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Rapporten inneholder hovedinnlegg holdt på konferansen, med enkel
bearbeiding til skriftlig format. Den har også en innledning om konferansens
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Minoritetsvern og realpolitikk
Ingvill Thorson Plesner, koordinator for Minoritetsnettverket ved HL-senteret og
seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter
Ellen Stensrud, forsker og prosjektkoordinator ved HL-senteret
Med denne konferansen ønsker Senter
for studier av Holocaust og livssyns
minoriteter (HL-senteret) å rette søkelys
mot aktuelle dilemmaer og utfordringer
i internasjonale konflikter som griper
direkte inn i norsk utenrikspolitikk. Vi
ønsker å løfte fram betydningen av minoritetsvern for pågående konflikter, og
dermed betydningen av menneskerettighetene for norsk utenrikspolitikk.
Utenriksdepartementet har satt i gang
en prosess som skal lede til stortings
melding om «Veivalg i norsk utenriks
politikk». Bakteppet er det økte trusselbildet med kriger som har direkte
konsekvens også for Norges sikkerhet.
Vernet om menneskerettigheter i utenrikspolitikken, herunder religiøse og etniske minoriteters rettigheter, er en nødvendig forutsetning for å skape trygge
og stabile samfunn og et viktig tiltak for
å hindre økt migrasjon fra kriseområder.
Det er altså ingen klar motsetning mellom realpolitikk og verdibasert utenrikspolitikk. Dette er en viktig innsikt som vi
vil bidra til å løfte fram i det pågående
og viktige arbeidet med «veivalg i norsk
utenrikspolitikk». Menneskerettighetenes
betydning for utenriks- og sikkerhets
politikken blir klart understreket av statssekretær Tore Hattrem på konferansen.
Sammenhenger mellom minoritetsvern og samfunnsmessig stabilitet og
sikkerhet er hovedtema for denne konferansen. Vi ønsker også å drøfte sammenhenger mellom minoritetsvern og
demokratiserings- og fredsprosesser i
sårbare stater og land som har vært preget av voldelige konflikter:
Kan manglende rettighetsvern for religiøse og etniske minoriteter true sikkerhet
og stabilitet? I hvilken grad er trusler

mot minoriteters rettigheter og sikkerhet medvirkende årsak til flukt fra land
som Irak og Syria? Kan visse former for
vern om minoriteters rettigheter gå for
langt, og bidra til fragmenterte og svake
stater? Kan demokratisering gjennom
flertallsvalg true minoriteter?
Dette er også hovedspørsmål vi har
jobbet med i Minoritetsnettverket, et
faglig forum for forskere og praktikere
som koordineres fra HL-senteret. Minoritetsnettverkets arbeidsform består i at
forskere og praktikere møtes for faglig
diskusjon rundt dagsaktuelle konflikter.
Diskusjonene bruker klare problemstillinger og faglige innlegg som grunnlag
for dialog og erfaringsutveksling. Vi har
til nå særlig sett på Sørøst-Asia (Myanmar) og Midtøsten. Nettverkets arbeid
har dannet grunnlag for utforming av
konferansen, og en rekke av nettverkets
deltakere bidrar med innlegg og kommentarer.
Vi mener at flere av de mest akutte krisene i verden i dag viser at vern om rettigheter til religiøse og etniske minoriteter er viktigere enn noen gang, også for
å sikre stabilitet og sikkerhet. Vi mener
minoritetsvern er en nøkkel til å forstå
konfliktenes årsaker og mulige løsninger
i flere av dagens største kriser, som i Irak
og Syria. Flere av deltakerne på konferansen diskuterte minoritetsvernets rolle
i de pågående krigene i Midtøsten.
Kristian Berg Harpviken presenterer i
sitt hovedinnlegg tre ulike prinsipper for
maktdeling: inkludering, porsjonering
og maktbegrensning. Han argumenterer
for at den siste formen, dvs. rettighets
basert maktbegrensing, er den som best
kan sikre stabilitet på sikt. Spørsmålet
om maktdeling blir også berørt av Nils
Butenschøn, som viser hvordan ulike
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prinsipper for å fordele rettigheter kombinert med ulike territorielle løsninger
gir grunnlag for ulike regimetyper. Butenschøn viser også hvordan tilstrekkelig
oppslutning fra statsborgerne er forutsetninger for staters stabilitet. Begge innleggene illustrerer det krevende
teoretiske og empiriske landskapet vi her
beveger oss i.
Cecilie Hellestveit argumenterer i sitt
innlegg for at manglende minoritetsvern
ikke var årsak til krigene i Syria og Irak,
men at minoritetsspørsmål påvirker krigenes form, dynamikk og konsekvenser.
Hun peker på at behovet for minoritetsvern skaper et paradoks for en eventuell
løsning på krigene: Sterke grupperettigheter er helt nødvendig for å beskytte
minoriteter ettersom statene er altfor
svake til å gjøre det, men sterke grupperettigheter vil samtidig stå i veien for
utvikling av sterke stater.
Et gjennomgående poeng i debatten på
konferansen er betydningen av sammenfallende konfliktlinjer. Der hvor religiøse,
etniske, økonomiske og/eller geografiske
skillelinjer sammenfaller, er konfliktpotensialet og utfordringene med å finne
en løsning størst. Trond Bakkevig viste
til hvordan religion i seg selv ikke nødvendigvis er en sentral faktor i hverken
utvikling eller løsning av konflikter, men
at religion kan brukes og misbrukes og
at konfliktpotensialet blir større der religiøse skillelinjer følger etniske. På et mer
overordnet plan viste Siri Aas Rustad
at gruppeulikheter er en viktig årsak til
konflikt, og at det særlig er viktig å studere opplevd ulikhet. Det er lett å se for
seg at potensialet for opplevd ulikhet er
størst der konfliktlinjer sammenfaller.
Samtidig er det viktig å påpeke at ikke
alle former for grupperettigheter virker
stabiliserende på sikt. I Minoritetsnettverket har vi vært opptatt av å ikke ta
denne sammenhengen for gitt. For sterk
gruppeautonomi kan undergrave statens
legitimitet, hindre kontakt mellom ulike
grupper og dermed bidra til destabilisering på sikt. Erfaringer fra Balkan etter
Dayton-avtalen er et eksempel på dette.

Det som i utgangspunktet er ment å ivareta de ulike etniske gruppenes interesser kan lede til parallellsamfunn og mistillit. På konferansen viste Jasna Jozelic i
sin kommentar hvordan grunnleggende
rettigheter etter Dayton-avtalen ble etnisk basert, og hvordan dette har ført til
grov diskriminering av de som ikke tilhører majoritetsbefolkningen i delstatene,
eller entitetene.
Gjennomføring av valg markerer ofte
overgangen fra en periode med konflikt
eller diktatur, til mer fredelig demokrati. Men dette bedrer ikke nødvendigvis
minoritetenes situasjon. Et eksempel er
Myanmar, som Norge har et tett samarbeid med. Myanmar har gjennomgått
en overgang fra militært til sivilt styre,
og gjennomførte valg i november 2015.
Iselin Frydenlund viser i sitt innlegg
hvordan landets minoriteter fremdeles diskrimineres gjennom lovgivning
på flere nivåer. For eksempel har ikke
den nye regjeringen endret de fire lovene som legger begrensninger på blant
annet religionsfrihet, og som i praksis
rammer muslimene hardest. Frydenlund
viser også hvordan valget ikke ga bedre
representasjon for minoritetene. Ellen
Stensrud argumenterer for at demokratiseringen ikke bare har gjort minoritetene
utsatt gjennom valgresultatet, men også
gjennom åpningen av det politiske rommet i form av ytrings- og forsamlings
frihet. Dette økte hat-agitasjonen mot
den utsatte muslimske minoriteten
Rohingya. Myanmar viser hvor viktig det
er at flertallsvalg følges av rettighetsvern.
Denne konferansen har vist at det finnes en rekke ulike strategier og modeller
for minoritetsvern. FNs menneskerettighetsregime gir ett utgangspunkt, men
minoritetsvern kan også realiseres gjennom ulike statsmodeller, konstitusjonelle
ordninger, institusjonelle mekanismer eller politiske overenskomster om maktbegrensning. Minoritetsvern forstås på ulikt
vis i ulike regioner og kontekster. Konferansen ga også innblikk i noen dilemmaer og paradokser. Grupperettigheter som
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er nødvendig for å sikre en fredsløsning
på kort sikt, kan undergrave statens legitimitet på lang sikt. Gjennomføring av
valg er avgjørende for demokratisering,
men kan sette minoriteter i fare. Fordeling av makt mellom gruppers ledere
kan være en strategi for å få til en freds
avtale, men kan sementere konfliktlinjer
og dermed bidra til at konfliktene reproduseres.
Innleggene på konferansen har gitt
et innblikk i betydningen av solid faglig analyse både for konflikthåndtering
og langsiktig stats- og fredsbygging,
demokratisering og implementering av
menneskerettigheter. Slik ga den også
inspirasjon til Minoritetsnettverkets og
HL-senterets videre arbeid med tematikken.

Ingvill Thorson Plesner og Ellen Stensrud
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Åpning av konferansen
Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret

Velkommen hit til Villa Grande, et hus med mye historie knyttet til seg.
Hvordan kan minoritetsvern gi trygge og
stabile samfunn? Dette er tema for konferansen her på HL-senteret i dag. I forbindelse med prosessen med veivalgene
i norsk utenrikspolitikk har utenriksminister Børge Brende med rette tegnet et
dystert bilde av den sikkerhetspolitiske
situasjonen. Han beskriver en gjenkjennelig følelse av sårbarhet og en skjør
verdensorden. Kriger og konflikter berører oss direkte, gjennom flyktningestrømmer og terror. Dette er det dystre
bakteppet for den pågående debatten i
norsk utenrikspolitikk. Vi håper dagens
konferanse kan gi innspill til denne prosessen.
Spørsmålene er mange. Hva skal til
for styrkning av minoritetsvern f.eks. i
Midtøsten? Truer demokratisering gjennom flertallsvalg minoriteter? Kan visse
former for vern om minoriteter og deres
rettigheter gå for langt, og bidra til svake
og splittende stater? Kort sagt: er minoritetsvern god realpolitikk? Og i så fall,
hva slags minoritetsvern?
HL-senteret arbeider med minoritetsperspektiv i det norske samfunn. Da
senteret ble etablert var det er resultat
av det mangeårige restutisjonsoppgjøret
knyttet til norsk politikk, inngripen og
overgrep ovenfor jøder under og etter
andre verdenskrig. Forskning, undervisning og dokumentasjon på folkemord
mot livssynsminoriteter er kjernen i senterets arbeid. Og da senteret ble etablert
var det viktig at man på siden av den
historiske forankringen også skulle ha en
samtidsvisjon.
Tilstede under åpningen av dagens
konferanse sitter noen som arbeider
med samtidsspørsmål: Alexa Døving,
vår seniorforsker, som i mange år har
vært vår ekspert på minoriteter; Peder

Nustad, som leder undervisningsavdelingen; Ewa Mork, lederen for dokumentasjonsavdelingen. Dette driver vi med
daglig; arkivering, forskning og formidling. Det er vi stolte av. Vi er mer enn et
Holocaustmuseum, vi er først og fremst
et forskningssenter med museumsvirksomhet. De senere årene har arbeidet
med forskning og formidling om minoriteter blant annet resultert i rapporten
«Å Bli dem Kvitt» om Rom, som førte til
at statsminister Erna Solberg i april i fjor
kom med en uforbeholden unnskyldning
angående det norske samfunns behandling av Rom.
Men med denne konferansen ønsker
vi å løfte minoritetsperspektivet i den
utenrikspolitiske debatten. Minoritetsspørsmålet er sentralt i mange av verdens største og verste konflikter, ikke
minst i svake stater. Her på HL-senteret
ønsker vi at forskere, politikere og praktikere skal utveksle erfaringer og ideer.
HL-senteret har den siste tiden koordinert en rekke fagfolk på minoritetsfeltet.
Arbeidet i dette Minoritetsnettverket
er grunnlaget for denne konferansen.
Mange sentrale mennesker i dette nettverket deltar her i dag; bl.a. fra Norsk
utenrikspolitisk institutt (NUPI), Institutt
for fredsforskning (PRIO), Senter for
menneskerettigheter (SMR), Det teologiske meninghetsfakultet (MF), International Law and Policy Institute (ILPI)
og Helsingforskomiteen. Vi er veldig
glade for at dere alle har kommet hit til
Bygdøy i dag.
HL-senteret har de siste årene styrket
arbeidet med internasjonale minoritetsspørsmål gjennom et samarbeid med
Utenriksdepartementet, og denne konferansen viser at vi er i god gjenge. Samarbeidet med UD har blant gjort det mulig
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å starte et prosjekt som Ellen Stensrud
her fra HL-senteret gjennomfører. Dette
prosjektet omhandler i første fase minoritetene i Myanmar. Ellen er også sentral
i Minoritetsnettverket, som er koordinert
av Ingvill Plesner. Ellen og Ingvill har
nedlagt et stort arbeid med å planlegge denne konferansen og står også for
gjennomføringen, så stor takk til dere. Vi
hadde ikke stått her i dag med så mange
mennesker uten at dere hadde stått på.
Med konferansen ønsker vi å gå i dybden på hva som skal til for at minoritetsvern skal gi mer stabile samfunn. Vi vil
se på aktuelle eksempler fra Irak, Syria
og Myanmar. Her er det viktig å være
klar over at minoritetsvern og rettighetsvern tar ulike former. Ikke alle former for
minoritetsvern gir stabilitet på sikt, og
dette vil dere helt opplagt møte igjen i
løpet av dagen.
Selvsagt er vi glade for at UD stiller så
sterke, fra ulike avdelinger som arbeider
med minoriteter og konferansens brede
tematikk. Vi ser spesielt frem til å høre
fra deg, statssekretær Tore Hattrem og
senere fra den nye spesialutsending for
minoriteter, Roald Næss. Ikke minst ser vi
frem til å høre fra fra dagens hovedinnleder Kristian Berg Harpviken, direktør ved
PRIO.

