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inledning

Den utsatthet som präglar situationen för migranter som saknar 
uppehållstillstånd, så kallade irreguljära migranter eller pappers-
lösa, har diskuterats allt mer under det senaste decenniet. Dessa 
diskussioner tydliggör problem med mänskliga rättigheter och 
vi kommer i detta kapitel att belysa några av dessa problem 
med hjälp av Hannah Arendts diskussion i boken The Origins 
of Totalitarianism (1951 [2016]: kapitel 9). Arendt fokuserade på 
situationen för statslösa och flyktingar under 1900-talets första 
årtionden men hennes diskussion har varit utgångspunkten för 
flera samhälls vetares och filosofers tolkningar av papperslösas 
situation idag (se till exempel Beltrán, 2009; Krause, 2008; Gün-
doğdu, 2015). Förhoppningsvis kan Arendt, och andra forskares 
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utveckling av hennes tankar samt våra egna tolkningar, bidra till 
en förståelse av situationen för papperslösa i Sverige idag. 

I kapitlet diskuteras tre tolkningar av Arendt, tolkningar som 
alla har stöd i Arendts text men som vidareutvecklats på olika 
sätt av samhällsvetare och filosofer. I den första tolkningen är det 
bristen på tillgodoseende av mänskliga rättigheter för papperslösa 
som står i fokus. En viktig anledning till denna brist ligger i 
kopplingen mellan invandringsreglering och mänskliga rättighe-
ter, att stater insisterar på att personer som inte har rätt att vistas 
på territoriet ska utvisas (Noll, 2010). I litteraturen om pappers-
lösa betonas detta ofta i termer av att deras situation utmärks av 
deportabilitet eller utvisningsbarhet (se t.ex. de Genova, 2002). 
För Arendt (1951: kapitel 9) var det dock inte enbart avsakna-
den av statligt (eller annat institutionellt) skydd av rättigheter 
som var problemet, utan det visar på förlusten av den politiska 
gemenskapen. Detta för oss till den andra tolkningen av Arendt 
som handlar om uteslutning från möjligheten till politiskt hand-
lande. Avsaknad av skydd för rättigheter innebär att personer 
utesluts från det sammanhang, den politiska gemenskapen, där 
tal och handling har betydelse, där det som en person gör kan 
ses av andra och påverka dem, där det som sägs kan höras av 
andra och utgör anledning för dem att också tala. I anslutning 
till antikt politiskt tänkande menade Arendt (1958) att det är den 
politiska gemenskapen, det vi idag oftast kallar för staten, som 
utgör detta sammanhang där tal och handlande har betydelse. 
Är vi inte del av denna gemenskap är vi inte i egentlig mening 
politiska varelser (politiska djur) utan enbart levande, biologiska 
varelser. Det senare delar vi med andra levande varelser, exem-
pelvis djur, men det är inte denna biologiska existens som gör 
människor särskilda. Istället är det specifikt mänskliga att män-
niskan är ett politiskt djur, har förmågan att tala och handla 
tillsammans med andra.
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Problemet med rättigheter baserat på att vi enbart är män-
niskor, menade Arendt, är att dessa vilar i högre grad på vår 
biologiska (och sociala) existens än vår politiska existens. Att 
då bli hänvisad till att kräva rättigheter i kraft av vara människa 
blott och bart är för Arendt ett problem. Det är inte en grund 
för värdighet, utan uttrycker snarare att vi reduceras till den bio-
logiska existensen, det Arendt (1951:299) kallar för människans 
”abstrakta nakenhet”. En tredje tolkning, slutligen, handlar om 
möjligheterna att tillsammans handla och att skapa förutsättningar 
för jämlikhet och frihet, vilket är centralt för Arendts tanke om 
rätten att ha rättigheter. Det senare har ibland setts som ett krav 
på att inkluderas i den rådande politiska ordningen, exempelvis 
att kunna erhålla rätt att vistas i en stat eller tillgång till med-
borgarskap. Det kan på många sätt vara nog så viktigt men det 
är inte, som vi förstår saken, enbart det som Arendt har i åtanke 
när hon talar om en rätt till rättigheter. I grundläggande mening 
handlar det om att motverka att grupper utesluts från samman-
hang där deras tal och handlingar har betydelse (jämför Parekh, 
2004; Gündoğdu, 2015: kapitel 5).

