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Abstract 

This paper is characterized as a critical case study aimed to scrutinize the continuous situation 

regarding Syrian refugees in Lebanon from an ethical theoretical approach. Mainly, two specific 

theoretical models regarding ethics in migration and a theoretical standpoint regarding ethics in 

migration are presented as the theoretical and scientific framework. Arash Abizadeh’s two models, 

known as the state sovereignty model and the liberal model are implemented in order to understand 

and to pinpoint the course of the Lebanese situation. Additional, Joseph Carens’ theory concerning 

ethics in migration is implemented parallel with the two models, to enhance the analytical tools 

and to introduce a normative perspective. Regarding the empirical result, three distinct 

perspectives are utilized in order to cope with the situation on a fair and nuanced ground. The 

Syrian refugees themselves, international involvement and the Lebanese government are presented 

as the empirical pathways throughout this paper.  

 

Concluding results of this paper tends to pinpoint uncertainty and unawareness to be the key factors 

in explaining the actions of the Lebanese government. Based on the theoretical framework 

presented in this paper, there is an established tendency to conclude that Syrian refugees has not 

been treated accordingly to ethical concepts. Because of the distinct ideal differences between the 

two theoretical models, the results tend to be more evident. The Lebanese government has initially 

tended to affiliate itself with the liberal model. However, as time has progressed the government 

has acted accordingly to the state sovereignty model, with not acknowledging ethical limitations 

in its decision making. While remaining in the grasp of the state sovereignty model, the 

government and the civil society has begun lighting sparks in actions that have been taken. These 

actions tend to recognize ethical limitations, thus moving Lebanon towards the liberal model, but 

far from being completely implemented. In summary, Lebanon’s situation has brought it to a 

tendency to conduct temporary policies in an increasingly permanent situation. 

 

 

 

Key words:  Lebanon, Syrian refugees, ethics, migration policy, governance models, state 

sovereignty model, liberal model, international aid, non-governmental organizations 
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 Inledning 

Sedan starten av det syriska inbördeskriget så har Libanon figurerat som ett av de främsta 

mottagarländerna i närområdet för syriska flyktingar. Eftersom Libanons huvudsakliga 

grannland är just Syrien så har spridningseffekter av olika slag varit mer eller mindre 

oundvikliga. För att förstå omfattningen av detta så låg antalet asylsökande i EU på drygt 1,2 

miljoner under 2015 (Eurostat, 2016). Året innan så befann sig 1,2 miljoner syriska flyktingar 

i Libanon. För att sätta detta i ytterligare perspektiv så bestod den totala libanesiska 

populationen år 2014 av 4 miljoner människor (UNHCR, 2015). Landets geografiska aspekt är 

i sig också något att belysa då ytan på 10 230 kvadratkilometer knappt motsvarar hela Skåne 

landskap (WorldAtlas, 2017). 

 

1.1 Kort om Libanons migrationshistoria 

För att förstå dagens situation är det viktigt att rikta en blick mot landets förflutna och den 

intensiva situationen som landet har befunnit sig i. För att genomföra ett historiskt underlag vad 

gäller migration inom libanesisk historia har jag valt att använda mig av professor Charles 

Winslows bok Lebanon: War and Politics in a Fragmented Society från 1996. Det är viktigt att 

förstå uppdelningen mellan religioner och kulturer eftersom det fortfarande är påtagligt än idag. 

Trots att staten i sig är en relativt ung sådan i skuggan av postkolonialismen så är landet erfaret 

vad gäller utvandring och invandring av stor densitet. (Winslow, 1996). 

 

Den libanesiska staten bildades så sent som 1943, efter att ha lytt under ottomansk lag. Den 

första konstitutionen som skapades har sedan dess genomgått ett antal förändringar och 

omskrivningar för att nå ett representativt och hållbart styrelseskick i den mån att inte väcka 

frustration hos de olika grupperna. Den mest blomstrande tiden i landet beskrivs enligt Winslow 

vara mellan 1958–1970. Under mitten av 60-talet kulminerade landets högkonjunktur då 

mängder av kapital inströmmade. Samtidigt som Libanon blomstrade så var läget desto mer 

spänt kring grannländerna. Palestinska flyktingar började egentligen ta sig till Libanon redan 

under det arabiska-israeliska kriget som härjade 1948. På grund av flera eskalerande konflikter 

i närområdet så började även antalet palestinska flyktingar i Libanon att göra detsamma. I och 

med den ökade aktiviteten palestinier i södra delen av landet så började libanesiska medborgare 