Guri Hjeltnes
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Er minoritetsvern god
realpolitikk?
Tore Hattrem, statssekretær i Utenriksdepartmentet

Kjære direktør Guri Hjeltnes, UDs mange
andre samarbeidspartnere og deltakere
for øvrig! Vi har latt oss imponere av det
aktive faglige miljøet vi har her hjemme
på minoritetsfeltet. Denne konferansen
er enda et eksempel på dette miljøets
relevans.
Dere har spurt meg om minoritetsvern
er god realpolitikk. La meg kort ta utgangspunkt i «Veivalgsmeldingen».
Norge står i dag overfor en alvorligere sikkerhetspolitisk virkelighet enn for
bare kort tid siden. Områdene sør for
Europa er i krise, spilleregler som har
tjent Norge godt i alle år, er under press,
og europeisk samarbeid settes på prøve.
Parallelt med denne utviklingen opplever vi hvorledes verden veves tettere
sammen. Klimaendringer, migrasjon og
ressursknapphet kan stå som stikkord.
Verden er blitt mer uforutsigbar, og vår
oppgave blir å manøvrere klokt i dette
farvannet for å trygge Norge framtid.
Dette er utgangspunktet for meldingen
om «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk», som vi planlegger å legge
frem til våren.
Stortingsmeldingen handler med andre
ord om sikkerhetspolitiske valg.
Når det er sagt, må jeg understreke,
slik regjeringen har understreket i vår
stortingsmelding om menneskerettigheter, at hensynet til menneskerettighetene alltid skal ligge til grunn for all norsk
utenriks- og utviklingspolitikk.
Dette premisset er selvsagt også gjeldende for arbeidet med Veivalgsmeldingen.
Her er vi ved kjernen av den utfordringen som skal belyses på konferansen i dag. Ulike politikkområder henger
sammen.

Vi må slå fast at et stort antall kriger
og konflikter i verden gjennom de siste
tiårene skyldes motsetninger der minoriteter er involvert eller i særlig grad
rammet. Eksemplene er mange: Balkan
og Sentral-Afrika på 1990-tallet. Irak og
Syria i dag.
Få grupper er mer sårbare i krig og
konflikt enn religiøse minoriteter. Historien har vist at minoriteter ofte havner
i kryssilden mellom krigførende parter,
noe vi ikke minst har sett i Irak.
I konflikt vil partene ønske å markere
avstand mellom «seg selv» og «de andre», - både for å skape klare fronter og
et skarpt fiendebilde.
I sikkerhetspolitiske vurderinger vil vi
derfor alltid måtte ha med oss kunnskap
om forholdene på bakken i de områdene
hvor vi engasjerer oss. Jeg aksepterer
således ikke tanken om at det er stor
avstand mellom et menneskerettighetsperspektiv og god realpolitikk.
Dilemmaer kan åpenbart oppstå, men
fremme av godt styresett og menneskerettigheter er en forutsetning for varig
stabilitet og styrking av stater i sårbare
situasjoner.
Disse landene er gjerne preget av nettopp liten samhørighet i samfunnet og
svake institusjoner.
Som utenriksminister Brende ved flere
anledninger har understreket, er det på
alle måter i norsk interesse å bidra til
styrking av stater i sårbare situasjoner.
En samfunnsutvikling med fremme av
god styresett, demokrati og menneskerettigheter, vil alltid være viktig, også fra
et sikkerhetspolitisk ståsted.
En strategi for stater i sårbare situasjoner er under arbeid og vil bli et
viktig bidrag både til norsk utviklings-,
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sikkerhets- og menneskerettighetspolitikk.
Norsk innsats må bidra til å skape
rettferdige, fredelige og inkluderende
samfunn, der fred og utvikling er et felles
prosjekt. Og her må hensynet til minoriteters situasjon og medvirkning tas på
største alvor.
Stortingsmeldingen om menneskerettigheter gir etter min vurdering et svar
på hvor regjeringen står i spørsmålet om
hvorvidt minoritetsvern er god realpolitikk: Ettersom bygging av inkluderende
samfunn fremmer fred og stabilitet, må
minoritetsvern være god realpolitikk.
Samtidig må jeg også understreke at
det må stilles samme krav om respekt
for menneskerettighetene til alle, også
de minoriteter som kan få styrket sin
posisjon under konflikt.
I sitt menneskerettighetsarbeid har regjeringen løftet fram tre tematiske satsningsområder, som alle er relevante for
minoritetsarbeidet.
For det første individets frihet og medbestemmelse, der arbeidet for tros- og
livssynsfrihet står sentralt.
For det andre rettsstat og rettssikkerhet, der innsats mot korrupsjon og
straffefrihet settes i fokus, og
For det tredje likeverd og like muligheter, som maner til kamp mot diskriminering.
Siden Midtøsten løftes fram som et av
temaene på dagens konferanse, vil jeg
bare understreke den etablerte sannhet
at Midtøsten er komplisert. Det er ikke
slik at «våre fienders fiender alltid er våre
venner».
Ikke minst derfor må vi konsekvent tenke ikke-diskriminering og like rettigheter.
De samme krav må stilles til minoritet
som til majoritet.
Her vil jeg legge til at minoriteter, og
andre sårbare grupper, innad i en minoritet ofte vil være særlig utsatt for diskriminering og vold. Kvinner er et åpenbart
eksempel. Vårt budskap er enkelt:
Menneskerettigheter gjelder for alle,
uansett nasjonal eller etnisk opprinnelse, kjønn, kjønnsidentitet, farge, tro eller
enhver annen status.

Religiøse minoriteters situasjon har i en
årrekke vært et viktig område i bredden
av Utenriksdepartementets arbeid.
I departementets veileder for arbeidet
med tros- og livssynsminoriteter er nettopp ikke-diskriminering og like rettigheter et gjennomgående perspektiv.
Vi har, som flere av dere kjenner til,
organisert vårt arbeid på feltet gjennom
et minoritetsprosjekt, som søker å holde
tett kontakt med norske og internasjonale fagmiljøer og bringe perspektiver med
seg inn i departementets øvrige arbeid.
En spesialutsending (Roald Næss)
tiltrådte 1. september og vil representere Norge internasjonalt i dette viktige
arbeidet.
Til slutt vil jeg løfte fram noen konkrete utfordringer, – til utenrikstjenesten, til
dere og til oss sammen:
For det første må vi bli flinkere til
å bruke kunnskapen om minoriteters
situasjon på tvers i vårt eget system.
Sikkerhetspolitikken er ett eksempel og
utviklingspolitikken et annet.
For det andre må vi hele tiden lete
etter nye rammer for å fremme minoritetenes rettigheter. De nye bærekraftsmålene representerer en slik ny mulighet.
Et viktig perspektiv her er visjonen om
at ingen skal glemmes, eller «Leaving no
one behind», som det heter i den politiske erklæringen. Her ligger det store
muligheter for å mobilisere verdenssamfunnet til beste for sårbare minoriteter.
Men mye gjenstår. Politikken skal konkretiseres og kriterier utarbeides. Her
synes oppgavene fortsatt store.
Vi må også stille spørsmålet om hvorledes sårbare minoriteter best kan nås i
utdanningssatsingen og på andre viktige
områder, som helse. Det vil kunne kreve
ekstra ressurser og mye kunnskap.
For det tredje ser jeg stor nytte av å
ha et kompetent fagmiljø her hjemme på
et så vidt politisk sensitivt område som
minoriteter. Jeg vil benytte anledningen
til å oppmuntre til fortsatt god kontakt
med oss i UD.
La meg helt avslutningsvis vende tilbake til det overordnede spørsmålet for
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denne konferansen: Er minoritetsvern
god realpolitikk? For regjeringen er svaret på det spørsmålet et åpenbart ja.
Utenriksministeren beskrev dette godt
i en replikkveksling om samme problemstilling i VG forrige uke:
Når vi sier at utenrikstjenestens
hovedoppgave må være å trygge norsk
sikkerhet og norske interesser, betyr ikke
det at enkeltmenneskers rettigheter skal
tilsidesettes.
Godt styresett, demokrati og
menneskerettigheter er tvert imot en
forutsetning for stabile og inkluderende
samfunn, for samfunn der minoriteter
ikke undertrykkes. Det er på alle måter
i norsk interesse å bidra til en slik samfunnsutvikling, også sett fra et sikkerhetspolitisk ståsted.
I en mer turbulent verden er det viktigere enn noen gang å holde fast ved og
forsvare våre verdier.
I vårt arbeid med Veivalgsmeldingen
er det politikken som skal justeres, ikke
verdiene som ligger til grunn. Verdiene
norsk utenrikspolitikk bygger på, ligger
fast.
Lykke til med diskusjonen i dag. Jeg
etterlater en håndfull aktivt lyttende
medarbeidere fra UD og sier tusen takk
for oppmerksomheten.

Tore Hattrem
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Minoritetsvern og maktfordeling
– nøkkel til fred i aktuelle kriser?
Kristian Berg Harpviken,
direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

Den overordnede problemstillingen
for konferansen er: «Er minoritetsvern
god realpolitikk?». Jeg vil særlig drøfte
hvordan beskyttelse av rettighetene til
alle borgere – uavhengig av tilhørighet
og overbevisning – kan bidra til fred
og sikkerhet. Selv om det er lett å tenke at demokratiet sikrer majoriteten et
overtak, vil jeg ikke skille mellom minoriteter og andre grupper: Ekskluderingen av Sunni-majoriteten i Syria under
Assad-regimene eller av Shia-majoriteten i Irak under Saddam Hussein roper
etter løsninger som ikke nødvendigvis
er vesensforskjellige fra minoritetsvern.
Vi har sett det så altfor godt i Irak ved
overgang fra minoritetsstyre til et demokratisk system: Uten effektive mekanismer for beskyttelse av minoritetene
er faren stor for nye runder med under
trykking og væpnet opprør.
Invitasjonen til denne konferansen
medførte at jeg ble bedre kjent med arbeid utført av mine egne kolleger. Dette
er problemstillinger vi jobber mye med
på PRIO. Min egen erfaring er primært
fra feltstudier i Afghanistan og Pakistan
og fra religionsdialog på en kunnskapsplattform som først og fremst har et
normativt siktemål. I dag kommer jeg til
å dra veksler på studier fra de som jobber med krig og fred med kvantitative
metoder og som forsøker å demonstrere
sammenhengen gjennom å analysere
store – gjerne verdensomspennende –
datasett.
Jeg var tidligere i år i Pakistan, der
jeg blant annet holdt metodeworkshop
og snakket for studenter fra Peshawar-
universitetet. Blant studentene fantes det
både offiserer og folk med religiøs leder-

bakgrunn fra opprøret og fra opprørsbekjempelsen i Swat-dalen for noen år tilbake. Der gjorde nå avdøde Fredrik Barth
banebrytende arbeid på første halvdel av
50-tallet. Barths arbeid står seg godt.
I doktorgradsavhandlingen «Political
Leadership among the Swat Pathans»
viste han hvordan politisk lederskap er
flyktig, hvordan det må vedlikeholdes og
hvordan etablerte ledere i dette samfunnet kontinuerlig måtte forholde seg
til aktive rivaler og til muligheten for å
miste folkelig støtte. Barth viste også
hvordan skillelinjene mellom grupper ble
spesielt sterke når etnisitet falt sammen
med livssyn, økonomiske forskjeller og
kamp om naturressurser og land.
Det siste temaet utviklet han videre i
den redigerte boken Ethnic Groups and
Boundaries fra 1969. Spesielt viktig ble
ideen om at gruppers grenser ikke er
konstante. De kan skifte i økologien, som
når fjellbønder trekker ned i dalbunnen
og starter ny produksjon. Endringer i
økonomi og økonomiske maktforhold
mellom grupper kan skifte. Men også
sammensetningen av grupper kan skifte,
viste Barth. Vi vet at folk kan konvertere
religiøst. Barth viste at det også skjer når
det gjelder etniske og andre typer identitet. Innsiktene om lederskap var ikke like
fremtredende i 1969-boken som de var
i doktoravhandlingen. Jeg vil her være
opptatt av hvordan nettopp lederskap –
oppfyllelse av undersåttenes forventninger, tilgangen på smarte eller kompetente
utfordrere – i seg selv kan bidra til at
grensene mellom grupper endres.
Om vi skal argumentere for at minoritetsvern er realpolitikk, må vi klare å
kombinere normative argumenter med
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empirisk dokumentasjon. Vi må se på
forskjellige former for beskyttelse, – er
alle former like gode? Vi må forstå hva
det er med beskyttelse av minoriteters
rettigheter som bidrar til stabilitet og
forhindrer utbrudd av åpen konflikt.
Mange vel intenderte tiltak kan ha negative effekter. Forskjellige vel intenderte
tiltak kan underminere hverandre, og
i verste fall kan resultatet bli negativt.
Derfor: Hva er nøkkelen til fred i stater
der borgerne er folk med forskjellige
identiteter?