Som utgångspunkt för diskussionerna om de olika sätten att 
analysera papperslöshet med hjälp av Arendt återknyter vi till tre 
intervjucitat. De är hämtade från intervjuer genomförda 2012 av 
Anna Lundberg och Emma Söderman inom projektet Pappers-
lös = rättslös? En undersökning av ensamkommande papperslösa 
ungdomars erfarenheter av rätten till hälsa i Malmö stad 1. Citaten 

1 Projektet finansierades av Malmö Stads forskningsprogram Migrationens 
utmaningar. I fokus stod papperslösa ungdomars levnadsvillkor i Malmö, 
en grupp det ofta talas om men som sällan själva hörs och som det finns 
begränsad kunskap om. Frågor för projektet handlar om Hur ser rätten till 
hälsa på lika villkor ut i policy och praktik? Behandlas papperslösa ungdomar 
som andra ungdomar i Malmö när de söker vård? I vilka situationer upplever 
ungdomarna att människor de möter i Malmö stads verksamheter svarar mot 
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åskådliggör tre slags erfarenheter hos papperslösa ungdomar som 
har bäring på de problem med mänskliga rättigheter som Arendt 
lyfter fram. Avsikten med våra citat är dels att visa hur proble-
men finns i vardagen och dels att illustrera tre olika tolkningar 
av Arendts resonemang. I nästa avsnitt utvecklar vi den första 
av de tre tolkningarna ovan med utgångspunkt i ett av citaten. 
Det bör påpekas att erfarenheterna överlappar de problem med 
mänskliga rättigheter vi vill åskådliggöra, det vill säga att de 
olika svårigheterna pågår samtidigt och i många fall förstärker 
varandra. Förhoppningsvis kan ändå vår uppdelning ge en bild 
av relevansen av olika tolkningar av Arendt i vår samtid, och 
göra de problem Arendt pekade på förståeliga på ett annat sätt 
än om vi enbart hade fört ett teoretiskt resonemang.

rättslösheten och brister i förverkligandet 
av mänskliga rättigheter

… jag är jätterädd, jag hoppas jag inte blir sjuk. [Varför?] Därför 
jag blir rädd därför man vet inte om polis kommer och hämtar 
mig eller om rasist-läkare kanske ringer till polis (Hossein 17 år).

Hosseins berättelse om sin situation rör det slags rädsla som 
utmärker många papperslösas situation. Han har enligt beslut 
i Region Skåne (2011) rätt till sjukvård på samma villkor som 
andra barn och unga (vilket också fastställs i FN:s konvention 
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter) men är ändå 
rädd för att söka vård då det kan innebära en upptäckt som 

deras behov? Vilken rätt har ungdomarna till utbildning och hur väl tillgodoses 
denna rättighet på Malmö stads skolor? Hur upplever ungdomarna sin skol-
gång och är utbildning ur ungdomarnas perspektiv något som är betydelsefullt, 
i så fall på vilket sätt?
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leder till att han utvisas från Sverige. Hur hänger detta ihop? I 
överenskommelser om mänskliga rättigheter stipuleras som regel 
att dessa gäller för varje människa, för alla och envar. Den ovan-
nämnda konventionen anger exempelvis att staten ska ”skapa 
förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård 
i händelse av sjukdom” (ICESCR art 12, vår kursivering). Att 
varje människa har rättigheter som människa rätt och slätt är en 
grundbult i systemen för mänskliga rättigheter. Men i Hosseins 
fall är det svårt att hävda rättigheten till vård även om denna 
har säkerställts i såväl lokala och regionala policys som inter-
nationella traktat. Som papperslös har han inte tillgång till de 
trygghetssystem som ska säkerställa en skälig levnadsstandard. 
Arendt pekade på flyktingars och statslösas (och i förlängningen 
papperslösas) situation kopplat till de problem som rör genom-
förandet av mänskliga rättigheter (jämför Balibar, 2007; Bern-
stein, 2005). Mänskliga rättigheter är tänkta att vara en grund 
för människovärdiga villkor när andra sätt att respektera män-
niskors värdighet inte fungerar. De ska vara ett yttersta skydd. 
Men flyktingars och statslösa personers situation visar att detta 
i praktiken inte är fallet, påpekade Arendt:

Om en människa förlorar sin politiska status borde hon, enligt 
vad som ligger i människans medfödda och omistliga rättigheter, 
hamna i exakt den situation som deklarationen av dessa allmänna 
rättigheter avsåg. I själva verket är motsatsen fallet. (Arendt, 
2016:398).

En viktig anledning till detta paradoxala förhållande, menade 
Arendt (2016: kapitel 9), låg i hur rättighetsanspråk i kraft av att 
vara människa och medborgare hade smält samman under 1800- 
och 1900-talen. Hon visade på de problem detta ledde till för 
flyktingar och statslösa, som inte kunde hävda sina rättigheter i 
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kraft av medborgarskap. Särskilt ödesdigra var konsekvenserna 
under mellankrigstiden när personer förvägrades medborgarskap 
eller fråntogs sitt medborgarskap på grund av etniska och ras-
mässiga skäl, exempelvis på det sätt som skedde i Nazityskland 
där personer med judiskt påbrå fråntogs sitt medborgarskap. 
Ibland framhålls att Arendt drar alltför långtgående slutsatser av 
sina iakttagelser om bristen på förverkligande av mänskliga rät-
tigheter. Att stater brister i genomförandet av rättigheter gör inte 
att dessa i sig är problematiska. Att det finns skillnader mellan 
rättigheter på papper och i praktiken är ett problem för alla 
människor. Det visar på politiska och rättsliga implementerings-
problem (se till exempel Bobbio, 2001; Donnelly, 2013).