flytta längre norrut inom landsgränsen, huvudsakligen mot huvudstaden Beiruts förorter. Denna 

situation blev sedermera ohållbar ur ett infrastrukturellt perspektiv och landet gick mer och mer 
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mot en nationell inflation, tillsammans med de rådande integrationsproblemen som rörde 

palestinierna. Beirut, då känt för dess bankverksamhet, såg allt fler banker och kapital försvinna 

ur landet på grund av oro och ovisshet inför framtiden. Även om den palestinska situationen 

fortfarande är relevant så är det de syriska flyktingarna som idag rör om i både känslor och 

politik. Oron över att den syriska situationen ska resultera i samma destruktiva konsekvenser 

som den palestinska flyktingsituationen har blivit allt mer påtaglig (Winslow, 1996). 

 

Libanon har upplevt både dalar och berg under sin relativt korta tid som erkänd stat. Från 

blomstrande ekonomisk tillväxt till inbördeskrig och rejäla statsskulder. Libanesiska 

angelägenheter har även historiskt sett väckt internationellt intresse. Situationen med de syriska 

flyktingarna är inte ett undantag. Såväl icke-statliga organisationer som utländska regeringar 

har visat sitt stöd genom bland annat bistånd. I dagsläget så residerar dessa flyktingar oftast i 

etablerade flyktingläger nära gränsen, i mottagarsamhällen eller inne i de större städerna. Detta 

bidrar till en enorm press på den libanesiska infrastrukturen, såväl som på institutioner och den 

inhemska arbetsmarknaden, som saknar tydlig reglering. Tydliga migrationsdilemman som 

härleds ur etik och moral har sedan de palestinska flyktingarna uppstått för landet att beakta. 

Frågan är hur den libanesiska staten bör se på mottagande, integration och reglering. Detta har 

försatt landet i en ovisshet och otydlighet, vilket sedermera fördröjt problemen, snarare än ha 

landat i kompromisser och lösningar (Picard & Ramsbotham, 2012). 

 

1.1.1 Dagens situation och de syriska flyktingarna 

På grund av att Libanon idag är försatt i fortsatt kris, främst vad gäller ekonomi och politik så 

har en ny debatt väckts. Arbetslöshet, en svår ekonomisk situation och statliga reformer som 

fått utstå flaskhalsliknande situationer har präglat landet under tiden, samtidigt som flyktingar 

sökt sig in i landet. Landet har även stått utan regering från tidig vår 2018 tills början av 2019, 

på grund av politisk oenighet. Som poängterat i en artikel från The Washington Institute så 

kämpar libanesiska medborgare på landsbygden och i städerna med att få ihop en dräglig vardag 

medan flyktingar i läger ett stenkast ifrån mottar stöd och bistånd från myndigheter och 

närvarande organisationer. Enligt artikeln känner sig vissa libanesiska medborgare 

bortprioriterade. Spänningarna mellan de olika delarna av de libanesiska medborgarna och de 

syriska flyktingarna har eskalerat genom media och dylikt. En annan faktor som lyfts fram i 

artikeln som varit bidragande till dessa spänningar är de dåliga arbetsvillkoren som präglar 

flyktingarna. Libanesiska arbetsgivare är sällan begränsade med reglerade arbetsvillkor, vilket 
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i sin tur har resulterat i två huvudsakliga problem. Dessa arbetsgivare anställer hellre syriska 

flyktingar framför libaneser, vilket ökat spänningarna. Samtidigt så får dessa flyktingar arbeta 

långa dagar för en liten lön på grund av bristen på arbetsvillkor som existerar för flyktingar, 

eller icke-medborgare. Artikeln landar sedermera i att det världsliga samfundet, inte minst EU 

måste fortsätta och även intensifiera samarbetet och biståndet till den libanesiska regeringen för 

att detta inte ska urarta (Soz, 2018).  

 

I debatten om situationen i Libanon går det att se flera påtagliga problemområden. Allt från 

ekonomi, institutioner och utveckling. Det finns dock ett mer filosofiskt problemområde som 

egentligen varit påtagligt från att de första palestinska flyktingarna korsade gränsen in till 

Libanon. Frågan om moral och etik i förhållande till migration har kanske varit mer 

uppmärksammad inom EU:s medlemsstater vad gäller mottagande, behandlande av flyktingar 

och ansvarsfördelning. Det går dock likaväl att problematisera detta problem i det libanesiska 

fallet. När en flyktingsituation blivit så pass påtaglig som den syriska visat sig vara så uppstår 

flera praktiska problemområden. Dessa går att härleda till huruvida den libanesiska regeringen 

tagit hänsyn till etisk teori i sammanhanget, vilken politik som förts och hur hanterandet de 

facto har förlöpt. Det går även att argumentera för att det libanesiska fallet ter sig än mer 

intressant än de uppmärksammade EU-länderna. Detta eftersom Libanon inte är en del av den 

europeiska unionen och därmed inte lyder under europeiska lagar och förordningar. 