Maktdeling – en nøkkel til fred
Maktfordeling i ulike varianter er en av
de mest sentrale nøklene til fred. I drøftingen her tar jeg utgangspunkt i en
artikkel om «Power Sharing, Protection
and Peace»1, der flere PRIO-tilknyttede
forskere har bidratt. Arbeidet ble i stor
grad utført innenfor rammen av PRIOs
Senter for borgerkrigsstudier, som Scott
Gates ledet. Sentret hadde 10 års finansiering fra Norges forskningsråd og ble
avsluttet i 2012. Artikkelen – som jeg
mener redefinerer diskusjonen om maktfordeling og fred – kom fire år senere.
Utgangspunkt for prosjektet var spørsmålet: Hvilke former for maktfordeling
har størst sannsynlighet for å sikre fred?
Den metodiske tilnærmingen er statistisk,
med utgangspunkt i et nytt datasett som
omfatter 180 stater i perioden 1975-2010.
Problemstillingen har flere elementer:
• I en væpnet konflikt består en sentral
utfordring i å sikre at partenes løfter
om å overholde en fredsslutning er
troverdige.
• I borgerkrigsituasjoner er troverdigheten spesielt viktig fordi partene
– dersom de ikke kontrollerer regjeringsmakt – må gi opp sin militære
kapasitet og dermed er sårbare for
fremtidige angrep eller undertrykkelse.
• Dette forutsetter at de mekanismene
som skal til for å forhindre oppblussing av nye stridigheter etter en væpnet konflikt ikke skiller seg vesentlig

fra de som skal til for å forhindre væpnet konflikt i stater som har hatt fred i
en lengre periode. Analysen inkluderer
begge typer stater.
• Diskusjonen om maktdelingsmekanismer fokuserer i stor grad på hva som
skal til for at elitene – i borgerkrigssituasjoner vil det gjerne si lederne
for det væpnede opprøret – skal få
de forsikringer de trenger for å være
villige til å legge ned våpnene. Men
like viktig er det å sikre at alle deler
av befolkningen opplever at deres
interesser – økonomisk, politisk og
sikkerhetsmessig – ivaretas. Da blir
det vanskelig for ledere å mobilisere
til opprør. Derfor, påpeker forfatterne, må en maktdelingsmekanisme gi
troverdige forsikringer for både ledere
og folk flest.
• Kjernen i argumentet er altså at en
maktfordelingsmekanisme for å sikre
fred må gi en troverdig forsikring om
at makthaverne ikke tyr til vold eller
undertrykkelse mot noen grupper.
Tross dagens nokså ensidige fokus på
ikke-statlige aktører som utøvere av
vold, vet vi at regjeringer ofte bruker
systematisk undertrykkelse for å:
• svekke politiske utfordrere
• sikre at de som utfordrer deres makt
må betale en høy pris
• svekke mulige utfordreres ressursgrunnlag
• Ikke minst er dette tilfelle i stater
med en konflikthistorie. Ønsket om
å erstatte svake eller sårbare stater
med sterke stater som har kontroll på
egen befolkning reiser et vanskelig
spørsmål: Hva slags sterke stater er
det egentlig vi ønsker, hva slags sterke stater bør vi støtte opp om, f.eks.
gjennom Norges engasjement? Er det
stater som kontrollerer egen befolkning gjennom sterke institusjoner og
bruk av maktapparatet eller er det
stater som har fordelt makten på en
måte som systematisk svekker grunnlaget for at noen grupper mobiliserer
til væpnet kamp?

14

• Maktfordelingen bør altså konstrueres
på en slik måte at det blir lite attraktivt for regjeringen å bruke makt for
å håndtere politiske utfordrere, noe
som i sin tur gjør det lite attraktivt for
utfordrere å ty til vold. Det vil rett og
slett koste for mye å få folk til å slåss.
Sagt på en annen måte: I et samfunn
som kommer ut av konflikt snakker vi om
en maktfordeling som gjør at de som sto
på opprørernes side opplever at deres
rettigheter og deres sikkerhet blir ivaretatt. I samfunn som ikke har opplevd krig
handler det om en maktfordeling som
gjør at det ikke utvikler seg den type
systematisk misnøye som gir grunnlag
for væpnet opprør.

Former for maktdeling
Det finnes ulike former for beskyttelse
og maktfordeling. Jeg vil se nærmere
på tre hovedformer med relevans for
dagens tema: 1) Inkludering, 2) Porsjonering og 3) Restriksjoner
1) Inkludering
Utgangspunktet er kollektivt ansvar: Alle
har et felles ansvar for beslutningene og
en rett til å ta del i dem. Lederne for forskjellige grupper knyttes sammen av felles ansvar, mens hver enkelt har sin plass
i kollektivet utfra hvem – og hvor mange
– han eller hun sees om representant for.
Det blir som om man bor i et kollektiv,
man har fått rom i kollektivet utfra hvem
man er leder for og én har som oppgave å sikre interessene til støttespillerne
utenfor.
Politisk gir det seg uttrykk i at makten
fordeles ut fra for eksempel:
• forhåndsdefinerte kvoter til plasser i
regjering eller parlament
• sentrale posisjoner roterer mellom
grupper
• gjensidig veto
Storkoalisjoner er en klassisk form – enten det er i lovgivende forsamling, knyttet
til presidentvervet eller forskjellige sen-

trale komiteer og samordningsorganer.
Libanon, der vervene som president,
statsminister og stortingspresident er
fordelt mellom forskjellige grupper, er et
tydelig eksempel. Fordelingen mellom
grupper er basert på en folketelling fra
1932, og ingen regjering har vært villig til
å gjennomføre en ny folketelling.
Mulige problemer med denne modellen
for maktdeling er følgende:
• Deltagerne i en koalisjon som lykkes
med å holde sammen, kan bli mindre
opptatt av tidligere undersåtter, og av
deres rettigheter. Dersom regjeringen
går i retning av systematisk undertrykkelse, legges grunnlaget for at nye
ledere mobiliserer nye opprørsgrupper.
• Sementering også et problem. Med en
gang kvoter er etablert, er de vanskelige å reforhandle. I verste fall kan dette bidra til å sementere gamle skillelinjer fordi grunnlaget for makt ligger
i oppslutningen til de enkelte gruppene. Barth viste at det skjer endringer
i identitet og at skillelinjene mellom
grupper flytter seg eller overskrides.
Kvotebaserte politiske institusjoner
legger lokk på slik endring og vil i verste fall bidra til at konfliktstrukturen
reproduserer seg selv inn i evigheten.
• Inkluderingsløsninger som resultat
av væpnet konflikt kan også sette en
farlig standard gjennom å belønne
væpnet opprør.
• Denne typen løsninger gir potensielt
ledere for forskjellige grupper kontroll
over betydelige ressurser:Penger, folk,
kanskje til og med deler av maktapparatet. De settes derved i stand til å gå
til væpnet strid i fremtiden.
2) Porsjonering
Utgangspunktet her er at makten
fordeles mellom grupper – som når en
deler en arv i porsjoner som den enkelte får suverent eierskap til. Man fordeler
makten på et tidspunkt, for eksempel
som ledd i en fredsslutning. Deretter er
det opp til de enkelte grupper (og deres
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ledere) å utøve makten slik de vil.
Slike løsninger sikter seg primært inn på
elitenivå – ledere garanteres sikkerhet og
innflytelse. Politisk gir dette seg uttrykk
i at makten fordeles mellom geografiske
enheter – gjerne knyttet til en identitetsgruppe – som er mer eller mindre løst
sammensluttet (føderalisme).
Bosnia, og Daytonavtalen generelt, fremstår for mange som et skrekkeksempel.
Der er så mye av makten flyttet til delstatene at sammenslutningen gir liten mening. Og når minoritetene innen det større
Bosnia får hver sine delstater med store
fullmakter, gjenoppstår problemet på et
lavere nivå, med minoriteter innen hver
enhet som opplever at de er diskriminert.
Igjen ser vi flere utfordringer:
• Koopterte ledere har ikke lenger
nødvendigvis noen sterk grunn til å
beskytte dem de representerte, og
så snart de er i maktposisjon, kan de
vende seg mot deler av befolkningen
for å sikre at systemet består.
• Slike løsninger setter en farlig standard
gjennom å belønne voldsbruk med
representasjon. For fraksjoner som har
fått makt gjennom det nye oppsettet,
kan det innby til å forsøke å få enda
mer makt gjennom nye trusler eller
voldsutøvelse – spesielt dersom de har
styrket sin relative posisjon etter at en
fredsavtale ble inngått.
• For grupper eller ledere som ikke fikk
plass, er budskapet at veien til makt
går gjennom væpnet opprør.
• Geografisk maktfordeling har en
tendens til å forskyve problemet.
Gruppekonflikter innen en enhetlig stat forsøkes løst ved å opprette
selvstendige delstater for de enkelte
identitetsgrupper. Resultatet er at
minoritet-majoritetsproblematikken
gjenoppstår i de nye enhetene.
3) Restriksjoner
Her starter man i en annen ende ved at
det legges begrensinger på hvor mye
makt en enkelt aktør kan tilta seg. Det
blir som når aktivister krever at rikdom-

men må deles – det betyr ikke nødvendigvis et krav om at den må deles likt
mellom alle, men at alle må få noe og at
ingen skal ha rett til å sikre seg alt.
Politisk gir det seg uttrykk i at det
finnes uavhengige institusjoner som
begrenser makten til de som sitter med
regjeringsmakt. Fokuset er på institusjoner som sikrer borgernes rettigheter –
inkludert minoritetsgruppers rettigheter.
Mindre viktig er andre klassiske maktbegrensende mekanismer som sikrer at
deler av eliten kan blokkere hverandre.
Med andre ord er nøkkelen å forhindre
at politiske ledere får grunner til å bruke
systematisk undertrykkelse og vold mot
sine undersåtter – både fordi det er uønsket i seg selv og fordi det legger grunnlaget for at andre også tyr til vold.
La oss se på noen eksempler:
• Religionsfrihet: Staten er forhindret
fra å forby, påby eller fremme en bestemt religion. Det svekker muligheten
for politiske entreprenører til å utnytte religiøse skillelinjer, slik vi har sett
det i mange av dagens mest alvorlige
konflikter.
• Uavhengige domstoler på høyere nivå:
Disse må ha mandat til å overprøve
regjeringens beslutninger med referanse til grunnleggende lovgivning
og må ha en utpekingsmekanisme
(gjerne livsvarig verv) som minimerer
politisk overstyring.
• Militære ledere utelukket fra parlamentet: Dette forebygger maktovertakelse,
med utgangspunkt i at militære ledere
er de som er best posisjonert for statskupp og voldelig undertrykkelse.
For folk flest - som ellers kan være mobiliserbare – vil dette ha flere effekter:
• sikrer grunnleggende rettigheter;
• styrker oppslutningen om nåværende
politisk ordning og
• gjør det mindre ønskelig å tvinge frem
et alternativ - skaper muligheter for
å fremme sine politiske synspunkter
uten å ty til vold
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Avsluttende merknader
Sammenfallende skillelinjer gir størst
konfliktpotensial: Samfunn som defineres av at en identitetskillelinje – etnisitet,
religion, kanskje begge deler – sammenfaller med for eksempel økonomiske
eller geografiske forskjeller, vil ha høyere
risiko for konflikt.
Beskyttelse av lederne og deres interesser gjennom former for inkludering
på elitenivå eller porsjonering/oppdeling
av politiske enheter er ikke en god vaksine mot ny konflikt. Slike løsninger setter
en standard for at væpnet konflikt lønner
seg, de risikerer å reprodusere gamle
konfliktlinjer, de kan føre til lojalitet mellom elitene framfor til folket og de kan
skape nye minoriteter. En bedre løsning
er å sikre borgernes rettigheter fordi det:
• Begrenser lederes motivasjon for å ty
til ny maktutøvelse, for eksempel som
deltagere i en ny koalisjon med felles
interesser som sikrer makt gjennom
undertrykkelse, eller gjennom å stimulere gruppeforskjeller som gjør dem til
uerstattelige representanter for sine.
• Erstatter potensiell undertrykking med
kanaler for å påvirke politikk gjennom
ikkevoldelige midler og gjør det dermed mindre attraktivt å engasjere seg
i væpnet konflikt – selv om det skulle
være ledere som forsøker mobilisere.
«What if they gave a war and nobody
came?» ropte Vietnam-demonstrantene
i USA på 60-tallet.
Selv om man kjøper min fremstilling her,
er det flere spørsmål som gjenstår:
• Hva er effekten av at flere mekanismer kombineres – og hva er i så fall
den beste miksen, gitt den spesifikke
situasjonen i et gitt land? Hva betyr
det eventuelt i hvilken rekkefølge de
forskjellige mekanismene får effekt?
• Jeg har snakket primært om etniske og religiøse skillelinjer – holder
argumentet i forhold til andre typer
skillelinjer? Når det gjelder lik politisk
representasjon på tvers av kjønn, tror
jeg ikke noe av det jeg har sagt er et

argument for eksempel mot å bruke
kvotering.
• Dersom det er begrensninger på makt
som gir størst sannsynlighet for varig fred, - hvordan håndterer en det i
fredsprosesser? Både inkluderings- og
porsjoneringsmekanismer har som
svakhet at de sementerer konfliktledernes langsiktige makt, men i en
forhandlingssituasjon kan nettopp
utsiktene til langsiktig sikring av egen
innflytelse være det som får ledere til
å forplikte seg.
Men hovedpoenget er altså at vern av
alle grupper – ikke minst minoriteters –
rettigheter kan være god realpolitikk. De
løsningene vi ofte tyr til – som jeg har
kalt inkludering og porsjonering – synes
ikke å være de beste, de negative konsekvensene er mange, og det innebygde potensialet for konflikt er betydelig.
Derimot er klassiske maktbegrensningsmekanismer – som religionsfrihet eller
uavhengige domstoler – lovende for å
forebygge konflikt.
1 Scott Gates, Benjamin A. T. Graham, Yonatan Lupu, Håvard
Strand, and Kaare W. Strøm, ‘Power Sharing, Protection and
Peace’, The Journal of Politics, April 2016 78:2, 512-526