En del forskare som arbetat med denna tolkning hos Arendt 
menar att hon skulle varit mindre skeptisk till mänskliga rättig-
heter som ambition och uppsättning av normer om hon reflek-
terat kring dessa idag. En som hävdar detta är Seyla Benhabib 
(2004) som menar att även om förverkligandet av mänskliga 
rättigheter lämnar mycket övrigt att önska så har ändå en hel del 
skett sedan FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 
antogs år 1948. Sedan dess har världssamfundet utvecklat och 
stater ratificerat en rad konventioner. Organisationer och soci-
ala rörelser använder mänskliga rättigheter för att ställa krav på 
stater och andra aktörer, såsom företag och internationella orga-
nisationer. Mänskliga rättigheter har blivit ett slags lingua franca 
för att beskriva orättvisor och kräva förändring (se till exempel 
Benhabib, 2009; Habermas, 2010; Ingram, 2008).

Ur detta perspektiv vore en lösning på problemet med pap-
perslösas rättigheter helt enkelt att upphäva deras utvisbarhet. 
Som bland andra Gregor Noll (2010) påpekar är problemet 
mindre att stater rakt av förnekar mänskliga rättigheter för 
papperslösa men att de insisterar på att andra delar av statens 
lagstiftning, närmare bestämt invandringsreglering, ska upprätt-
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hållas samtidigt. Det innebär att papperslösa inte kan kräva rät-
tigheter utan att samtidigt framträda som utvisningsbara. Som 
tidigare påpekats är papperslösas utvisbarhet ett grundproblem. 
Flera forskare menar att man i studiet av papperslösas situation 
måste beakta hur ”papperslöshet” är utfallet av staters lagstift-
ning och policyer (se till exempel Sager, 2011). De Genova (2002) 
har visat att denna rättsliga produktion av ”olaglighet” utveck-
lats under lång tid. Eftersom detta sker genom lagstiftning, som 
alltid inbegriper en idé om likabehandling, är risken stor att 
ojämlikheter osynliggörs. I ett vidare samhällsperspektiv är den 
rättsliga konstruktionen att göra människor utvisningsbara en 
väg för staten att utöva kontroll över befolkningen; utvisnings-
barheten blir ett sätt att reproducera och påminna om statens 
gränskontroll och makt. Detta syns inte minst i de sociala villkor 
som är betecknande för papperslösas arbetsliv där de på grund 
av sin juridiska status är mycket sårbara och ständigt riskerar att 
utnyttjas (Khosravi, 2006).

Sammanfattningsvis motsvarar förhållandena ovan i mångt 
och mycket det som Arendt (1951: kapitel 9) pekade på i sin 
analys av problemet med mänskliga rättigheter: att grunden för 
att hävda mänskliga rättigheter saknas när den som bäst behövs. 
Att kunna hävda rättigheter enbart i kraft av att vara männi-
ska blir i praktiken mycket svårt. Detta är delvis något annat 
än en implementeringsproblematik. Den rädsla för att bli sjuk 
som Hossein, eller rättare sagt rädslan för att bli angiven till 
migrationsmyndigheterna för att sedan utvisas, är ett uttryck 
för detta. I nästa avsnitt kommer vi att utveckla den dimension 
som ovan framställdes som en fråga om rättslöshet och brist på 
förverkligande av mänskliga rättigheter genom att beskriva hur 
statusen som blott och bart människa inte är en grund för att 
hävda rättigheter, utan riskerar innebära att man reduceras till 
att enbart vara en biologisk varelse.
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förlusten av politisk gemenskap och 
människans abstrakta nakenhet

är 17 år, jag har varit i Europa kanske två år, men jag är inte fri. 
Om någon säger något till mig på gatan, jag kan inte säga något. 
Jag är rädd … [Ahmed fyller i:] Ja, idag en bil tuta, och han titta 
konstigt på mig, jag tänka kanske polis utan kläder [Civilpolis?]. 
Ja (Alireza och Ahmed, båda 17 år).