 

Den libanesiska nationalismen är också något att beakta i förhållande till landets 

migrationspolitik. I artikeln Lebanese Nationalism versus Arabism: From Bulus Nujaym to 

Michel Chiha skriven av Kais M Firro behandlas den libanesiska nationalismen och dess 

kontraster mot andra typer av nationalism. Här finner vi en grundläggande aspekt som kan 

härledas till dagens situation. Den libanesiska nationalismens första spadtag togs runt 1920 och 

utarbetades främst av kristna akademiker som residerade i vad som idag räknas som Libanon. 

Det huvudsakliga syftet var att utveckla en politisk ideologi som stod i kontrast till vad som 

annars präglade regionerna runt Libanon, nämligen arabism eller arabisk-syrisk nationalism 

som hade växt fram under slutet av 1800-talet i både Syrien och Libanon. Firro menar att 

utvecklandet av denna ideologi främst hade sina rötter i de kristna etablerade universiteten i 

landet, inom dess akademiska sfär. Intellektuella stödde antingen den nyetablerade ideologin 

eller sökte sig tillbaka till den arabisk-syriska nationalismen. Det finns stora kontraster mellan 

dessa nationalistiska ideologier. Den libanesiska nationalismen skapades i syfte att utmana den 
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redan präglade arabismen och härledde därför sin identitet till fenicierna, det forntida folkslaget 

som befann sig i dagens Libanon och vissa delar av Syriens kustremsa (Firro, 2004). 

 

Landets nuvarande situation gällande syriska flyktingar må vara relativt kortlivad, sett ur 

exempelvis den palestinska frågan, men har varit drastisk i många drag. Därför är det intressant 

att genom denna bakgrundsdiskussion försöka förstå hur landet historiskt sett har agerat. Med 

sår från ett inbördeskrig som fortfarande läker, interna grupperingar vad gäller kultur och 

religion, samt politiska intriger är det därför intressant att se hur detta fallet ter sig mot teorier 

som behandlar frågan om migration i förhållande till etik.  

 

1.2 Problemformulering 

Den huvudsakliga relevansen, inte minst den statsvetenskapliga relevansen som uppdagas i mitt 

arbete grundar sig främst i Libanons flyktinghanterande. Eftersom Libanon har varit ett av de 

främsta mottagarländerna vad gäller syriska flyktingar så är det även relevant att undersöka det 

libanesiska fallet i frågan om etik och migrationspolitiska aspekter. Som redan nämnt i 

bakgrundskapitlet så är Libanon inte ett land utan interna problem och utmaningar. Politiska 

schismer tenderar ofta att förknippas med den libanesiska statsmakten, då parlamentet ofta 

landar i oenighet i takt med Taif-avtalet som slöts vid inbördeskrigets slut för att fördela makten 

bland landets minoriteter (Karam, 2012). På grund av detta så kan det sedan leda till en splittrad 

mening och åtgärder beroendes på region och område. Med detta problemområde etablerat så 

är det även intressant att undersöka detta sett till den syriska flyktingsituationen i Libanon. Detta 

går sedan att härledas till ett perspektiv som behandlar etik. Trots en lång närvaro i landet så 

har Libanon tenderat att föra en exkluderande och segregerande politik gentemot de palestinska 

flyktingarna. Att detta skulle se annorlunda ut gentemot de syriska flyktingarna kan därför 

ifrågasättas. Detta kan sedermera leda till att Libanon hamnar i en ond cirkel. Med en kortsiktig 

och snäv migrationspolitik så uppstår missnöje bland de libanesiska medborgarna, vilket i sin 

tur genererar mer frustration för staten att handskas med. Detta kan sedan leda till etiska 

begränsningar och moraliska övertramp. Det är alltså de syriska flyktingarna som hamnar i kläm 

och intar en tydligt utsatt roll i detta sammanhang. Det är svårt att som flykting kunna bidra till 

en effektivisering av samhället om inte mottagarlandet ger en chans till detta. I detta arbete vill 

jag därför undersöka om Libanon har distanserat sig från etiska förutsättningar och om 

regeringen gjort moraliska övertramp riktade mot de syriska flyktingarna. Därefter vill jag se 