Kristian Berg Harpviken
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Rettighetsvern, etnisk konflikt
og demokratisk stabilitet:
Sammenhenger og mulige modeller for Midtøsten
Nils Butenschøn, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter,
Universitetet i Oslo

Et av hovedspørsmålene i Minoritetsnettverket og for denne konferansen er
hvordan minoritetsrettigheter påvirker
politisk stabilitet. Sammenhengen er
ikke entydig. Minoritetsvern kan skape
stabilitet, men kan også trekkes for langt
og skape oppsplittede stater. Problemstillingen reiser grunnspørsmål om
statsmaktens natur og forholdet mellom
statsmakten og innbyggerne, - det dreier
seg jo om sentrale betingelser for vellykket statsbygging under særdeles vanskelig betingelser.
Jeg skal ikke påberope meg gyldige
svar for alle tilfeller som kan falle inn
under denne tematikken og vil begrense
meg til å si noe om den tilnærmingen jeg
har utviklet i mitt arbeid. En fellesnevner har vært forutsetninger for konflikt,
konfliktløsning, statsutvikling og rettighetsforsvar i dypt splittede samfunn,
med empirisk fokus på Midtøsten, særlig Israel/Palestina, men også land som
Syria, Tunisia og Libanon.1
Statsborgerskapet som idé, institusjon
og maktfordelende mekanisme står
sentralt i disse studiene: statsborgerskap
som et kontraktsforhold (i vid forstand)
mellom statsmakt og borgere. Jeg ser
også på forholdet mellom statsmakten
og innbyggere som ikke har statsborgerskap eller som har begrensede statsborgerlige rettigheter. Svært ofte finner vi
sterke skjevheter i makt- og rettighetsfordelinger som årsak til (og virkninger
av) etniske konflikter. Skal slik diskriminering og konfliktproduserende skjevheter rettes opp, kan det være nødvendig
å fravike klassiske demokratiske spillere-

gler der majoriteten bestemmer politikken (omforente kvoteordninger kan være
et eksempel). De mange krisene i Midtøsten utfordrer etablerte statsmodeller
og gir et rikt tilfang for konkrete studier.2
Jeg ser på hvordan statsborgerskapet
og staten som medlemskapsinstitusjon
blir forstått og utformet i disse landene.
Statsborgerskapet blir et praktisk uttrykk for statsideen og ideer om hvem
som omfattes av «nasjonen» eller «folket». Prinsippene for statsborgerskap er
gjerne nedfelt i grunnlovsbestemmelser eller andre nasjonalt konstituerende dokumenter. Statsborgerskapet er
statsmaktens prinsipp for inkludering
eller ekskludering av innbyggere.
Grunnleggende mangel på gjensidig
tillit og et statsapparat som er svakt
utviklet og mangler legitimitet, gjør at
minoriteter ofte vegrer seg mot å bli
styrt av en politisk ledelse med utspring
i dominerende majoritetsgrupper. En
bærekraftig fredsordning vil derfor måtte inneholde bestemmelser om maktdeling med garantier for de enkelte gruppene, ofte forankret i støtte fra eksterne
aktører. Vi opererer her i et teoretisk og
politisk krevende område som stiller store krav til stringens i analyse og konkret
landkunnskap.
Statsborgerskapstilnærmingen legger
vekt på ulike nivåer:
1. Teoretiske dimensjoner i forholdet
mellom statsmakt og borgere. Dette
forholdet kan anses som en type kontraktsforhold som omfatter individet i
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staten og grupper av individer (inkludert etniske grupper og minoriteter) på
den ene siden og statsmakten på den
andre. Dette omfatter både formelle
rettigheter og plikter, men også «sosial
kontrakter» som omfatter mer uformelle
og kulturelt betingede rettigheter, plikter
og maktrelasjoner. Hvordan defineres og
utformes medlemskapet i staten? Hvilke maktrelasjoner gir det grunnlag for?
Hvem inkluderes og hvem ekskluderes?
Hvordan er statens formål, «statsideen»,
utformet, og hva er oppslutningen om
den? Dette er viktige spørsmål på bakgrunn av særtrekket ved staten som
organisasjon, nemlig suverenitetsprinsippet: staten har monopol på bruk av
tvangsmakt og bare staten kan inngå
avtaler, allianser og andre forbindelser
med eksterne stater og andre aktører
på vegne av fellesskapet av borgere. En
hovedutfordring for freds- og stabilitetsarbeid i de konfliktrammede statene i
Midtøsten er at statenes integritet ikke
kan tas for gitt: innbyggernes identifikasjon med staten undergraves eller overskygges av identiteter på andre nivåer,
dels av lokale identiteter (stamme, sekt,
distrikt), dels av identiteter på tvers av
statsgrensene (etniske skillelinjer som
arabisk vs. kurdisk eller religiøse skillelinjer som sunni vs. shia).
2. Den politiske dynamikken som disse
kontraktsforholdene skaper, og kampen
om å definere og kontrollere innholdet i
slike kontraktsforhold. Hvordan formes
og mobiliseres aktører og massebevegelser i kamp om samfunnets institusjoner og ressurser? Her ser vi typisk at
det oppstår konflikt ikke bare mellom
statsmakt og borgere, men også mellom
ulike grupper eller klasser. Disse vil stå i
ulikt forhold til statsmakten og i tilgang
til de ressurser som statsmakten rår over.
Generelt ser vi at i svakt funderte stater
preget av intern konflikt og mistillit mellom grupper blir kampen om kontroll av
statsmakten ofte beinhard og nådeløs,
og spillerommet for såkalte «konflikt
entrepenører» kan være stort. En analyse

med vekt på denne type politisk dynamikk kan gi viktig innsikt i konflikter der
statsmakten oppfattes som problematisk og fundamentalt ustabil, som er
konflikter denne konferansen retter seg
inn mot. «Den arabiske våren» 2011 og
konfliktene som har utfoldet seg i etterkant, illustrerer både fellestrekk ved de
politiske utviklingskrisene i den arabiske
verden og viktige forskjeller mellom
landene i regionen. Opptøyene i Tunisia i
desember 2010, «12. februar»-bevegelsen
i Marokko og demonstrasjonene i Syria
på samme tid hadde utgangspunkt i
de samme kravene til myndighetene,
men den videre kriseutviklingen i de tre
landene ble svært forskjellig.
3. Statsborgerskap som en normativ
modell for forholdet mellom statsmakt
og borgere. Her er det dels snakk om
prinsipper om likhet, rettsvern og effektiv deltakelse i statens liv for den enkelte
og dels om sivilsamfunnets uavhengige rolle som kanal for borgernes
demokratiske deltakelse og kontroll
med statsmakten. Ved å tiltre internasjonale konvensjoner av mer eller mindre
forpliktende art har de fleste stater i
verden et minimum av felles normer som
kan legges til grunn når vi snakker om
«positive» eller «negative» virkninger
av statlig politikk. Utviklingen i land
som Syria, Irak, Jemen og Libya peker i
retning av mer eller mindre fullstendig
statssammenbrudd. Hvilke modeller for
gjenoppbygging av disse samfunnene
kan anvendes i tråd med det vi normalt
oppfatter som ‘internasjonale standarder’, hvordan kan de forankres lokalt i
positive erfaringer, relasjoner og institusjoner?
Følgende figur gir en skjematisk fremstilling av forholdet mellom ulike normative konstitusjonelle prinsipper for
rettighetsfordeling (singularisme, pluralisme, universalisme), hvordan disse
er gruppebasert eller individbasert og
effekten med hensyn til diskriminering/
ikke-diskriminering. Poenget er å få frem
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variasjonsbredden ved ulike måter å definere og fordele rettigheter på innenfor
en statsordning:

Principles of distribution of rights
- and it’s effect on political regime formation
Singularism

Discriminatory
Hegemonic systems
(e.g. ethnocracy)
Ethno-centric state-idea

Pluralism

Non-discriminatory
Collective equality;
Systems of power-sharing
(E.g. Consociational
democracy)
Ethno-neutral state-idea

Group-based
distribution of rights

Individually based
distribution of rights

Universalism

Non-discriminatory
Majoritarian democracy.
(E.g. Westminister
model)
Integrative state idea

Minoritetsprosjektet, HL-senteret
25-11-15

Hvis vi i tillegg introduserer en territoriell
dimensjon, kan vi definere et videre univers av mulige utfall og regimetyper:3

Tunisia. I regional sammenheng er landet
mindre preget av etniske og religiøse
konfliktlinjer. Sentrale frigjøringsledere
fikk sitt samfunnssyn preget av utdanningen i Frankrike, og den tunisiske
statsidéen (Tunisianité) er inspirert av
den franske sekulære statsmodellen
basert på borgernes patriotisme og en
sterk presidentmakt forpliktet på en
kontrakt med borgerne. President Ben
Alis misbruk av presidentmakten og
oppbyggingen av et korrupt maktapparat som underbygde diktaturet, undergravde kontrakten og førte landet inn i
økonomisk og sosial krise og opprør som
utløste Den arabiske våren. Landet unngikk borgerkrig og fikk på plass en ny og
inkluderende grunnlov, i stor utstrekning
takket være forsoningsarbeidet til en
koalisjon av sivilsamfunnsorganisasjoner
som representerer brede samfunnsinteresser og som har en sterkere posi-

Political Organisation of State Territories – A Typology
Constitutional
Principles:

Constitutional
Principles:

		
The Unitary State
			

The Fragmented
State

Separate Territories

Singularism

Hegemonic systems

Imposed self-rule

Ethnic «Homelands”

Pluralism
		

Consociational
systems

Cantonization

Separate states

Federation/
Con-federation

Separate states

Universalism
Majoritarian systems
			

Formålet med og effekten av å innføre
minoritetsrettigheter vil åpenbart være
svært forskjellig, avhengig av de overordnede statsborgerlige kontrakts
forhold og rettighetsregime i det enkelte
tilfellet.
Noen stikkord knyttet til aktuelle stater i
Midtøsten; om forholdet mellom statsidé
og forutsetninger for stabilitet som belyser forskjeller i grunntrekk som de politiske krisene i disse landene har fått og som
gir premisser for endringsstrategier:

sjon enn i de andre landene i regionen.
Sivilsamfunnets rolle og gjennomslag
i politikken ser altså ut til å være en
nøkkelfaktor i arbeidet med fredelige
overganger.
Libanon. Har i likhet med Tunisia en
fransk-inspirert grunnlov, men har ellers
svært forskjellige forutsetninger for
stabilitet. Landet er dypt splittet, religiøst og kulturelt, og mangler en samlende statsidé. De facto består landet av
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 arallelle etno-religiøse samfunn med
p
høy grad av autonomi i forhold til en
svak sentralmakt. Dette er trolig årsak
til at landet i liten grad ble berørt av
demonstrasjoner under den arabiske
våren. Gruppene befinner seg på ulike
sider i de store regionale stridsspørsmålene. Libanesisk politikk (inkludert
de ofte skiftende politiske alliansene)
avspeiler på mange måter det regionale maktspillet, for tiden dominert
av borgerkrigen i nabolandet Syria.
Shia-muslimenes milits Hezbollah spiller
en sentral militær rolle i borgerkrigen på
president Assads side og anses å ha en
sterkere militær slagkraft enn den libanesiske hæren. Landet holdes sammen
av omforente maktfordelingsmekanismer
først nedfelt i en uformell ‘nasjonalpakt’
fra 1943 (i forb.m. løsrivelsen fra fransk
mandatstyre) og senere revidert i grunnloven fra 1990 som markerte slutten på
15 års borgerkrig. Libanon er et eksempel der det er mer relevant å snakke om
selvbestemmelse for minoriteter enn
minoritetsrettigheter fordi minoriteter
som ikke inngår i maktfordelingsregimet
(bahai, jøder o.a.) ikke er representert i
det politiske systemet. Det samme gjelder hundretusener av palestinske flyktninger fra krigene i 1948, 1967 og 1970
som holdes i flyktningeleirer uten statsborgerskap.

(ca 12 % av befolkningen), dominerer
hæren og det politiske systemet, og i
motsetning til både Tunisia og Libanon
har presidenten kontroll med det militære maktapparatet i kampen mot indre
og ytre fiender. En nasjonalpakt som
grunnlag for syrisk nasjonsbygging etter
borgerkrigen er i dag ikke lett å tenke
seg, men en oppsplitting av landet sees
av mange som et geopolitisk mareritt
som kan utløse et regionalt blodbad. En
løsning som sikrer minoritetsrettigheter
og stabilitet, vil kreve et sterkt og langvarig internasjonalt engasjement.
1 Power-Sharing in Conflict-Ridden Societies. Challenges for
Building Peace and Democratic Stability, London: Routledge
(Ashgate) 2015, 360 p. (Butenschøn, Stiansen og Vollan).
2 The Crises of Citizenship in the Arab World, Leiden: Brill 2017,
(forthcoming). (Ed. Butenschøn and Meijer).
3 N. A. Butenschøn: «State, Power and Citizenship in the Middle
East. A Theoretical Introduction» I Butenschøn et.al. (eds.),
Citizenship and the State in the Middle East. Approaches and
Applications, Syracuse: Syracuse University Press 2000.