Detta samtal under en intervju mellan Alireza och Ahmed 
handlar om erfarenheten att vara utesluten och underordnad 
och illustrerar deras otrygga situation. Erkännande av pappers-
lösas rätt till skola och utbildning är som vi nämnt ovan ett 
steg på vägen mot ett bättre förverkligande av mänskliga rät-
tigheter, men papperslösas grundläggande osäkra situation, där 
utvisningshotet hänger över dem, pekar på ett mer djupgående 
problem. Arendt försökte tydliggöra detta genom att diagnosti-
sera vad flyktingars och statslösas rättslöshet består i:

De rättslösas katastrof är inte att de berövas liv, frihet och strävan 
efter lycka eller likhet inför lagen och åsiktsfrihet – formler som 
var avsedda att lösa problem inom givna samhällen – utan att de 
inte längre tillhör något samhälle alls. (Arendt, 2016:392)

Citatet kan tolkas så att bristen på förverkligande av rättigheter 
inte enbart handlar om denna brist, utan om en grundläggande 
förlust av en politisk gemenskap där en person kan känna sig 
fri och ha en röst. Den ofrihet som Alireza och Ali upplever 
kan ses som ett uttryck för detta. Rättigheter rörande frihet och 
jämlikhet var avsedda att komma åt problem inom en politisk 
gemenskap, medan statslösas situation utmärks just av att inte 
tillhöra denna. Flyktingars och statslösas situation hänger inte 
enbart samman med avsaknaden av en stat som skyddar deras 
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rättigheter, utan med en förlust av den politiska gemenskapen. 
Detta var för Arendt (2016: kapitel 9) det särskilt allvarliga med 
flyktingars och statslösas situation. De kom att sakna det sam-
manhang där politiskt handlande är möjligt, den kontext eller 
gemenskap där tal och handling har betydelse (jämför Krause, 
2008; Parekh, 2004; Gündoğdu, 2015).

För Arendt var det förlusten av den politiska gemenskapen 
som gjorde flyktingars och statslösas situation inte bara utsatt, 
utan mycket farlig. De kan inte hävda rättigheter på annat sätt 
än i kraft av att vara människor. Det visar sig emellertid att stater 
och andra institutioner inte erkänner denna status som grund 
att ha rättigheter, i varje fall inte fullt ut, något vi diskuterat i 
föregående sektion. Arendt uttryckte det på följande sätt:

Den paradox som ligger i förlusten av mänskliga rättigheter är att 
en sådan förlust sammanfaller med det ögonblick när en person 
blir en människa i allmänhet … (Arendt, 2016:400).

Arendts argument här är möjligen något svårt att förstå. Varför 
skulle förlusten av mänskliga rättigheter sammanfalla med att ses 
som människa? Är det inte poängen med mänskliga rättigheter 
att statusen som människa är själva utgångspunkten för att ha 
rättigheter? Arendts resonemang på den här punkten är delat 
i två skilda men samtidigt sammanhängande argument. Båda 
handlar om att statusen som människa är ett slags reduktion av 
vad det innebär att vara människa (jämför Parekh, 2013). Den 
ena typen av reduktion ligger i att det verkar som att det hos 
en människa blott och bart saknas det slags karaktäristika – att 
vara förälder, granne, kollega, sophämtare, lärare och så vidare 
– som gör någon till en människa vi kan känna igen, känna 
sympati (eller antipati) och empati för. Utan dessa karaktäristika 
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har andra människor inget att hänga upp respekten på, inget 
som det vidhäftar:

Det verkar som om en människa som bara är människa har för-
lorat just de egenskaper som gör det möjligt för andra människor 
att behandla henne som en medmänniska. (Arendt, 2016:398).

Att andra människor inte finner något att ta fasta på hos en 
människa som enbart är människa visar på ett grundläggande 
problem med själva idén om mänskliga rättigheter – att de ska 
tillkomma alla, oavsett status i övrigt. De är tänkta att uttrycka 
en värdighet som följer av att vara människa helt enkelt, det 
enda i världen som har ett värde i sig och inte enbart kan ses 
som ett medel, som Kant (1785:50–61) uttryckte saken. Denna 
värdighet återfinns i exempelvis den allmänna förklaringens 
uttryck om människor som ”födda fria och lika i värde och rät-
tigheter”. Arendts poäng var att det ligger mycket mindre i ”vär-
dighet som människa rätt och slätt” än vi tror. En anledning är 
det som vi diskuterat hittills, att det verkar som att vår förmåga 
att se en annan person som en människa hänger samman med 
karaktäristika som gör henne till en särskild, specifik människa. 

En annan och sammanhängande anledning är att statusen 
som blott och bart människa paradoxalt innebär att vi reduce-
ras till vår biologiska existens. Det mest skrämmande med att 
enbart vara människa är att det därmed inte finns något som 
skiljer människan från hennes naturliga omgivning, det som hon 
delar med annat levande. Statslösa kastas tillbaka i sin naturliga 
givenhet:

… de (statslösa och flyktingar – vår anmärkning), mitt i civilisa-
tionen, kastas tillbaka till sin naturliga givenhet, sin blotta diffe-
rentiering. (Arendt, 2016:400).
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Poängen här är att människan reduceras till natur snarare än att 
vara något som höjer sig över naturen. Som människor rätt och 
slätt blev statslösa och flyktingar under och efter andra världs-
kriget en del av den naturliga omgivning som de levde i, inte 
något som de skilde sig från. Det farligaste som kunde hända 
en flykting eller statslös person menade Arendt var därför att 
bli betraktad som enbart människa: ”Världen fann ingenting 
heligt i den mänskliga existensens abstrakta och nakna faktum” 
(Arendt, 2016:397).