vilken av de två teoretiska modellerna som Libanon mest lämpar sig efter. Om det libanesiska 
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fallet har visat på ett annat beteende sett till det historiska perspektivet är det därför också 

intressant att belysa ett normativt perspektiv kopplat till etik. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I och med den presenterade problemformuleringen så är arbetets initiala syfte att undersöka den 

syriska flyktingsituationen i Libanon ur ett etiskt perspektiv. Två teoretiska styrmodeller som 

behandlar ett suveränt, respektive idealistiskt tillvägagångssätt appliceras för att kunna 

undersöka det libanesiska fallets karaktär. Parallellt så appliceras etisk teori med normativa 

inslag som kopplar an till migration för att få ett bredare underlag till de båda modellerna och 

som sedan används för att kunna dra slutsatser av normativ karaktär. I skuggan av den 

presenterade problemformuleringen och inledande syfte så önskar jag låna ett citat av den 

libanesiska författaren Khalil Gibran. 

 

Och ni som tar emot – och ni tar alla emot – låt ej tacksamheten bli en 

tyngd, ty då lägger ni ett ok på er själva och på den som ger. 

Höj er istället tillsammans med givaren på hans gåvor som på vingar; 

Ty att tänkta för mycket på sin skuld är att tvivla på givmildheten hos den 

som har den frikostiga jorden till moder, och Gud till fader (Gibran, 2006, 

ss. 20-21). 

 

Med det introducerade syftet i beaktning så är min ambition att i detta arbete undersöka och 

besvara följande frågor: 

 

• Hur förhåller sig den syriska flyktingsituationen i Libanon till Joseph Carens teori som 

redogör för etik kopplat till migration? 

• Hur placeras den libanesiska regeringens åtaganden gentemot flyktingsituationen i 

Abizadehs statliga suveränitetsmodell respektive liberala modell och har förändringar 

skett över tid? 

• Vad bör Libanon göra för att genomföra en mer hållbar migrationspolitik, som även tar 

hänsyn till etik och moral enligt Joseph Carens teori? 
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1.4 Avgränsningar 

Eftersom den syriska flyktingsituationen i Libanon är ett tämligen komplicerat fall med 

åtskilliga inriktningar och aktörer så krävs också avgränsningar. I detta arbetets fall har jag valt 

att göra avgränsningar i rimlighet till en masteruppsats. Eftersom denna uppsatsens teoretiska 

huvudfokus ligger i etik kopplat till migration, väljer jag därför att avgränsa det teoretiska 

ramverket efter just detta. Specifikt så handlar det om två etiska styrmodeller kopplade till 

migration, samt en etisk teori med mer normativa inslag som även den är ställd i förhållande till 

migration. När det istället kommer till arbetets undersökta fall och inte minst empiriska material 

så har jag valt att avgränsa detta till följd av det teoretiska ramverket. När det kommer till etik 

och migration så är det viktigt att belysa flera perspektiv av vederbörande fall, i detta fall det 

libanesiska fallet. Därför har jag valt att avgränsa detta arbetet till tre huvudsakliga områden; 

de syriska flyktingarna, den internationella inblandningen och den libanesiska regeringen. 

Denna avgränsning är gjord med omsorg för att upprätthålla en transparens och öppenhet 

gentemot det teoretiska ramverket. 

 

Detta arbete har belyst ett historiskt perspektiv i förhållande till migration i den libanesiska 

kontexten i bakgrundskapitlet.  Historiskt sett så utgör de palestinska flyktingarna i landet ett 

huvudsakligt fokus. Det ska dock betonas att de inte utgör lika stor del i detta arbete. De 

palestinska flyktingarna i Libanon utgör ungefär 10% av Libanons befolkning och är en viktig 

detalj i det stora pusslet (UNRWA, 2014). Varför avgränsningen görs här beror helt enkelt på 

att den syriska flyktinggruppen har, sedan det syriska inbördeskrigets eskalering, utgjort en ny 

aktör i det libanesiska fallet. Att sedan se och undersöka hur Libanon agerat utifrån denna nya 

situation, trots den tidigare påvisade historiska erfarenheten kring migration, är något som detta 

arbete avser avgränsa sig till. 