Syria kombinerer trekk vi finner ved
Tunisia og Libanon, spesielt de negative
trekkene sett fra et rettighets- og stabilitetsperspektiv. I likhet med Tunisia
har Syria en dominerende statsideologi
(den sekulære pan-arabiske ba’ath-
ideologien), men ideologien mangler
forankring i en ide om syrisk enhet slik
som Tunisianité i Tunisia. I likhet med
Libanon er Syria splittet langs etno-religiøse skillelinjer, men i motsetning til
Libanon foreligger det ingen omforent
kontrakt mellom gruppene om maktfordeling. Landet holdes sammen av et
diktatur med ytre sikkerhetsgarantier.
Assad-familien, som har utspring i den
sjia-orienterte minoriteten alawittene
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Er brudd på minoriteters
rettigheter årsak til konflikter
i Midtøsten?
Cecilie Hellestveit, seniorforsker ved ILPI

Definisjon av minoriteter
i Midtøsten
Det er ingen enkel sak å definere hvem
som er minoriteter I Midtøsten. Mosaikken av etniske og religiøse grupper som
finnes i det indre Middelhavet gjør at
minoriteter ofte deles opp i to kategorier:
etniske minoriteter (ikke-arabere) og religiøse minoriteter (ikke-muslimer).1 Denne
oppdelingen er fordelaktig dersom det er
lovregulering som er formålet, ettersom
etniske og religiøse minoriteter har litt
ulike utfordringer. Oppdelingen sammenfaller også med det som er alminnelig i
den juridiske og folkerettslige tradisjonen.
En alternativ måte å klassifisere minori
teter i Midtøsten på tar derimot utgangspunkt i kombinasjonen av etnisk og
religiøs tilhørighet. Her skilles arabere
som er ikke-sunnimuslimer ut i en gruppe, muslimer som er ikke-arabere i en
annen, mens de som verken er arabere
eller muslimer plasseres i en tredje kategori (altså jøder, jezidier, armenere mv).2
Majoritetsbefolkningen er dermed arabiske sunnimuslimer. Denne oppdelingen
er nyttig dersom formålet med klassifiseringen er å identifisere sosiale relasjoner,
politiske skillelinjer og konfliktdynamikk
mellom ulike grupper i den arabiske verden som Syria og Irak tilhører.

Minoritetrettigheters «arv»
i Midtøsten
Kamp for minoritetsrettigheter har en
lang og betent historie i Midtøsten.
Det osmanske millet-systemet gav en

viss autonomi til religiøse minoriteter.
Det var en måte å gi religiøse grupper
og minoriteter økt selvråderett mot at
de forble lojale mot det osmanske riket.
Kolonimaktene inngikk allianser med
religiøse minoriteter og styrket deres
rettigheter på bekostning av religiøse og
etniske majoritetsgrupper. Minoritetsbeskyttelse var et oppriktig ønske fra utenforstående makter og var særlig rettet
inn mot de kristne, men argumentet ble
utvilsomt også utnyttet til å kontrollere
majoritetsbefolkning gjennom allianser
med minoritetene. I Syria var det druserne, de kristne og etter hvert de ’sjiamuslimske’ alawittene som ble allierte. I Irak
var det de kristne, men etter hvert særlig
sunnimuslimske arabere som ble kolonimaktens allierte.
Både Syria og Irak ble styrt av stadig mer autoritære Baath-partier fra
1960-tallet. Baath-ideologien hviler på
tre pilarer – arabisk enhet, frihet (fra
ikke-arabisk dominans) og sosialisme.
Sterkt fokus på arabisk identitet gjorde
det krevende for etniske minoriteter i
Syria og Irak. Arabere er etnisk majoritet
i begge land, og arabiseringspolitikken
var hard. Særlig gikk dette ut over kurdere, turkomanere og jezidier, etnisiteter
med naturlig tilhold i nordlige områder
av Syria og Irak. Baath-partiet forsøkte
å arabisere disse områdene og befolkningen som bodde der. Religiøse minoriteter var en annen kategori. Baath-
ideologien er sekulær i den forstand at
religion ikke er begrunnelse for maktfordelingen eller maktutøvelsen. Baath-
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regimene i Syria og Irak var dominert av
religiøse minoriteter, og religionsfriheten
var betydelig. Religiøse minoriteter hadde rimelig gode kår så lenge de unngikk
å blande seg i politikk utenom Baath.
Noe annet gjaldt for den religiøse majoriteten – sjiamuslimer i Irak og sunnimuslimer i Syria. De var i betydelig grad
diskriminert og marginalisert. Etter at
Baath-partiet falt i Irak i 2003, snudde
pendelen. Nå fikk den religiøse majoriteten makten i Bagdad. Det førte til betydelig mer press på religiøse minoriteter i
Irak, mens etniske minoriteter er mindre
utsatt enn tidligere.
Etter at islamistiske bevegelser har blitt
revitalisert i den arabiske verden de siste
30 år, har også en annen konkurrerende
tilnærming til minoriteter kommet på
banen. I Syria (og i mindre grad i Irak)
hevder mange sunnimuslimske grupper
at minoritetesbeskyttelse skal foregå i

tråd med den islamske tradisjonen for
minoritetetsbeskyttelse, dhimma.
Kristne, jøder og andre ikke-muslimer
(men ikke for eksempel jezidier) kan bo
i sunnimuslimske majoritetssamfunn og
ha et sett av egne rettigheter, sine egne
regler og domstoler, men de vil være underlagt et majoritetssamfunn som følger
islamske lover og påbud.

“Er brudd på minoriteters rettigheter bakgrunn for konflikter i
Midtøsten, som Irak og Syria?”
Det korte svaret på spørsmålet er NEI. I
utgangspunktet er det andre årsaker til
konfliktene i Irak og Syria enn brudd på
minoriteters rettigheter.
En oversikt over den geografiske plasseringen av Syria og Iraks store etniske
og religiøse grupper ser ut som følger:
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LIBANON
Beirut

Dar’a

ISRAEL

Saida

Damaskus

Irbid

Følgende kart gir en nærmere oversikt over situasjonen i Syria og Libanon:
TYRKIA

Dar’a

ISRAEL
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Irbid
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Aleppo
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JORDAN
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SYRIA
Homs
Palmyra

Tripoli

LIBANON
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Shia
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Ismailitter
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Damaskus
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JORDAN

Arabere

I Irak har
mange år medKurdere
krig tæret både
Drusere
Shia
Turkmenere
på det nasjonale samholdet og på statIsmailitter
Nomader
lige institusjoner.
Regime-endring
gjenKristne
nom maktbruk i 2003 fjernet restene av
Baathistenes Irak, men etter at Iraks majoritetsbefolkning sjiamuslimene og minoriteten kurdere i praksis overtok makten i Irak, klarte aldri Bagdad å stable
på bena et tilsvarende statsapparat som
kunne holde motsetninger i det irakiske
samfunnet i sjakk. Sekteriske motsetninger som lå latent eller som ble forsterket
av måten regime-endringen foregikk på
fra 2003, økte, men det var ingen institusjoner med styrke og integritet (eller
vilje) nok til å holde de sekteriske kreftene i sjakk på lengre sikt.
I Syria var det den arabiske våren i
2011 kombinert med Syrias geopolitiske
plassering og betydning i en overgangsperiode som svekket den syriske stat, i
en intensiv borgerkrig fra 2012. I Syria vil
regimeendring gi samme resultat som i
Irak, men med motsatt fortegn – her vil
sunnimuslimene komme i flertall, mens
rundt 25 % av Syrias befolkning vil bli
minoriteter som må beskyttes mot majoritetsstyret.
Forholdet mellom minoriteter og

 ajoritetsbefolkningen kan derfor form
klare mye av bakteppet for konfliktene
i Irak og Syria. Særlig kan minoriteters
rettigheter bidra til å forklare tre sider
ved konfliktene i Irak og Syria.

FORM på konfliktene
Minoriteters berettigede frykt for overgrep har vært en medvirkende årsak til
å forklare formen på konfliktene i Irak og
Syria.
Regimeendring i Irak i 2003 førte til en
ny konstitusjon i 2005. Her ble det gitt
både kollektive og individuelle rettigheter til minoritetene i Irak. Dette slo imidlertid ulikt ut for den etniske minoriteten
kurdere, som fikk høy grad av politisk
innflytelse og selvstyre, og den religiøse
minoriteten arabiske sunnier, som mistet
makten i 2003. De sistnevnte fikk svært
liten innflytelse og i liten grad selvstyre
etter 2005, og marginaliseringen har
vært sterk. De mindre etniske og religiøse minoritetene i Irak kom på sin side
ut med god beskyttelse i konstitusjonen
i teorien. Hovedutfordringen i Irak har
vært håndhevelse av denne beskyttelsen
i en atmosfære hvor større samfunns24
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grupper har kjempet mot hverandre.
Mangel på statlig håndhevelse har ført
til at mange har søkt mot sine egne,
som igjen har medført endring i bosettingsmønstre (og etnisk renskning) som
forsterker den sekteriske formen.
I Syria frykter Alawittene og andre minoriteter (kristne og drusere) majoritetsstyre à la Irak. Dette er en viktig forklaringsfaktor på hvorfor minoriteter støtter
det sittende regimet. Det er uklart om
og hvordan syriske minoriteters rettigheter vil bli ivaretatt etter en eventuell regime-endring i Damaskus. Allerede i 2012
kunne man høre sekteriske slagord blant
Syrias opposisjon som «Folket vil ha
regimet ut. Kristne til Beirut! Alawitter til
graven!». Minoriteter støtter i alt overveiende flertall regimet og det bestående,
mens majoriteten sunnimuslimske arabere i betydelig grad støtter ulike typer av
opposisjon. Det som i bunn er en politisk
kamp, har fått en form som deler opp
ulike folkegrupper, som igjen søker seg
til sine egne. Også her har konflikten tatt
en form hvor demografisk sammensetning har blitt et stadig viktigere element.
Hvilken modell som skal komme i Syria
etter krigen, og hvilket håndhevelsesregime som skal kunne garantere for
minoritetenes situasjon i Irak er viktige
faktorer som må på plass for å få løsning
på konfliktene i Irak og Syria.

DYNAMIKK i konfliktene
Minoritetene i Irak og Syria har blitt
svært sårbare som følge av dynamikken
som konfliktene i Irak og Syria etterhvert
har fått.
Både Irak og Syria har svært svekkede
statsapparater med begrenset evne til
å beskytte minoriteter. Når større samfunnsgrupper braker sammen i sekteriske konflikter, vil de som ikke passer inn i
de større gruppene, bli utsatt. Stillingen
til små minoriteter blir presset når større
sekteriske grupper sloss seg imellom.
Minoritetsgrupper utsettes for et tungt
press for attribusjon. Hvilken side velger
små minoritetsgrupper å holde med?

Det er betydelig press på ulike mindre
minoritetsgrupper for å ta parti med en
større sekterisk gruppe. Det gir legitimitet og gjør at den store gruppen kan
påberope seg å være representativ for
flere.
Parallelt blir minoritetsgrupper utsatt for retribusjon. Dersom en mindre
gruppe blir assosiert med én side, blir
de svært utsatt for provokasjoner eller
hevn-angrep fra andre større grupper.
For eksempel har kristne i nord-Syria ikke
mottatt humanitærhjelp «som straff» for
antatt lojalitet til Assad-regimet. Det kan
både ha som hensikt å straffe gruppen
for å ha «valgt feil», eller for å bevise for
minoritetsgruppen at den store sekteriske gruppen de er alliert med, ikke vil
beskytte dem på like fot.
Dersom en mindre gruppe velger å stå
helt utenfor og ikke bli assosiert med
noen av de større grupperingene, vil den
være svært utsatt for andre typer overgrep – tyveri, plyndring osv.

EFFEKT av sekterisk konflikt
En kompliserende faktor ved konfliktene
i Syria og Irak er at de går langs to akser:
For det første konflikten mellom arabere
og kurdere, og for det andre konflikten
mellom Sunni(arabere) og Sjia(arabere).
Begge disse konfliktene handler om
kontroll over politisk makt, økonomiske ressurser og militæret samt kulturell
dominans. Olje- og vannressurser (og
dermed mat) finnes i Irak og Syria særlig
i omstridte områder hvor minoriteter tradisjonelt har holdt til. Press for å erobre
disse områdene får dermed en form som
retter seg mot å få minoritetene over på
sin side - eller å drive dem bort.
I Irak har langvarig konflikt mellom
de store sekteriske gruppene over tid
drevet bort minoriteter med tilhold i
grenseområdene mellom de store gruppene. Det er denne dynamikken som i
stor grad forklarer hvorfor Iraks kristne
befolkning har blitt redusert fra rundt 1.4
millioner i 2003 til anslagsvis 250 000
i 2016. Under offensiven til ISIL i 2014
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brakte organisasjonen intensiteten og
retorikken rundt denne fordrivelsen til et
nytt nivå og iverksatte handlinger som
antas å nå terskelen for folkemord.
Bagdad foreslo i januar 2014 endringer
i provinsstrukturen i disse områdene
rundt Mosul for å gi minoritetene i disse
grenseområdene høyere grad av selvstyre og administrativ uavhengighet fra
sunniarabiske provinser. Dette ble mottatt som en stor provokasjon hos sunniaraberne, fordi det ville redusere politisk
og økonomisk makt for sunniene, og
ville også vanskeliggjøre erklæring av en
autonom sunniarabisk region. Her ligger
mye av forklaringen på hvorfor ISIL fikk
uforståelig mye støtte hos den sunniarabiske lokalbefolkningen under sitt brutale erobringstokt i disse minoritetstette
områdene i Irak sommeren 2014. ISILs
erobringer skulle forhindre Bagdads
«misbruk av minoritetsargumentet» for
å marginalisere sunnimuslimske arabere
ytterligere.

de paradoks. I Midtøsten er minoritetsrettigheter ofte forstått som kollektive
rettigheter som tilkommer én gruppe,
og som forsvares av gruppen, snarere
enn individuelle rettigheter som garanteres av et statsapparat. Statsapparatene i Syria og Irak er svekket. Det gjør at
kollektive grupperettigheter blir viktigere for minoriteter i praksis. Imidlertid er
sterke grupperettigheter en hindring for
å gjenetablere et sterkere statsapparat
som vil kunne garantere individuelle rettigheter for minoriteter i neste omgang.