Arendt (1958: del 2) menade att reduktionen av människa till 
det naturliga och biologiska är ett specifikt modernt problem. 
Karaktäristiskt för modern politik är att den fokuseras på de 
biologiska och sociala dimensionerna av mänskligt liv, det som 
rör arbete, produktion och reproduktion. Detta visar sig i hur 
moderna politiska tänkare lagt vikt vid statens ekonomiska för-
hållanden och att utveckla dessa. I det antika samhället ansågs 
dessa förhållanden inte vara politikens fokus, utan tillhöriga hus-
hållsgemenskapen. Med hänvisning till Aristoteles beskrivning 
av livet i polis, skriver Arendt i boken Människans villkor att 
detta var gott i bemärkelsen:

Att man lyckades bli herre över livsnödvändigheterna, gott i den 
mån man lyckas befria sig från arbete och tillverkning och i viss 
mån övervinna den i alla levande varelser inneboende livsdriften 
så att man i hög grad undkom den biologiska livsprocessens träl-
dom (Arendt, 1958 [1998]: 67).

I den antika tanken om människan som politiskt djur låg fokus 
på att det utmärkande för människan var hennes förmåga att 
höja sig ur det nödvändiga och naturliga. Den antika förståel-
sen av politik handlade om frihetens möjligheter och hur den 
kunde gestaltas genom medborgarnas politiska deltagande. Poli-
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tiken var orienterad mot det goda livet och förverkligandet av 
frihet mellan jämlikar snarare än den hierarkiska relation mellan 
styrande och styrda som utmärkte hushållsgemenskapen. Arendt 
(1958: kapitel 2) försökte visa på denna förskjutning från antika 
till moderna föreställningar på flera sätt. Hennes berättelse kan 
lätt läsas som en förfallshistoria, men då missar man hennes 
poäng, nämligen att möjligheten att framhäva det politiska 
handlandet och talandet hos människan går förlorad när den 
sociala och biologiska existensen görs till grund för politiken.

Temat om människan som abstrakt naken har utvecklats av 
flera författare; en av de mer kända är Giorgio Agamben (1995). 
Han menar att moderna samhällen karaktäriseras av en samtidig 
uteslutning och inkludering av biologiskt och socialt liv. Till 
skillnad från Arendt menar Agamben att vi i politiskt tänkande 
har att göra med en dubbel process av uteslutning och inneslut-
ning av biologiskt och socialt liv. I det antika Grekland uteslöts 
denna betydelse av liv från politiken medan det inkluderats i 
moderna samhällen. Det är för Agamben av vikt att förstå denna 
dubbla process. Den ger upphov till en situation i det moderna 
som han kallar för en ”zon av oupplöslig sammanblandning” 
(”zone of irreducable indistinction”) eller zon av oskiljaktighet 
där biologiskt liv är både inneslutet och uteslutet i det politiska 
(Agamben, 1995 [2010]:21). Modern politik kännetecknas enligt 
Agamben av denna oskiljbara zon där liv är både inneslutet och 
uteslutet samtidigt.

Den oupplösliga sammanblandning som Agamben pekar på 
kommer till uttryck i den situation som papperslösa befinner 
sig i. Utan att här kunna gå in i detalj på Agambens analys 
menar han att statens suveränitet uttrycker denna paradoxala 
inklusion och uteslutning av biologiskt liv i modern politik. I 
rättsliga termer innebär det att papperslösa är likt forna tiders 
fredlösa. De är utanför rätten och kan därmed jagas men också 
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lämnas till sitt öde. Agamben diskuterade denna ställning som 
fredlös genom begreppet homo sacer2 men beteckningen fredlös 
säger mycket om vad han har i åtanke. Som fredlös är personer 
utanför rätten, de är de som kan jagas och inte längre har rätt 
att vistas på territoriet, som ska bort och inte tillhör. Exempel är 
när polisen hämtar papperslösa efter tips eller hur polisen söker 
efter papperslösa i tunnelbanor och andra kollektiva färdmedel, 
utanför skolor och så vidare. Ett sådant utrymme finns enligt 
lagstiftningen även om den under senare år blivit mer inklude-
rande för papperslösa (Erici, 2013). De är också de som lämnas 
åt sitt öde, att kunna klara sig bäst de kan. För att återknyta till 
citatet i början av detta avsnitt visar detta sig bland annat i räds-
lan för att upptäckas. En sådan vardaglig sak att en bil tutar, är 
något som föranleder Alireza och Ahmed att tänka att det är en 
civilklädd polis som är ute efter dem. För den fredlösa har detta 
tillstånd blivit det normala, en del av vardagen.