 

Det ska även betonas att mitt arbete avser att dra en tydlig avgränsning i de väpnade konflikter 

som uppstått vid den syrisk-libanesiska gränsen främst under 2014. Alltså, detta arbete kommer 

inte lägga något fokus på de stridigheter och offensiver som skett vid gränsen. Även om detta 

är en viktig aspekt så vill jag ändå argumentera för att flyktingsituationen är ett problemområde 

för sig. Det finns även två huvudsakliga anledningar till att tydliga avgränsningar görs här. Den 

första handlar om arbetets omfattning. Att försöka väga in de väpnade konflikternas 

konsekvenser skulle bli ett för invecklat spår, flytta fokus bort från det huvudsakliga syftet och 

även utgöra för stor plats av arbetet. Den andra och kanske viktigaste orsaken till avgränsningen 
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handlar om dessa konflikters karaktär. Även om stridigheterna varit begränsade till omfattning 

så är det dock mer invecklat än så. Striderna utkämpades inte av två tydliga sidor utan består 

istället av flera olika väpnade grupper. Likt det libanesiska inbördeskriget så utkämpades dessa 

gränskonflikter av flera grupper vars respektive lojalitet kan bredda ett helt politiskt spektrum 

(Schenker, 2015). 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis så lyfts ett bakgrundskapitel fram för att dels förtydliga situationen och fallet, 

samt även ge en kort inblick i libanesisk historia i förhållande till migration. Fortsättningsvis så 

följs detta av den aktuella problemformuleringen och uppsatsens ingående syfte och ambition. 

Följt av detta så presenteras även avsnittet som behandlar arbetets tidigare forskning. Här 

presenteras två intressanta tillägg till detta arbete som har som ambition att ge ett nyanserat och 

bredare perspektiv att ta i beaktning innan mitt arbetes huvudsakliga karaktär etableras. 

Hädanefter så inleds teorikapitlet som är disponerat utifrån de två teoretiska modeller samt en 

kompletterande mer normativ etisk migrationsteori som utgör det teoretiska ramverket för detta 

arbete. Efter detta så följer naturligtvis den angivna metoden för detta arbete. Specifikt så 

presenteras vald metod mer ingående och följs även detta av en diskussion om motivering, samt 

även alternativa metoder. När metoden sedan är förankrad så presenteras valt material för detta 

arbete utifrån de metodologiska förutsättningarna för att sedan övergå i det empiriska 

underlaget. Empirin följs sedan av en analys som dragits utifrån det teoretiska ramverket som 

här operationaliseras för att sedan landa i avslutande slutsatser och diskussioner. Varför det 

teoretiska ramverket först operationaliseras i det analytiska avsnittet är främst för att undvika 

förvirring och återupprepning, då empirin delas upp i tre distinkta delar samt att ramverket 

består av två modeller och en teori. 
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 Teoretiska dilemman och externaliseringen 

För att inleda den teoretiska presentationen och den tidigare forskningen så vill jag börja med 

att konstatera skillnaden mellan etik och moral. För att göra detta har jag tagit hjälp av Olof 

Francks definitioner i boken Etik, moral och mening. Franck menar att moral i allmän 

beskrivning innebär människors godtyckliga konstateranden över vad som är rätt och fel. Etik 

å andra sidan är istället ett begrepp som syftar till att beskriva läran om vad som är rätt och fel. 

Begreppet framstår även som mer strukturerat och systematiskt än moral (Franck, 1993, ss. 6-

9) 

 

Vad gäller avsnittet tidigare forskning så har jag valt att använda mig särskilt av två olika 

arbeten som behandlar aktuell migration och etiska dilemman utifrån olika perspektiv. 

Motiveringen bakom detta ligger i kontrasterna. Det första arbetet som jag använder mig av 

behandlar migrationspolitik utifrån en teoretisk och filosofisk synvinkel. Det är en avhandling 

författad av Björn Östbring, som huvudsakligen är en metateoretisk diskussion vad gäller 

migrationspolitik och de etiska och moraliska dilemman som uppstår. Detta är oerhört tacksamt 

då jag i min egen uppsats använder mig av de diskussioner som drivs i Östbrings avhandling 

för att med bättre underlag förstå mina egna teoretiska inriktningar för denna uppsats och för 

att analysera de dilemman som framkommer i den libanesiska situationen. Därav utgör inte 

Östbrings avhandling ett teoretiskt underlag för denna uppsats utan agerar snarare som 

ytterligare underlag till de teoretiska diskussionerna. Det andra arbetet som presenteras i 

tidigare forskning är Christina Boswells rapport som istället behandlar den europeiska 

externaliseringen utifrån ett migrationsperspektiv. Detta är intressant i den aspekt att det kan ge 

svar på en del faktorer kring migrationsströmmarna som upprättats efter att det syriska 

inbördeskriget först bröt ut. Även om det inte är lika relevant som Östbrings avhandling i detta 

syfte så fullföljer det en roll att ytterligare perspektivera Libanons roll och agerande i denna 

fråga, just i kontrast till vad som hänt och händer på en europeisk arena. Tillsammans med detta 

så fyller det även en funktion i min uppsats resultatdel, då det är intressant att väga in denna 

aspekten för att sedan kunna spekulera i vidare forskning.  