Konklusjon

1 Joshua Castellino and Kathleen A. Cavanaugh,(2013) Minority
Rights in the Middle East, Oxford University Press.

Det er ikke brudd på minoriteters rettigheter som er opphav eller utløsende
årsaker til konfliktene i Syria og Irak.
Imidlertid er spørsmålet om minoriteters
rettigheter en svært sentral komponent
i konfliktenes form, dynamikk og effekt.
En viktig årsak til hvorfor konfliktene i
både Syria og Irak er vanskelige å løse er
kombinasjonen av underliggende sekteriske konflikter mellom majoritet og
minoritet, flere parallelle sekteriske konflikter mellom minoriteter og majoriteter,
aktører internt og eksternt som utnytter
disse konfliktene for andre agendaer
samt en berettiget frykt for fremtidige
brudd på minoriteters rettigheter.
Selv om brudd på minoriteters rettigheter ikke er direkte årsak til konfliktene i
Irak og Syria, er robust vern av minoriteters rettigheter dermed en helt avgjørende komponent både for å verne minoritetene under konflikten i Syria og Irak og
for å få brakt konfliktene til ende.
Denne konklusjonen leder til et kreven-

2 Moshe Ma’oz and Gabriel Sheffer (eds) (2002) Middle Eastern
Minorities and Diasporas, Brighton, Sussex Academic Press.

Her ligger essensen i minoritetsparadokset i Syria og Irak. Grupperettigheter vil i liten grad kunne beskytte små
minoriteter på lengre sikt, men er helt
nødvendige for å beskytte minoriteter så
lenge statsapparatene ikke er i stand til å
gjøre det. Statsapparatene kan vanskelig
bli så sterke at de kan garantere individuelle rettigheter all den tid gruppe
rettighetene har en prominent plass.

Cecilie Hellestveit

26

Truer demokratiseringen
Myanmars minoriteter?
Ellen Stensrud, forsker og prosjektkoordinator ved HL-senteret

I denne presentasjonen ser jeg på
hvordan demokratiseringen av Myanmar, med valget i november 2015,
har påvirket situasjonen for Rohingyaene og andre minoriteter. Erfaringen fra Myanmar er et eksempel på
at gjennomføring av valg i seg selv
ikke fører til bedring for utsatte minoriteter. Internasjonalt engasjement
for rettighetsvern, maktdeling og
rettferdig økonomisk utvikling må
opprettholdes.
Skjebnen til etniske og religiøse minoriteter har kastet en mørk skygge over
demokratiseringen av Myanmar. Valget
8. november 2015 ga en etterlengtet
seier til Aung San Suu Kyis parti National League for Democracy – NLD. Men
krigføringen mellom regjeringen og flere
minoritetsgrupper vedvarte gjennom demokratiseringen. De forfulgte Rohingyaene mistet sin stemmerett. Valgkampen
førte til en opptrapping av hat-agitasjon
mot denne muslimske minoriteten.
Problemene for Myanmars minoriteter
går langs mange linjer: Enkelte minoriteter ønsker økt selvstendighet, for eksempel i form av føderalisme, fra regjeringen. Minoritetene har blitt nektet det
selvstyret de ble lovet da de var med på
å kjempe om landets selvstendighet fra
kolonimakten. Krigføring mellom enkelte
av disse minoritetene og den nasjonale
hæren pågår fortsatt. For andre grupper
vil en ny organisering av statsmakten
føre til en ny minoritetsstatus og utsatt
situasjon i de aktuelle delstatene. For
Rohingyaene er spørsmål om grunnleggende borgerrettigheter i form av stats-

borgerskap, stemmerett og religionsfrihet samt tilgang på humanitær hjelp,
avgjørende.
Høsten 2016 har to prosesser gitt
grunnlag for håp for Myanmars minoriteter. For det første er fredsforhandlingene med minoritetene oppskalert.
FNs Generalsekretær Ban Ki-moon har
vært i landet for å støtte forhandlingene.
At minoritetene og regjeringen klarte å
samles, er en seier i seg selv, men veien
fram mot enighet om maktdeling synes
lang. Når det gjelder Rohingyaene, har
Aung San Suu Kyi og religiøse ledere endelig markert tydelig avstand til
hat-agitasjonen utført av ekstremistiske
munker. I tillegg skal Kofi Annan lede et
utvalg som ser på mulige løsninger for
Rohingyaene. Er det håp for Myanmars
minoriteter?

Minoritetene i skyggen av
demokratiet
Det er lett å peke på svakhetene ved det
unge demokratiet i Myanmar. I tillegg til
problemer med enorm korrupsjon, har
militæret fortsatt mye makt. Men valget i
november i fjor representerte tross alt en
milepæl i Myanmar. Endelig har NLD fått
den posisjonen de ble frarøvet da juntaen nektet å anerkjenne deres valgseier
i 1990. NLD har nå et flertall av setene i
parlamentet. Fredsprisvinner Aung San
Suu Kyi har blitt Myanmars øverste politiske leder.
Gjennomføringen av relativt frie og
rettferdige valg har imidlertid ikke bedret situasjonen for flere av landets minoriteter. Hvorfor har ikke minoritetene
nytt godt av demokratiseringen?
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Styrking av det etniske flertallet
Myanmar er et særdeles multietnisk
land, med over 130 etniske grupper, men
folkegruppen Bamar er i flertall og er
politisk og kulturelt dominerende. Siden Myanmars selvstendighet i 1948 har
mange av minoritetene ønsket selvstyre
gjennom en føderalstat, og flere grupper
har vært i væpnet konflikt med regjeringen.
Krigen i delstaten Karen har vart siden
1949. Valgresultatet ble en skuffelse for
partiene som representerer de etniske
minoritetene. En viktig årsak til dette er
at Myanmar har flertallsvalg som favoriserer det største partiet. Skal minoritetene oppleve bedring av sine kår, må
majoriteten gi fra seg både politisk og
økonomisk makt. Et enkelt flertallsvalg
uten sikring av minoritetenes interesser
gjennom rettigheter og maktdeling løser
ikke denne floken. Aung San Suu Kyi har
uttalt at fredsprosessen er regjeringens
øverste prioritet, men veien frem mot reell maktdeling med minoritetene er lang.

Fredsprosessen
I sitt innlegg skisserer Kristian Berg
Harpviken tre modeller for maktdeling
som kan ses på som ulike løsninger på
konflikter langs ulike gruppeidentiteter:
Inkludering av eliter som deler makt
seg imellom (for eksempel Libanon,
konsosierte demokratier); porsjonering
(oppdeling for eksempel i føderalstater
basert på etniske grupper); og makt
restriksjoner (gjennom juridiske maktbegrensninger, nøytrale institusjoner og
rettigheter). En slik kategorisering basert
på ulike typer krav illustrerer hvor langt
partene står fra hverandre i Myanmar.
For det første ønsker ulike minoriteter ulike former for maktbegrensninger.
Mens noen grupper ønsker en føderal
løsning (porsjonering), vil dette bare
skape nye problemer for andre grupper,
som fortsatt vil være en sårbar minoritet
i den nye delstatsordningen. For disse,
som for Rohigyanene, er generelt rettig-

hetsvern og nøytrale lover og institusjoner mer ønskelig. Samtidig er det langt
fram mot at regjeringen godtar noen reell føderalisme, som vil innebære tap av
kontroll i viktige grenseområder, og det
er vanskelig å se for seg at regjeringen
kan og vil innføre nøytral og rettighetsbasert lovgivning som bedrer minoritetenes situasjon, som Iselin Frydenlund
beskriver i sitt innlegg. Det er også
viktig å påpeke rettighetsdiskursens
begrensninger når det gjelder konflikten
i Myanmar. Mye av konflikten dreier seg
om kontroll over naturressurser og den
økonomiske veksten, og en inkluderende
og utjevnende økonomisk utvikling er
antakelig både viktigere og vanskeligere
enn å oppfylle grunnleggende menneskerettighetsstandarder.
Det er i dag vanskelig å se for seg hvilke prinsipper for maktbegrensning regjeringen og minoritetene kan enes om.
Fredssamtalene i august/september ble
av observatører sett på som et steg i riktig retning, men det pågår fortsatt kamper mellom flere av gruppene og regjeringen. Et siste poeng som kompliserer
situasjonen, er rollen til den burmesiske
hæren. De sitter fortsatt med enormt
mye makt i Myanmar og har vetomakt
over alle store politiske endringer. Det
er verd å spørre seg hvilken interesse
hæren har i fredsprosessen og om de vil
miste noe av sin posisjon dersom regjeringen greier å sikre fred i de strategisk
viktige grensestatene. I denne svært
kompliserte prosessen er det all grunn
til å tro at Myanmars regjering vil være
avhengig av bistand fra kompetente internasjonale aktører.

Muslimhat preget valgkampen
Det har i flere år pågått en humanitær
krise, preget av massive menneskerettighetsbrudd, i delstaten Rakhine. De
muslimske Rohingyaene har blitt omtalt
som verdens mest forfulgte folk. I fjor
advarte flere organisasjoner om at det
er en risiko for at gruppen kan bli utsatt
for folkemord. Minoriteten utgjør ca. en
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million mennesker. Om lag 100 000 har
begitt seg ut på en svært risikabel flukt
til sjøs. Opp mot 140 000 er internert i
leier etter uroligheter i 2012, uten bevegelsesfrihet, med svært mangelfull tilgang på mat, medisiner osv. Forholdene
for de som bor utenfor leirene er ikke
stort bedre. Den humanitære situasjonen for denne minoriteten er prekær.
Diskrimineringen preges av at minoriteten ses på som illegale immigranter fra
Bangladesh. De har derfor lenge blitt
omtalt som Bengali, en nedsettende betegnelse særlig brukt av ekstremistiske
buddhist-munker.
Åpningen av det demokratiske rommet, med økt ytrings- og forsamling
sfrihet, forverret presset mot Rohingyaene. Ekstremistiske buddhistmunker i Ma
Ba Tha-bevegelsen benyttet valgkampen
til hard, nasjonalistisk agitasjon mot
Rohingyaene, som de mener er en trussel mot Myanmars renhet. Ekstremistene
tegner et bilde av en muslimsk trussel
mot den burmesiske nasjon, og denne
frykten blir brukt til å rettferdiggjøre
diskrimineringen av Rohingyaene.
Den nasjonalistiske agendaen ble fulgt
opp av den forrige regjeringen da den
fratok Rohingyaene stemmerett og
vedtok lover som regulerer deres religionsfrihet og rett til blant annet ekteskapsinngåelse og barnefødsler, som
Iselin Frydenlund omtaler i sitt innlegg.
Munkene kan ikke selv stille til valg, men
under valgkampen allierte de seg med
partiet til det tidligere regimet. Aung
San Suu Kyi ble hardt kritisert internasjonalt for å ikke tale Rohingyaenes sak.
Hennes taushet skyldtes frykten for at
alle «muslimvennlige» uttalelser ville bli
brukt mot henne av nasjonalistmunkene i
valgkampen.

Bedring for Rohingyaene?
Aung San Suu Kyi ble hardt kritisert før
og etter valget for sin taushet rundt
Rohingyaene. Aung San Suu Kyi har
vært under hardt internasjonalt press
for å bedre deres situasjon. Flere hen-

delser i 2016 gir grunn til forsiktig optimisme. For det første har hun og regjeringen nå tatt avstand fra å omtale
Rohingyaene som «Bengali». For det
andre har buddhistledere tatt ansvar fra
den ekstremistiske Ma Ba Tha-bevegelsen. For det tredje er det opprettet en
kommisjon, under ledelse av Kofi Annan,
som skal peke på mulige løsninger for
Rohingyaene.
Dette er viktige signaler. Samtidig er
det fortsatt problemer med tilgang på
bakken for humanitære hjelpeorganisasjoner, Rohingyaene lever fremdeles
under umenneskelige forhold, og den
juridiske diskrimineringen vedvarer.
Dessuten er den politiske situasjonen i
delstaten spent. Det er en reell risiko for
oppskalering og militarisering av konflikten i Rakhine. Dette vil kunne gjøre
situasjonen for Rohingyaene svært farlig.
Det er avgjørende at omverdenen opprettholder presset mot Myanmar, slik at
en eventuell oppskalering av situasjonen
i Rakhine ikke fører til en ny voldsbølge
mot Rohingyaene.