Agambens vidareutveckling av Arendts tankar kring männi-
skans abstrakta nakenhet och problemen med mänskliga rättig-
heter har använts av flera forskare som analyserat papperslösas 
situation (se Lechte och Newman, 2012a; b). Ett exempel är 
Shahram Khosravi (2006, 2010) som diskuterar ”illegalitet” 

2 Homo sacer är ett begrepp som Agamben (1995: del 2) hämtar från den 
romerska rätten. Det är den person som kan dödas men inte offras. Att 
kunna dödas betyder att personen är definierad som varande utanför den 
värdsliga, profana rätten, det som också ligger i att vara fredlös. Att inte 
kunna offras betyder att individen inte är inkluderad i den gudomliga 
rätten, vilket har varit en föregångare till senare tiders naturrätt. Natur-
rätten i sin tur är en av de filosofiska inspirationskällorna till mänskliga 
rättigheter, att dessa är något som står över den positiva rätten och därmed 
också klargör vad den senare bör innehålla. Agambens utveckling kring 
begreppet homo sacer kan ses i ljuset av Arendts anmärkning att det inte 
fanns något heligt hos den som är blott och bart människa. Denna abstrakt 
nakna människa är, menade Arendt, lämnad till sitt öde.
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som en position och uttryck för det nakna livet, ett avpolitiserat 
tillstånd bortom de nationalstatliga regleringsprocesser genom 
vilka mänskligheten görs politisk. Dessa regleringsprocesser gör 
det, med Khosravis ord, inte möjligt att exkludera men undanta 
papperslösa. De är inte utkastade men inte heller vare sig inklu-
derade som deltagare eller medlemmar i sammanhanget (Khos-
ravi, 2006:305). Khosravi noterar att diskussioner och analyser 
av migration alltmer har kommit att betona nationalstaternas 
säkerhet och en ökad och effektiviserad kontroll av migration 
(Khosravi, 2006). Maja Sager (2011) använder också Agambens 
tankar som en av utgångspunkterna för hennes avhandling om 
papperslösas situation. Sager (2011: 63f ) är samtidigt kritisk mot 
att kontexten kommer i skymundan i Agambens transhistoriska 
analys. Det finns också en risk att det politiska handlande som 
papperslösa och aktivister ägnar sig åt marginaliseras i Agambens 
analys, menar Sager.

Det fredlösa liv som med Agambens ord utgör ”det nakna 
livet”, det som Arendt kallade för människans abstrakta naken-
het, skiljer sig från politiserade livsformer, det som bland annat 
möjliggörs genom medborgarskapet. Icke desto mindre är livet 
för den fredlöse extremt politiskt eftersom han eller hon i varje 
ögonblick är utsatt för ett dödshot av den makt som bannlyst 
honom eller henne. Med start från denna osäkra terräng menar 
Agamben att vi måste hitta vägen för en annan politik. Snarare 
än rättigheter som något efterfrågat, bör vi tänka ”användning 
utan rätt”. I stället för att konfrontera staten utgår vi från formen 
av en ”icke-stat” inom vilken människor gemensamt skapar en 
plats i världen. Med detta i åtanke kommer vi in på den sista och 
avslutande tolkningsmöjligheten av Arendts tanke om rätten att 
ha rättigheter. Denna rätt tar fasta på möjligheten att agera poli-
tiskt. Det är det politiska handlandet som är nyckeln till såväl 
det djupt problematiska i att människor reduceras till biologisk 
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och social existens, som vägen ut ur en prekär situation. Ett 
exempel på detta är No Border Musical som Nima berättar om 
i inledningen till nästa avsnitt (se mer om musikalen i Pouran 
Djampours och Emma Södermans kapitel i denna antologi).

en plats i världen

Vi är här för att berätta och visa för människor genom teater 
och sånger. Vi är här för att vi tycker om det här och eftersom 
musikalen är detsamma som familj, vi kan lära känna varandra 
bättre här. Vi är också här för att sprida information till varandra 
och för att göra politik. Vi vill påverka politikerna att göra vår 
framtid bättre. Plus självkänsla, det får du. Så kan vi förändra 
världen (Nima, 17 år).

Nima berättar om att vara en del av ett sammanhang, en plats i 
världen, där handlingar och det som sägs är relevant och betrak-
tas som meningsfullt. Vår förståelse av Arendt är att hon reso-
nerar kring flyktingars och statslösas rättslöshet och problemen 
med reduktionen till det naturliga i termer av att berövas en 
plats i världen (jämför Bernstein, 2005; Parekh, 2004). Detta 
är delvis en värld som redan finns och i den meningen kan vi 
tala om en plats i världen, men det är lika mycket en värld som 
skapas genom att vi talar och handlar tillsammans. Av det skälet 
handlar, som vi läser Arendt (1958: del 5), de politiska möjlig-
heterna om världsskapande. Förlusten av den politiska gemen-
skapen handlar inte enbart att berövas en existerande plats, utan 
om en förlust av möjligheterna att tillsammans med andra skapa 
den värld som människor på många sätt inte enbart är i, utan är 
och gemensamt skapar.