 

2.1 Teoretiska migrationsdilemman 

Det första arbetet som jag behandlar är då Björn Östbrings avhandling Migrationspolitikens 

dilemma från 2018. I denna begrundar han den tydliga motstridigheten i politisk teori vad gäller 



12 

 

normativ teori och idealistisk eller liberalistisk teori kopplat till migrationspolitik. I hans fall tar 

han avstamp i den svenska kontexten och undersöker hur diskussionen mellan dessa teoretiska 

avstamp har utspelats. Avhandlingen för, som tidigare nämnt en grundlig metateoretisk 

diskussion vad gäller dessa olika perspektiv i förhållande till migration, ideal och hur detta 

återspeglas i verkligheten. Den utvecklas sedermera till att avverka andra mer politiska 

dilemman kopplade till just migration. Bland annat så lyfter han fram dilemmat kring 

nationalstaten och problematiken som uppenbarar sig när en stat sätts i en ansträngd 

migrationspolitisk situation. Samma sak gäller för välfärdsstaten i kontrast till idealismen om 

en liberal migrationspolitik. Detta kan sammanfattas som problematiken som uppstår när man 

ställer ideal mot verklighet (Östbring, 2019). 

 

I Östbrings resultatdel belyser han tre framförda analyser. Dessa utgår ifrån olika 

utgångspunkter kopplade till avhandlingens huvudsakliga begreppslista. Dessa analyser är 

således kopplade till migration och teoretiska tillvägagångssätt för att bemöta den 

problematiken som Östbring menar övervägande finns inom migration. Den första tar avstamp 

i en svag realism, vilket innebär att man bör vara varsam mot de kriterier och målsättningar som 

utarbetats ur en idealism. Detta menar han dock inte ska ses som en kritik gentemot en liberal 

universalism, utan är viktigt att ta i beaktning när idealistiska argument har elaborerats fram 

utifrån en svag återkoppling till sociala faktorer. Med detta så menar Östbring att denna typ av 

argument ofta inte fokuserar på faktorer som politik, kultur och sociala strukturer, utan istället 

endast vilar på liberala ideal. Utan att göra detta så menar Östbring att denna typen av argument 

aldrig kan vara framgångsrika och bidra till ett liberalt samhälle (Östbring, 2019). 

 

I den andra analysen så utgår Östbring istället vad han kallar för demokratiskt ”underskott”. 

Han menar att detta uppstår av kombinationen mellan migration och politik som bidrar till en 

begränsad rösträtt för medborgare, samtidigt som medborgarskap begränsas till de personer som 

befunnit sig i landet under en längre tid. Han menar att denna typ av dilemma bidrar till en 

tydlig politisk ojämlikhet i vederbörande land, alltså att alla som lever under samma 

institutioner och lagar inte har samma rätt att påverka politiken och samhället. Fortsättningsvis 

så menar han att om målet är att uppnå demokratiska ideal, så är staters praxis om att begränsa 

rösträtten och röstberättigade snarare ett demokratiskt problem än ett dilemma. Detta blir dock 

ett dilemma om man istället utgår ifrån vad för förutsättningar som måste mötas för att kunna 

nå ett demokratiskt beslutsfattande. Det uppstår dock problem i frågan om förutsättningar. 

Traditionella förutsättningar, menar Östbring är när demokratin legitimeras genom beslut som 
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uppfattas som ett medborgerligt självbestämmande. Väger man istället in de människor som 

befinner sig i landet, men saknar medborgarskap uppstår problem kring denna legitimering. 

Östbring exemplifierar detta genom Brexit. Frågan som han ställer är om Brexit-omröstningen 

var illegitim eftersom man inte inkluderade dessa människor, eller om den hade varit illegitim 

om man inkluderat dessa och omröstningen resulterat i något annat (Östbring, 2019). 

