärt (Baehr 1996: 38). Här kan EU: s internationella roll diskuteras. 

I jämförelse med FN så har inte unionen någon reell makt eller kapacitet att direkt agera i 

frågan.  

 

Falk skriver att det internationella systemets grundande moral är antiinterventionell och 

antiimperialistisk. Ur detta kommer att endast imperialistiska aktörer har viljan och är kapabla 

att förändra MR övergrepp. Samtidigt anses då dessa aktörer vara opålitliga pga. dessa drag 
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(Falk 1981: 36). Detta kan stämma väl in på de burmesiska ledarnas syn på USA: s 

påtryckningar för MR. 

 

Då Jacksons ansvarsprioriteringar appliceras på EU och USA går det att utläsa vilka olika 

prioriteringar aktörerna gör. Ur föregående analys kan jag se att EU i första hand har ett 

humanitärt ansvar medan USA betonar ett nationellt. Detta för att Burma ses som ett hot mot 

amerikansk säkerhet. Den sistnämnda har sedan betoning på det internationella med fokus på 

internationell rätt och därmed åtaganden för MR. Den humanitära rätten innebär även den ett 

ansvar för MR då den försvarar dem, dock läggs inte lika stor kraft på att förstärka dem som 

inom det internationella ansvaret. Anarkimodellen utgår ifrån att principen om den starkares 

rätt reellt antas gälla i det internationella samfundet (Karlstads universitets hemsida 061115). 

Den ledande globala aktören som i detta fall är USA, kan ta intresse i alla världens händelser. 

Detta ligger i dess intressen. Detta förklarar till viss del supermaktens agerade i Burma.  

 

6. Avslutande diskussion  
Syftet med denna uppsats var att undersöka vad USA och EU gör för att tvinga diktaturen 

Burma att förändra situationen för MR, och analysera hur deras agerande i frågan kan förstås. 

Denna fallstudie syftade vidare till att analysera i vilken mån dessa aktörer följer förklaringar 

om MR och vad deras utrikespolitiska agerande genererar för perspektiv på dem som olika 

makter i det internationella systemet. Vad de kan göra i frågan beror således på deras roller 

som internationella aktörer. Med hjälp av teoretiska perspektiv och utgångspunkter om MR, 

utrikespolitiska policyinstrument och det internationella systemet har jag kommit fram till 

följande slutsatser: 

 

De båda aktörernas agerande för MR i Burma kan sammanfattas i att EU inte har varit i 

närheten av USA: s hårda sanktioner och den amerikanska nationen som vidare var först med 

att reagera på landets repressiva styre. Ett större mål än att skydda MR är ofta att minska 

fattigdomen. Detta stämmer in på EU då ett ekonomiskt välmående verkar gälla för unionens 

politik. USA: s motiv för att använda omfattande ekonomiska sanktioner är att de är betydligt 

mer kännbara än diplomatiska samtal och förhandlingar. Sanktioner genererar större direkta 

konsekvenser på landets ekonomi och då militära medel inte används så är sanktioner det 

policyinstrument som ger mest skada. Att EU inte har varit lika hårda vad avser sanktioner 

kan förklaras av att de är goda handelspartners med ASEAN där Burma numera är medlem. 
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Medlemmarna här delar som sagt inte västvärldens kritiska åsikter kring Burmas politik. I 

övrigt har policyinstrumenten diplomati och isolering använts i hög grad, om än på olika sätt. 

Motiven bakom graden av diplomatiska ansträngningar har skiljt sig för USA och EU. USA 

har varit den som i störst utsträckning har isolerat regimen och samtidigt använt olika medel 

inom diplomati för att aktivt fördöma den förda politiken, både i internationella sammanhang 

och på plats i Burma. EU har en policy av isolering även de men den är inte lika sträng som 

USA: s. Dessutom är unionen relativt tyst utöver detta. Vidare har biståndsfrågan varit 

väsentlig inom de ekonomiska sanktionerna för USA och EU medan policyinstrumentet 

militär intervention inte har använts alls. 

 

Denna studie är ett exempel på att omvärldens stora ord inte alltid omsätts i praktik. De 

politiska jättarna USA och EU har makt, om än olika stor, att tvinga Burma att förändra sin 

politik och säger sig sträva efter en liberal universell moralisk kod för MR. Dock visar denna 

studie att andra val och således andra prioriteringar görs i amerikansk och europeisk 

utrikespolitik. USA agerande är till viss del realistiskt då staten anser att Burma är ett hot mot 

den amerikanska nationen. Motivet att säkra sina egna intressen speglas i det amerikanska 

fördömandet av narkotikahandeln, och dessutom då det anses att varje världslig konflikt är en 

amerikansk konflikt. Här får nationell säkerhet mest prioritet. EU som i jämförelse med USA 

har varit relativt passiv i sina ansträngningar för MR i Burma har klart andra intressen i 

frågan. Den ekonomiska handeln är en stor anledning till varför regimen inte fördöms i lika 

stor utsträckning. Det råder ingen tvekan om att unionen med sina beståndsdelar har makt att 

agera som en ekonomisk och politisk jätte. Dock gör EU inte detta då andra intressen får 

prioritet och således läggs inte lika stor vikt vid MR.  