Presset mot Myanmar må
opprettholdes
Utviklingen i Myanmar har vist at demokratisering ikke alltid fører til bedring for
utsatte minoriteter. På visse områder,
som politisering av muslimhatet og økt
juridisk diskriminering av denne minoriteten, har demokratiseringen faktisk
ført til forverring. Situasjonen er et godt
eksempel på den gamle lærdommen
om at rettighetsvern for grupper og
individer er like sentralt i et demokrati som flertallsvalg. I Myanmar styrket
valgordningen den politiske dominansen
til Bamar-majoriteten. Samtidig illustrerer situasjonen en ekstra utfordring for
minoriteter i demokratiseringsprosesser. Ikke bare flertallsvalget og dermed
legitimeringen og sementeringen av
majoritetens makt, men valgkampen i
forkant med åpning for politiske ytringer
og arrangementer intensiverte diskriminering og hat-agitasjon. Rohingyaene
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ble en brikke i kampen mellom de største politiske partiene, som begge ville
tape på å bli sett på som muslim-vennlige. På den annen side kan det ikke sies
at situasjonen for minoritetene var god
under militærstyret, og demokratiseringen har utvilsomt åpnet et mulighetsrom
for bedring. Det nye regimet er mer følsomt for press og kritikk fra internasjonale aktører. Det er avgjørende at dette
mulighetsrommet opprettholdes og at
internasjonale aktører fortsetter sitt engasjement i Myanmar med en balanse av
samarbeid og nødvendig kritikk.
Hendelser den senere tid gir grunn til
forsiktig optimisme. Etter massivt press
for å bedre situasjonen for Rohingyaene har regjeringen tatt avstand fra
de mest ekstreme munkenes framferd.
Regjeringen vil ikke omtale Rohingyaene
som «Bengali», og Annans kommisjon
kan gi forslag til løsninger uten at dette koster regjeringen for mye politisk.
Utviklingen i 2016 viser at regjeringen
er mottakelig for internasjonalt engasjement og dialog. Det gir grunn til forsiktig
håp for Rohingyaene. Det er avgjørende
at engasjementet finner den rette balansen mellom press og dialog, slik at man
også sikrer tilgang for humanitær hjelp
på bakken.
Oppmerksomheten mot Myanmars
fredsprosess må opprettholdes selv om
demokratiseringen nå ser ut til å gå i
riktig retning. Fredsprosessen er så komplisert at internasjonalt engasjement må
vedvare. Det er ingen grunn til å tro at
demokratiseringen i seg selv løser noe
for minoritetene som ønsker økt selvbestemmelse. Det er vanskelig å se for
seg løsninger i form av maktbegrensninger som alle parter kan slutte seg til.
For fredsprosessen er det avgjørende at
internasjonale aktører bidrar med kompetanse på forhandlinger og politiske løsninger. Engasjerte aktører må se at valget
og regjeringsskiftet i seg selv ikke er en
løsning, men at demokratiseringen gir en
mulighet for samarbeid og påvirkning.
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Ny religionslovgivning og
demokratisering: Trussel mot
minoritetene i Myanmar?
Iselin Frydenlund, post. doc. ved Det teologiske menighetsfakultet
og seniorforsker ved PRIO

Har Myanmars demokratiseringsprosess
ført til trusler mot etniske og religiøse
minoriteters vilkår og rettigheter? Dette
er hovedspørsmål for innlegget. Jeg vil
særlig se på nye lover som er rettet mot
eller rammer slike minoriteter. Myanmar
er i overgangen fra militært styre til en
mer demokratisk styreform og har startet
opp nasjonale fredsforhandlinger. Landet
har store problemer med å finne en form
for inkluderende nasjonal identitet der
etniske og religiøse minoriteter føler seg
ivaretatt av den buddhistiske majoriteten,
og landet har en voksende buddhistisk
nasjonalisme preget av sterk islamofobi.
Dette har ført til vold mellom buddhister
og muslimer og et svekket vern av minoriteter, spesielt muslimske minoriteter.
I Myanmar er problemstillingene uhyre
komplekse: de omhandler en nasjonal
fredsprosess mellom den burmesiske
hæren og minst 21 ulike militære organisasjoner, det handler om de-militarisering
av landet og demokratibygging, grunnlovsreform og statsborgerskapslover.
Både grunnlov, statsborgerskapslover
og mer spesifikke religionslover påvirker
landets minoriteter.

Fredsforhandlinger
I Myanmar er det akkurat disse spørsmålene man har diskutert nylig i den
historiske Union Peace Conference,
som ble avsluttet 4. september 2014.
Konferansen var tung av symbolikk:
Konferansen omtales gjerne som The
Second Panglong, med henvisning til

Panglong-konferansen i 1947, hvor lederne av ulike etniske minoritetesgrupper
og Gen Ang San, leder av den burmesiske interimregjeringen, ble enige om
en unionsdannelse med fullt selvstyre
for «The Frontier States». Prinsippet
for Panglong i 1947 var likhet og likeverd mellom den bamarske majoriteten
og minoritetene Shan, Kachin og Chin.
Avtalen sa også at delstatene hadde rett
til å trekke seg fra unionen etter ti år hvis
de følte at den ikke gavnet deres interesser. Men ikke alle grupper var representert i Panglong (som for eksempel Karen,
Rakhine eller Mon). For å gjøre en lang
historie kort: på slutten av 1940-tallet
begynte Burmas mange og langvarige
borgerkriger.
For å svare helt kort på hva denne konferansen spør om: ja, minoritetsvern hadde styrket Burma som stat. Hadde man
fulgt prinsippene i Panglong-avtalen om
likeverd og regionalt autonomi, så ville
sjansene for langvarige væpnede konflikter, militærstyre og store sivile lidelser
mest sannsynlig vært unngått.
Da Daw Aung San Suu Kyi innkalte til
en Andre Panglong-konferanse kort tid
etter at hun inntok regjeringskontorene,
var det med historisk kraft og tyngde
hun viste at hun setter fredsprosess og
nasjonal forsoning som første prioritet.
Ikke uventet er det mange skjær i sjøen.
Det gjelder fredsprosessen, Grunnloven,
den svært kontroversielle statsborger
skapsloven og ikke minst hvordan man
skal forstå begreper som nasjonal enhet,
minoritet eller majoritet.
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Religiøse og etniske kategorier
Et av de grunnleggende problemene i
Myanmar er at religiøse og etniske kategorier danner basis for det politiske
felleskapet og for individuelle rettigheter. Alle tre grunnlover siden frigjøringen
(1947, 1974 og 2008) gir vern mot diskriminering på etnisk og religiøst grunnlag, men dette undergraves i Statsborgerskapsloven av 1982.1 Loven fastsetter
tre kategorier for statsborgerskap: fullt
statsborgerskap for «nasjonale grupper»
(taing-yin-tha), assosiert statsborgerskap og naturalisert statsborgerskap.
Ulike rettigheter knyttes til de tre kategoriene. I tillegg har Myanmar langt
over en million statsløse borgere. Staten
innehar full rett til å definere hvem som
kvalifiserer til å være en «nasjonal gruppe», basert på en liste over 135 etniske
grupper.2

Minoriteters rettigheter under
demokratiseringen
Så langt har Myanmars demokratiseringsprosess ført til en svekkelse av
minoriteters rettigheter, både i praksis
og på det juridiske feltet. Og et sentralt
spørsmål fremover er hvilket handlingsrom Daw Aung San Suu Kyi og National
League for Democracy (NLD) har for å
motvirke denne svekkelsen og i hvilken
grad de har vilje til å ta fatt i de underliggende problemene for minoritetene.
Vi kan se en svekkelse av minoritetsvernet på tre sentrale punkter.
For det første innebar den første fasen
av demokratiseringsprosessen (20112015) en svekkelse av retten til sikkerhet
og liv for muslimske minoriteter. Spesielt
i perioden 2012 og 2013 var det en serie
med svært alvorlige voldsbølger mellom
buddhister og muslimer, men som rammet muslimer hardest. Staten evnet ikke
å beskytte muslimske minoriteters rett til
beskyttelse av liv eller eiendom.
For det andre så vi i 2015 klare innskrenkninger i tros- og livssynsfriheten,
som et resultat av politiseringen av den

anti-muslimske propagandaen. Dette
kom til uttrykk i fire svært kontroversielle
lover som skal beskytte «rase og religion». Disse lovene innebærer tvungen familiepolitikk i «utvalgte» deler av landet,
kriminalisering av polygami og utroskap,
statlig regulering av konvertering fra en
religion til en annen samt regulering av
ekteskap mellom buddhistiske kvinner
og ikke-buddhistiske menn. Lovene rammer særlig religiøse minoriteters rettigheter og har stor innvirkning på interreligiøse relasjoner. Lovene er fremmet for å
demme opp for den påståtte islamiseringen av Myanmar og brukes for å undergrave muslimsk familielovgivning. For
Myanmars minoriteter er den diskriminerende lovgivningen fortsatt gjeldende,
og det er usikkert om NLD klarer å gjøre
noe med de fire rase- og religionslovene
eller statsborgerskapsloven.
For det tredje førte politisk liberalisering og valgkampen i 2015 til vekst
i buddhistisk nasjonalisme og sterke
anti-muslimske holdninger. Dette førte
til diskriminering av muslimske politikere
ved at den nasjonale valgkommisjonen
underkjente deres kandidatur samt at
ledende politiske partier (inkludert NLD)
ikke nominerte muslimske politikere. Videre førte valgresultatet til lav representasjon blant etniske minoritetsgrupper i
det nye parlamentet. Dette er et resultat
av at Myanmar har flertallsvalg, noe som
favoriserer store partier. Små minoritetspartier oppnådde dermed uforholdsmessig lav representasjon i parlamentet.
Dessuten fikk NLD stor oppslutning også
blant minoritetene, noe som kan ses som
et uttrykk for støtte til Daw Aung San
Suu Kyi og NLDs kamp for demokrati.
NLD tok i sommer et oppgjør med radikale buddhistiske organisasjoner. Dette
vil forhåpentlig skape et politisk klima
hvor slike grupper ikke trives like lett.
Men Rohingya-spørsmålet var ikke oppe
på Panglong-konferansen, og det er
usikkert om den nyopprettede Kofi Annan-kommisjonen for Rakhine (som blant
annet tar opp Rohingya-problematikken)
har legitimitet blant lokale aktører. Økte
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spenninger og flere alvorlige trefninger i Rakhine-staten i løpet av høsten
2016 indikerer at den mangefasetterte
konflikten mellom Rohingyaene, den
arakanesiske buddhistiske befolkningen
i Rakhine og den burmesiske staten må
settes høyt på den politiske dagsorden.

Hva skal Myanmars multietniske
demokrati være?
Minoritetsvern og ny politisk struktur
som virker rettferdig for Myanmars
mange etniske minoriteter er avgjørende
både for en varig fred og for demokratiutvikling. Men hvordan skal Myanmars
multietniske demokrati bygges opp?
Panglongkonferansen ga ikke mange
svar, men skisserte sentrale spørsmål i
debatten. Skal det være en føderal stat,
og i så fall hva skal danne grunnlaget
for de ulike delstatene? Skal etniske
eller religiøse kategorier gi grunnlag for
politisk representasjon i et land hvor
etnisk «rene» delstater ikke finnes? Hva
er egentlig en minoritet? Hvordan løser
man problemer med internt mangfold
innenfor hver etniske kategori og innenfor geografiske områder? Hvordan rammer minoritetspolitikken et høyt antall
blandede familier?
Det er mulig å se for seg at statsborgerskapsloven frakobles etnisitet. Men
den store utfordringen er hvordan sikre
vern av minoriteter uten å ytterligere politisere etniske og religiøse identiteter.
1 I Statsborgerskapsloven står det «Kachin, Kayah, Karen, Chin,
Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have
settled in any of the territories included within the State as their
permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1823 A.D.
are Burma citizens»).
2 Opprinnelsen til denne listen er uklar. Den tidligste offentlige
kilden er fra 1990.
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Fridtjof Nansen:
«Nestekjærlighet som
realpolitikk»
Carl Emil Vogt, seniorrådgiver ved HL-senteret