Detta är en central utgångspunkt för Arendts tanke om 
rätten att ha rättigheter. Mot bakgrund av kritiken av mänskliga 

Irreguljär Immigr BOK.indb   433 2016-09-06   13:24



15 .  papperslösa och hannah arendts . . .434

rättigheter kan det tyckas något märkligt att hon skulle insistera 
på betydelsen av rättigheter (se till exempel Balibar, 2007; Gün-
doğdu, 2015). Nyckeln till en förståelse av detta ligger i Arendts 
syn på det politiska elementet i skapandet av en gemensam 
värld, en plats där personers uppfattningar och handlingar har 
betydelse och mening. Arendts kritik av mänskliga rättigheter 
innebär att hon inte anser att statusen som människa kan vara 
en grund för att ha rättigheter. Det är inte värdighet som visar 
sig i denna status som människa i ett modernt samhälle utan 
snarare hennes reduktion till att vara en levande varelse, en var-
else som bestäms genom sin biologiska men inte politiska exis-
tens. Det tycks innebära att rätten att ha rättigheter inte har en 
grund och så är det för Arendt, i varje fall i viss mån (jämför 
Cane, 2015). Vår politiska existens kommer sig ur vårt handlande 
och tal men vilar inte på något som ligger före eller till grund 
för detta. Det är också denna grundlöshet som gör att hon insis-
terar så starkt på rätten att ha rättigheter. Grundlösheten i den 
mänskliga tillvaron anger varför skapandet av en gemensam 
värld är så betydelsefullt. I förhållande till en av kungstankarna 
i mänskliga rättigheter, att vi är födda jämlika och fria, menade 
Arendt att den inte alls stämmer:

Vi föds inte jämlika; vi blir jämlika som medlemmar av en grupp, 
i kraft av vårt beslut att ömsesidigt garantera varandra lika rät-
tigheter. Vårt politiska liv vilar på antagandet att vi kan skapa 
jämlikhet genom organisation, eftersom människan kan bygga, 
förändra och handla i en gemensam värld, tillsammans med sina 
jämlikar och endast med sina jämlikar. (Arendt, 2016:399).

Arendts diagnos av problemen med att hävda tanken om män-
niska rätt och slätt som grund för att ha rättigheter, att det sna-
rare innebär att reduceras till människans naturlighet, förklarar 
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varför hon inte anser att det att födas som jämlik är relevant. 
Det är den politiska möjligheten att bli jämlik som är betydelse-
full. Just på grund av att mänskliga rättigheter saknar en grund 
måste de göras om och om igen. Och det är denna möjlighet 
som rätten att ha rättigheter skapar: att ha en plats i världen där 
tal och handling hänger samman, där tal är möjligt att höra och 
ta ställning till och där handlingar har mening och betydelse. 
Denna kombination av tal och handling förknippade Arendt 
med den ursprungliga betydelse som politik hade i det antika 
Grekland, i det sammanhang som polis utgjorde. Ibland förstås 
Arendts synsätt härvidlag som en idealisering av den antika polis 
men vår tolkning är att den polis-lika formen av politik är något 
som uppstår när människor kommer samman för att skapa en 
gemensam värld. Det är ett sätt att karaktärisera politikens möj-
ligheter (jämför Beltrán, 2009, Bernstein, 200; Parekh, 2004).

Flera forskare har använt Arendts tanke om att skapa och 
bygga en gemensam värld genom politiskt handlande av, för 
och tillsammans med papperslösa (se till exempel Beltrán, 2009; 
Krause, 2008; Gündoğdu, 2015). Detta världsskapande kan för-
stås som ett alternativ till den produktion av rättslöshet som 
utmärker papperslösas situation. Papperslösa är inte enbart något 
som finns i världen, en given kategori av personer, utan är en 
grupp som uppstår till följd av politiska, rättsliga och ekono-
miska regleringar. Vi har tidigare pekat på detta i förhållande 
till bland andra de Genovas (2002) och Khosravis (2006) analy-
ser av hur papperslöshet och illegalisering produceras. Det slags 
ordning som därmed skapas kan kontrasteras mot det slags värld 
som papperslösa och de som agerar tillsammans med dem skapar 
i projekt som till exempel No Border Musical. Genom att tala och 
handla tillsammans skapas en värld där det som sägs kan höras 
och handlingar kan vara verkningsbara (se till exempel Krause, 
2008; Sager, 2011). Monika Krause (2008) betonar att pappers-
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lösa verkar som politiska aktörer vars offentliga framträdande, då 
de exempelvis deltar i olika former av demonstrationer, blir ett 
ifrågasättande av idén att stater enbart ansvarar för människor 
som har rätt att vistas på deras territorium. Eftersom pappers-
lösa förkroppsligar motsättningarna i den ordning som utesluter 
dem, är deras offentliga framträdande explosivt och potentiellt 
befriande, menar Krause (Krause, 2008). Sager (2011) betonar i 
sin studie, som är baserad på fältarbete och intervjuer med både 
papperslösa och aktivister, att det finns flera olika slags strategier 
i detta avseende, strategier som handlar om att hantera varda-
gen och få en inkomst men också att skapa band och en känsla 
av samhörighet och gemenskap. Det handlar om ett vardagligt 
skapande av rätten att ha rättigheter menar Sager (2011:213), ett 
skapande som samtidigt sker i förhållande till den uteslutning 
och rättslöshet som utmärker papperslösas situation. Citatet av 
Nima, där han berättar om syftet med musikalprojektet i termer 
av att skapa en framtid som är bättre, illustrerar detta.