 

USA är i jämförelse med EU en mycket rikare och mer enad internationell aktör. Inom 

utrikespolitiken finns en tradition av att framhålla MR som EU saknar. USA har som enda 

supermakt i det internationella systemet makten att agera i större utsträckningar än vad EU 

har. Detta handlar även om att USA till skillnad från EU har ambitionen att blanda sig i andra 

länders politiska konflikter och ett stort intresse ligger i att säkra stabila och liberala 

demokratier. EU: s intressen för fred och demokrati syftar främst till den egna befolkningen 

och dess mark. Ett så pass avlägset land som Burma blir således inte intressant för unionen 

förrän ekonomiska motiv blandas i frågan. 
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USA är den dominerande supermakten i det internationella systemet och kan med sina 

egenskaper sätta större press på Burma i avseende att följa förklaringar om MR. Detta är 

precis vad som har gjorts i detta fall. Enligt teori spelar effektivitetsmåttet en betydande roll 

för valet av utrikespolitiska policyinstrument för MR. USA är en rikare aktör än EU och har 

prioriterat större ansträngningar än unionen. Nationen har således ansett att grova ekonomiska 

sanktioner och engagemang i internationella fora genererar bästa möjliga resultat på Burmas 

politik. EU: s agerande kan efter uppsatsens kartläggning tolkas som beroende av andra 

politiska frågor än MR. EU tar stor hänsyn till relationen och handeln med Sydostasien och 

väljer därmed att inte följa förklaringar om MR i lika stor utsträckning som USA.  

 

Om svaren och slutsatserna för denna studie hade blivit annorlunda med en annan 

undersökning är relevant att diskutera. Denna fråga inbegriper problematiseringen av att 

jämföra de två aktörerna EU och USA. Först och främst finns det en skillnad i att USA inte 

anser att de mänskliga rättigheterna är odelbara och lika viktiga som EU menar. Bara detta 

sätter perspektiv på i vilken utsträckning supermakten prioriterar MR i sin utrikespolitik. 

Dessutom kan det vidare diskuteras hur jämförbara EU och USA är som enade aktörer med 

tanke på att EU inte är en nation. I denna studie är båda definierade som enade aktörer i 

internationell politik, men väljer man istället att gå in på hur dessas politiska system, 

organisation och styre är inrättat så kan andra slutsatser dras om hur pass jämförbara de är 

som politiska aktörer. Detta är en fråga om definition och avgränsning. I ovan studie har de 

som skrivet motiverats med att de är två enorma aktörer i världspolitiken, både i avseende 

ekonomisk makt och politiskt inflytande. 

 

Avslutningsvis kan följande ge en bild av situationen i Burma. Burma är ett land som kan 

benämnas som antiuniversalistiskt och menar på att ratificerandet av samtliga FN-

konventioner om MR undergräver statens nationella suveränitet. Donnelly beskriver detta i 

termer av att MR i grunden är en stark nationell, inte internationell fråga. Han menar vidare 

att i ett internationellt system där regeringar är mer nationella än globala så är frågan om MR 

även så. Stater är de främsta kränkarna av MR och samtidigt de främsta aktörerna som styrs 

av och påverkas av internationella normer. Donnelly ser det härav som mycket problematiskt 

för outvecklade länder att implementera och ta till sig universella förklaringar om MR (Dunér 

2002: 13, 76, Donnelly i Dunér 2002: 166-167). Forskare är överens om att Burma har varit 

så isolerat från omvärlden och så inåtvänt så länge att inga hot från andra stater kommer att ha 

någon effekt på dess politik (Silverstein 1992: 951).  
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Rekommendationer för fortsatt forskning inom detta ämne skulle kunna vara en undersökning 

om huruvida omvärldens agerande faktiskt gör någon skillnad i tredje land. Detta skulle 

innebära att studera olika policyinstrument för MR för att sedan försöka se vilka resultat de 

genererar. I detta fall mäts således effektiviteten hos utrikespolitiska policyinstrument. Ett 

vidare förslag till fortsatt forskning är att jämföra Burma med ett annat land som är ett 

liknande fall. Här kan omvärldens ansträngningar jämföras och analyseras. I övrigt kan andra 

studier göras där en jämförelse mellan USA och EU görs inom ett annat statsvetenskapligt 

område.  
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