 

Vad gäller den tredje och sista analysen tar Östbring istället avstamp i ett slags metakritiserande 

av liberalismen. Med detta så ställer han den nationalistiska liberalismens argument om att 

statlig kontroll över migration mot det mer renodlade liberala argumentet som menar att så 

länge en grundläggande ordning består så bör man ha öppna gränser. Östbring väljer att kritisera 

det senare argumentet för att det inte ser över möjliga implikationer som det kan generera och 

att argumentet är vagt i frågan om vad som bör göras för att genomföra detta. Denna typ av 

analys uppenbarar sig även i den första analysen då Östbring ställer sig frågande till att man 

inte erbjuder ett tillvägagångssätt, eller hur man ska hantera dessa mer idealistiska motiveringar, 

på ett politiskt eller praktiskt plan. Dessa analyser kan sedermera sammanfattas i en slutsats 

som rör sig kring distans och oförmåga att se bortom sitt eget perspektiv eller argument. Vad 

som också uppenbarar sig i Östbrings analys är oförmågan, eller bristen på presenterade 

tillvägagångssätt för de mer idealistiska argumenten. Viktigt att poängtera är att han inte 

kritiserar dessa argument för dess innehåll, utan snarare bristen på innehåll och vägledning. 

Med denna slutsats i åtanke så är detta ett viktigt underlag i fråga om normativa eller idealistiska 

inriktningar i förhållande till etik i denna typ av migrationsdilemman (Östbring, 2019). 

 

2.2 Externalisering i europeisk migrationspolitik 

Jag har också valt att lyfta Christina Boswells teori om västerländsk eller euroepisk 

externalisering. Valet av att använda den europeiska externaliseringen som tidigare forskning 

och inte en del av det teoretiska arbetet är viktigt att tydliggöra. Anledningen bakom detta ligger 

mestadels i att både syftet och analysen troligtvis skulle bli för spretig. Det är självklart 

intressant att analysera Libanons roll i den europeisk externaliseringen, men i förhållande till 

det redan utarbetade ramverket skulle det inte generera en lika tydlig röd tråd. Om man leker 

med tanken att externaliseringen haft en liten direkt påverkan som går att presentera ur ett 

vetenskapligt perspektiv så skulle det innebära en viss otydlighet i arbetets redan etablerade 

syfte. Att istället placera in det i tidigare forskning så tillåter det mig att istället att arbeta fram 

en förståelse kring situationen i sin helhet och även dra vissa paralleller till arbetets ämne. 
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Framförallt så vill jag anspela till detta i resultatdelen för att konkretisera tanken om vidare 

forskning. Jag vill även klassa artikeln som en intressant aspekt att dyka djupare i, då det gav 

ett utökat perspektiv i att förstå hur något så pass omfattande som den libanesiska 

flyktingsituationen kan ha uppstått, eller i alla fall vissa drivande faktorer. 

 

Som Boswell beskriver i sin rapport The ‘External Dimension’ of EU Immigration and Asylum 

Policy, har EU hamnat i något som närmast kan beskrivas som en identitetskris vad gäller 

flyktingpolitik. Den europeiska migrationspolitiska externaliseringen är dock inte ett nytt 

begrepp. EU har sedan tidigt 1980-tal begränsat möjligheter för extern immigration till 

kontinenten. Boswell beskriver tydligt bristerna med den mer traditionella migrationspolitiken. 

Med tidigare förutsättningar rörande traditionell migration så har EU istället sett över alternativa 

tillvägagångssätt att bemöta detta, eftersom man ansett att situationen blivit ohållbar. Ett av 

dessa sätt är något som Boswell kallar för europeisk externalisering. Detta innebär i mångt och 

mycket att EU har flyttat fram sina migrationsgränser, huvudsakligen genom förhandlingar och 

avtal med länder som uppfattas som genomfarts- eller mottagarländer till vederbörande land, i 

detta fall Syrien. Detta eftersom man vill minimera höga antalet migranter som rör sig under 

väldigt kort tid (Boswell, 2003). 

 

Boswell lyfter fram två huvudsakliga metoder som implementerats i externaliseringen. Den 

första innebär att man förskjuter de traditionella migrationsverktygen till den nya 

migrationsgränsen. Motiveringen bakom detta är att stärka genomfarts- och mottagarländernas 

interna migrationskontroll. Konceptet bygger alltså på att låta dessa länder implementera 

gränskontroller för att kontrollera flödet av flyktingar, samt att motverka illegala flyktingar, 

smuggling och trafficking. Tillsammans med detta beslutades det även att framtida 

medlemsstater behövde inkorporera Schengenavtalet i sin nationella migrationspolitik, vilket i 

väsentlighet bygger på en striktare gräns- och asylpolitik. Den andra beskriver Boswell som 

mer preventiv i EU:s ögon. Det bygger bland annat på att påverka människors val av 

destinationsland så väl som att upprätta säkra destinationer i närområdet i form av att bistå i de 