Papperslösas gemensamma handlande ifrågasätter de för givet 
tagna föreställningarna kring den politiska gemenskap som är 
centrerad i moderna stater och de lagar, policyer och praktiker 
som upprätthåller dessa, särskilt naturligtvis inom det migra-
tionsrättsliga området eftersom det handlar om personer som 
inte är en självklar del av statens gemenskap. Arendts tanke om 
rätten att ha rättigheter visar på båda formerna av agerande, att 
kunna vara en del av den existerande världen och att skapa en 
annan värld.

avslutande diskussion

Vi kan efter vår genomgång konstatera att papperslöshet är 
något som produceras genom regleringar, beslut och liknande. 
Detta är ett enkelt påpekande och säkert något många kan hålla 
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med om. Men det problematiska i mycket av den offentliga 
diskussionen är att detta enkla faktum ofta glöms bort. Sna-
rare framstår papperslösa som en grupp som mer eller mindre 
plötsligt finns här, som är här av en slags tillfällighet. Eller så ses 
det som en grupp som uppstår av eget fritt val, som väljer att 
konstituera sig som papperslösa genom att inte följa de beslut 
som myndigheter fattar eller inte följa de regler som gäller för 
inresa till en stat. I själva verket finns goda argument för att 
konstatera att papperslöshet inte handlar om vare sig fria val 
eller om tillfälligheter. Istället är det en konsekvens av en allt 
mer restriktiv migrationspolitik, där staten genom komplicerade 
processer sorterar människor i olika fack som gör det svårt att 
urskilja om de är uteslutna eller inte.

I det här kapitlet tog vi utgångspunkt i citat av tre ungdo-
mar som saknar uppehållstillstånd i Malmö och presenterade tre 
möjliga tolkningar av Hannah Arendts reflektion om rätten att 
ha rättigheter. Denna har varit mycket inflytelserik i diskussioner 
om mänskliga rättigheter för papperslösa migranter. De tre tolk-
ningsmöjligheterna har kretsat kring (1) rättslöshet och brister 
i förverkligandet av mänskliga rättigheter; (2) reduktionen av 
människor till deras biologiska existens, ett spår som utvecklats 
av bland andra Agamben, genom att de faller utanför alla de 
kategorier som är nödvändiga för att en person skall erkännas 
som en rättighetsbärare exempelvis medborgare, asylsökande 
eller nyanlända personer med uppehållstillstånd; (3) politiskt tal 
och handlande genom vilka en värld skapas, i intervjuerna pra-
tade ungdomarna exempelvis om att kunna ha en plats i världen 
där en får säga ifrån i situationer av kränkningar. Att ha en plats 
i världen handlar, som vi utvecklat ovan, också om att i gemen-
skap med andra tala och handla för att främja uppkomsten av 
och respekten för mänskliga rättigheter.
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En del av de exempel vi beskrivit i kapitlet handlar om funk-
tionen av lagstiftningen eller kanske mer rättvisande de trösk-
lar där juridisk-politiska beslut finner sin giltighet. I takt med 
att antalet människor i papperslöshet växer och situationer av 
oskiljaktighet blir fler utgör det en fara för möjligheterna att 
förverkliga mänskliga rättigheter. Irreguljär migration betecknar 
– kanske utgör det själva symbolen för – den moderna demo-
kratins brister. Oavsett om vi håller med om denna utsaga eller 
inte så kan vi konstatera att irregularitet har blivit en inbyggd 
del av moderna stater i väst. Personer som saknar uppehållstill-
stånd är både representanter för modernitet och bärare av en 
förmanande varning. De ger uttryck för en extrem övergivenhet 
samtidigt som de icke desto mindre personifierar en mängd cen-
trala maktrelationer i det moderna samhället. Undantagsfiguren 
förkroppsligar därmed vad som är förebådande – ett samhälle 
baserat på upphävande av rättigheter. Samtidigt kan, som i No 
Border Musical, skönjas spår av en annan världs början, en värld 
som skapas av att människor kommer samman och handlar. Det 
arbetet sker i en dubbelverkande process: å ena sidan utveck-
lingen av en struktur för att skydda rättigheter och å andra sidan 
ett praktiserande av rättigheter genom tal och handling (Spång 
och Lundberg, kommande).
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