Er minoritetsvern god realpolitikk, spør
arrangørene for denne konferansen. I en
kronikk i VG nylig skrev de endog, altså
Ellen Stensrud og Ingvill Thorson Plesner: «Rettighetsvern er realpolitikk».1
Jeg synes jeg har hørt det før. I alle fall
nesten. «Nestekjærlighet er realpolitikk»
var Fridtjof Nansens mest berømte politiske utsagn. Han skrev: «Nestekjærlighet
er realpolitikk – den eneste mulige».
Dessuten var Nansen svært opptatt av
minoriteter. Ikke minst de små og undertrykte folkeslagene. Det første eksempelet er engasjementet for inuittene
utviklet så å si mens han gikk på ski over
Grønland i 1888 – enda godt skigåing
kan føre til noe positivt godt. Beskrivelsene hans av inuitter ved begynnelsen av
reisen på østkysten er konvensjonelle og
preget av tidens fordommer, men da han
lærte dem å kjenne gjennom en overvintring på vestkysten, skjedde noe med
ham. Det må jo egentlig innrømmes at
erkjennelsen kom over ham først etter at
skituren var over. Siste båt for sesongen
var gått, han kom ikke tilbake til Norge
og måtte overvintre. Da bodde han i perioder blant inuittene. Han lærte kajakkfangst og eskimoisk språk. Han ble rett
og slett en varm forsvarer av inuittenes
sak. Boken «Eskimoliv», «Eskimo Life»,
som kom noen år senere, ble både en
innsiktsfull kjærlighetserklæring til grønlenderne og et kraftfullt oppgjør med
europeisk imperialisme og ødeleggelsen
av inuittenes kultur. Når norske nasjonalister senere påsto at Grønland var
norsk, ble Nansen provosert: Grønland
tilhørte selvsagt grønlenderne. Samtidig,

på 1920-tallet, engasjerte han seg særlig
for armenerne, og ikke minst flyktninger
rundt om.
Men hva mente egentlig Nansen
med sitt utsagn om at nestekjærlighet
er realpolitikk? Som historiker elsker
jeg selvsagt å kontekstualisere. Det
vil si å plassere utsagnet i tid og rom.
Argumentasjonen om nestekjærligheten
som realpolitikk var noe Nansen forsøkte å utvikle i en artikkel i tidsskriftet
Samtiden i januar 1922. Artikkelen var
skrevet rett etter en reise i områder som
var rammet av grusom hungersnød i
Sovjetrepublikken Russland. Så mange
som 30 millioner mennesker var rammet, og ettertidens eksperter konkluderer med at så mange som fem millioner
mennesker kan ha omkommet. Med i bildet hører også at mange i Vest-Europa
nektet å hjelpe sultofrene fordi de bodde
i et kommunistisk land. Aftenposten startet for eksempel opp en kampanje omtrent i de dagene da Nansens artikkel sto
på trykk, der de ønsket å hjelpe «vore
egne» først. De ville samle inn penger til
fattige nordnorske fiskere for å sabotere
Nansens innsamling til Russland. Riktignok fantes det fattigdom blant fiskerne,
men de døde jammen ikke av sult.
Vel – Nansen tenkte helt grunnleggende
slik: Nestekjærligheten var helt nødvendig.
Dersom man ikke hjalp mennesker i nød,
ville det være direkte farlig fordi det destabiliserte og svekket hele vår sivilisasjon
på litt lengre sikt. Reisen i hungersområdene var et vendepunkt i hans tankeverden
fordi det presset humanitære spørsmål
aller fremst på Nansens prioriteringsliste.
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Hungersnøden i Russland bidro til en
erkjennelse hos Nansen av at humanitære problemer måtte ses i større sammenhenger: epidemier og hungersnød
førte til at flyktninger trakk vestover.
Derfor var det viktig å stabilisere Russland og skape institusjoner og ordninger
som kunne sørge for at problemet ble
løst. De første skrittene på veien mot et
flyktningeregime ble tatt parallelt med
hungersnødarbeidet. Dersom problemene ble løst i Russland, ville det gi bedring
for hele Europa, en verdensdel Nansen
på dette tidspunktet mente var syk.
Krigens uhyrlige ettervirkninger måtte
lindres om ikke hele Europa skulle bryte
sammen.
Det er selvsagt ikke alt hos Nansen
som egner seg for politikere og diplomaters ører: Han mente menneskeheten
ikke var «lykkeligere under diplomaternes og politikernes ledelse end under
kanonernes torden».2 En dyp pessimisme
dominerte hos ham rett etter reisen til
hungersområdene: Det aller verste er,
skrev han «det russiske folks tragiske
skjæbne som fuldbyrdes hver dag og
hver time.» Nansen mente krigen hadde
«avstumpet menneskene».3 Argumentet
om at man støttet sovjetregjeringen ved
å hjelpe sultofrene, mente Nansen var
galt, det ville ikke styrke kommunistene
i Russland «om vi viser det russiske folk
at der findes hjerter og næstekjærlighet
i Europa».4 Men han gikk ikke så langt
som den senere amerikanske presidenten Herbert Hoover, som da ledet
gigantiske amerikanske bistands- og
nødhjelpsprosjekter til Øst- og Sentral-Europa og ikke minst Russland.
Hoover sa rett ut at maten kunne benyttes som et våpen (”food as a weapon”)
mot kommunistene.5
Nansen mente Russland måtte hjelpes
først og fremst av humanitære årsaker. Men i tillegg til det var «løsningen
av det russiske problem”, som det het
i samtiden, svært viktig også for resten
av verden. Nansen argumenterte her
utfra hva vi i dag kaller «globalisering”:

«Den civiliserte verden er blit en vældig
og indviklet maskine hvor utallige hjul
griper ind i hverandre, fint avbalansert,
og hvor ikke det mindste kan beskadiges
uten at det føles over det hele.»6 Nansen argumenterte i 1922 ikke lenger bare
med ren idealisme, men også med høyst
realistiske argumenter basert på økonomisk nytte.
Nansens konklusjon på den manglende
vilje til å bidra og hva som kunne være
«den dypeste aarsak til verdens nød”,
ble som følger: «næstekjærligheten som
ledende kraft i verden er borte, synes
at være flygtet fra jordens overflate».7
Verden var dominert av hat, misunnelse og mistro, mellom individer, klasser
og nasjoner. Årsaken var å finne i første
verdenskrig, det var dens «ulykkeligste
følge». Det fantes ingen annen redning
for verden enn «næstekjærlighetens
gjenfødelse».8 Men det trengtes også
realpolitikk. Han var realpolitiker «av hele
mit sind, jeg interesserer mig levende og
udelukkende for virkelighet». Han hevdet
derimot at «ingen realpolitik i et civilisert
samfund er tænkelig uten på grundlag
av næstekjærlighet».9 Nestekjærlighet
var klippen som alt menneskelig samkvem måtte bygges på. Alles kamp mot
alle var ikke noe ideal, snarere tvert imot,
det var «det forhistoriske barbari». Kort
sagt «næstekjærlighet er realpolitik».
Konklusjonen hans var: «Elsk din næste
som dig selv». Uten nestekjærlighet var
ethvert samfunn utenkelig. Menneskene
måtte finne tilbake til nesten og komme
vekk fra «de golde stepper» der menneskene famlet i blinde.10
Hele Nansens humanitære gjerning og
hans utsagn om at nestekjærlighet er
realpolitikk kan tolkes i et slikt lys: Aktiv
nestekjærlighet ble tvingende nødvendig
om europeisk sivilisasjon skulle opprettholdes og ikke synke ned i barbari. Hans
engasjement var kort og godt en kamp
mot barbariets fremvekst.
Og kanskje arrangørene bør lære i det
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minste én ting av Nansen: Skråsikkerhet.
Det er ikke rom for spørsmål og tvil her.
Denne konferansen kan for eksempel
ikke hete: Er minoritetsvern god realpolitikk? - altså med SPØRSMÅLSTEGN.
Det må jo selvfølgelig hete: Rettighetsvern – og minoritetsvern - er realpolitikk.
PUNKTUM.
1 Kronikken («Rettighetsvern er realpolitikk») er skrevet av Ellen
Stensrud og Ingvill Thorson Plesner sammen med Cecilie Hellestveit og Kari Osland. Trykket i VG 28. august 2016.
2 Fridtjof Nansen: «Næstekjærlighet» i Samtiden, januar 1922,
s. 1. Artikkelen er også trykket i Nansen: Nansens røst, bd. II, s.
584–596.
3 Nansen: «Næstekjærlighet,» s. 4.
4 Nansen: «Næstekjærlighet,» s. 5.
5 Patenaude: The Big Show in Bolo-land. The American Relief
Expediation to Soviet Russia in the Famine of 1921, se kapitlet
«Food and Weapons» s. 28–48.
6 Nansen: «Næstekjærlighet,» s. 5.
7 Nansen: «Næstekjærlighet,» s. s. 9.
8 Mye av tankegodset i artikkelen var allerede utviklet. I 17.
mai-talen 1921 hadde han sagt blant annet: «Man vil kanskje
svare mig, verdensutviklingen er jo gått i stå, verden er kommet
av hengslene. Det nytter ikke da å si hvad som skal gjøres. Jeg
kunde fristes til å svare med det ene ord: ’Elsk din neste som dig
selv’, og verden vil komme på sine hengsler igjen, for en virkelig
nestekjærlighet ikke bare i ord, men i gjerning, er det vel verden
trenger nu mere end noe andet [...].» Sitert etter Greve: Fridtjof
Nansen 1905-1930, s. 156.
9 Nansen: «Næstekjærlighet,» s. s. 9.
10 Nansen: «Næstekjærlighet,» s. 11.
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Paneldebatt med Harald Stanghelle (kommentator Aftenposten),
Arne Sæverås (prosjektleder Kirkens Nødhjelp/Kirkenes Verdensråd),
Ellen Stensrud (HL-senteret) og Kari Osland (forskningsleder fred og forsoning, NUPI).

Henrik Syse, seniorforsker, PRIO, ledet
paneldebatten
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Er minoritetsvern god
realpolitikk?
Krig, statskollaps og regimeendring: Minoriteters rettigheter fra Midtøsten til Myanmar
Tid: 5. september 2016 kl. 09.00–16.00
Sted: HL-senteret, Huk Aveny 56

PROGRAM
08.30: Kaffe og registrering
09.00–10.00: Minoritetsvernets rolle i «Veivalgprosessen»
• Velkommen ved HL-senterets direktør Guri Hjeltnes
• Utenriksdepartementet ved statssekretær Tore Hattrem: Er den verdibaserte utenrikspolitikken truet?
• Keynote: Kristian Berg Harpviken: Minoritetsvernets rolle i aktuelle kriser
10.00–11.45: Hva er konsekvensen av manglende minoritetsvern?
Ordstyrer: Ellen Stensrud
• Er brudd på minoriteters rettigheter bakgrunn for konflikter i Midtøsten, som i Irak
og Syria? Cecilie Hellestveit
• Er religiøse forskjeller årsak til konflikter i Midtøsten? Trond Bakkevig
• Gruppeulikheter som grunnlag for konflikt: Hva sier forskningen? Siri Aas Rustad
• Kommentarer: Mads Harlem og ambassadør Roald Næss
11.45–12.30: Lunsj
12.30–14.15: Hvilken rolle har minoritetsvern i fredsprosesser og overgang til nye
regimer?
Ordstyrer: Ingvill Plesner
• Flertallsdemokrati som trussel mot minoriteter? Myanmar som eksempel.
Iselin Frydenlund. Kommentar: Ellen Stensrud
• Maktdeling i Syria og Irak: Som Libanon eller Dayton? Mulige modeller og faktiske
utfordringer. Nils Butenschøn.
Kommentarer: Tine Gade, Jasna Jozelic, Gunnar Ekeløve-Slydal
Kort kaffepause
14.30–16.00: Er rettighetsbasert minoritetspolitikk god realpolitikk? Paneldebatt
Ordstyrer: Henrik Syse
• Innledning: Fridtjof Nansen: «Nestekjærlighet som realpolitikk». Carl Emil Vogt
• Hvordan kan politiske systemer organiseres for å sikre minoritetsvern? Ser vi konturene av en helt ny utenriks- og utviklingspolitikk hvor verdibasert politikk kommer i bakgrunnen? Er det grunnlag for å hevde at minoritetsvern kan være god
realpolitikk? Hva er konsekvensene for «Veivalgsprosessen»?
Panel: Kari Osland, Harald Stanghelle, Arne Sæverås, Ellen Stensrud.
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En verdibasert politikk for å ivareta menneskerettigheter stilles gjerne opp mot realpolitiske hensyn i utenrikspolitikken. Denne konferansen stiller spørsmål ved om en
slik motsetning er reell, og ser spesielt på minoriteters rettigheter. Erfaringer viser at
manglende minoritetsvern kan gi grobunn for konflikter og svekke stabilitet og samfunnssikkerhet. I pågående konflikter og regimeendringsprosesser kan manglende minoritetsvern føre til noen av de groveste overgrepene mot sivile. Dette kan igjen føre
til massive flyktningestrømmer, og i noen tilfeller til etnisk rensing eller folkemord.
Konferansen drøfter sammenhengen mellom minoriteters rettigheter, konflikt og
stabilitet på grunnlag av nyere forskning og konkret erfaringsgrunnlag, og relaterer
dette til problemstillinger i «Veivalgprosessen» samt andre deler av norsk utenrikspolitisk arbeid. Gjennom et sammenliknende perspektiv søker konferansen å peke på
betydningen av minoritetsvern for freds- og demokratibyggingen i land med regimeendring, krig eller statskollaps. Konferansen vil særlig drøfte eksempler fra Midtøsten
og Myanmar.
Hvordan påvirker ulike former for minoritetsrettigheter den politiske stabiliteten og
demokratiutviklingen i stater preget av konflikt mellom etniske og religiøse grupper?
Under hvilke forhold kan en styrking av minoritetsrettigheter bidra til samfunnsstabilitet og under hvilke forhold kan dette bidra til destabilisering?Disse spørsmålene vil
bli belyst i ulike sesjoner på konferansen, og legger grunnlag for drøfting av konferansens hovedspørsmål: Er minoritetsvern god realpolitikk?

Innledere/bidragsytere på konferansen:
• Bakkevig, Trond (PRIO)
• Butenschøn, Nils (SMR)
• Ekeløve-Slydal, Gunnar (Helsingforskomiteen)
• Frydenlund, Iselin (Det teologiske menighetsfakultet)
• Gade, Tine (NUPI)
• Harlem, Mads (Røde Kors)
• Berg Harpviken, Kristian (PRIO)
• Hattrem, Tore (Utenriksdepartementet)
• Hellestveit, Cecilie (ILPI)
• Hjeltnes, Guri (HL-senteret)
• Jozelic, Jasna (SMR)
• Næss, Roald (Utenriksdepartementet)
• Osland, Kari (NUPI)
• Plesner, Ingvill Thorson (HL-senteret/SMR)
• Rustad, Siri Aas (PRIO)
• Stanghelle, Harald (Aftenposten)
• Stensrud, Ellen (HL-senteret)
• Syse, Henrik (PRIO)
• Sæverås, Arne (Kirkens Nødhjelp/Kirkenes Verdensråd)
• Vogt, Carl Emil (HL-senteret)
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