faciliteter som krävs för att göra det möjligt att placera återvändande asylsökande. Dock så 

klargör Boswell att denna typ av bemötande av migration från EU:s sida fortfarande är ett 

relativt nytt sådant. Vilka typer av avtal som bör slutas och vilka typer av policyinstrument som 

bör användas för att effektivisera detta och ta hänsyn till konsekvenser är fortfarande ett 

obesvarat kapitel. Detta nya tillvägagångssätt bygger kort sammanfattat på att framskjuta 

migrationskontroller till den nya yttre gränsen, samtidigt som man vill förhindra stora 
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flyktingströmmar. Det som Boswell hävdar som intressant inom denna diskussion, är att 

undersöka vilket av dessa tillvägagångssätt som blir mest relevant i framtiden. Detta är inte bara 

intressant, utan blir även avgörande i den kontext om hur situationen i dessa genomfarts- och 

mottagarländer kommer att utspela sig. Boswell lyfter perspektiv som flyktingars skydd, 

stabilitet och utveckling som avgörande i frågan om konsekvenserna av EU:s nya 

migrationsdirektiv (Boswell, 2003). 

 

Boswell fortsätter sedan diskussionen med att förklara vad som var den bakomliggande faktorn 

till denna åtskruvade europeiska migrationspolitik. Hon menar dock att denna utveckling i vissa 

anseenden är en del av en naturlig process rörande EU:s allt mer reglerade migrationspolitik 

som började implementeras på 80-talet. Tjänstemän inom Schengens expertisområde har sedan 

länge utökat det europeiska samarbetet vad gäller den polisiära och den rättsliga aspekten av 

Schengenavtalet. Detta i syfte och tro om att med hjälp av detta kunna förhindra irreguljära 

migrationsflöden (Boswell, 2003).  

 

För att förstå detta agerande måste det först utredas varför migrationspolitiken förändrades till 

det med kontrollerande under 1980-talet och framåt. Nationella rättsväsenden och regeringar 

utövade på den tiden vad som ansågs maximalt i förhållande till en snäv migrationspolitik. 

Regeringarna kunde dock kringgå detta med hjälp av det europeiska samarbetet. 

Transnationella samarbeten inleddes för att undvika rättsliga åtaganden och efterforskning. Det 

huvudsakliga ramverket för denna typ av samarbete var i första hand mellanstatlig och gav 

därför minimalt utrymme för inblandning på överstatlig nivå. EU:s kommission, parlament och 

domstol var därför högt begränsade i sin inblandning. Dokumentation och möten präglades 

också av hög sekretess. Aktivistgrupper och icke-statliga organisationers åtkomst av denna typ 

av avtal var därför begränsad. Det var därför lukrativt för nationella regeringar att ingå i denna 

typ av mellanstatliga avtal, snarare än att utveckla mer omfattande avtal som Schengen. Inga 

omfattande åtgärder sattes i verket mot vad som kan ingå i en externalisering av yttre 

gränsländer. Exempelvis så iscensattes inget bistånd i inackordering av flyktingar i vad som 

uppfattades som mottagar- eller genomfartsländer. Ingen europeisk polis fick heller i uppdrag 

att motarbeta trafficking i forna Jugoslavien under sent 80-tal och början av 90-talet. Boswell 

argumenterar dock för att förskjutningen av denna typ av instrument mot en externalisering av 

den europeiska migrationsgränsen därför kan ses som logisk i sitt sammanhang, men det skulle 

dröja (Boswell, 2003). 
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Under 1990-talet fördes den europeiska migrationspolitiken i en annan typ av riktning, vilket 

skulle prägla den långt framöver. Det var under denna tid som diskussionen om migration och 

flyktingströmmar perspektiverades i förhållande till hot mot säkerheten i mottagarländerna, 

alltså de europeiska länderna. Kopplingar gjordes till organiserad brottslighet, terrorism och 

religiös fundamentalism. Boswell beskriver dock detta hastiga skifte i definitionen inte som ett 

svar på ökad migration i fråga om densitet eller kostnader. Snarare så gjordes denna 

omdefiniering av begreppet för att bemöta nationella problem rörande socioekonomi, kultur och 

integration. Detta gjorde att man lade andra typer av samhälleliga problem under samma 

förklaringsfaktor, nämligen migrationen. Trots att man i efterhand kunnat påvisa att många av 

dessa problem inte var direkt kopplade till migration och migranter så var denna typ av 

populistiskt hanterande ett sätt att ”legitimera” vissa politiska krafters ifrågasättande av 

respektive nationell migrationspolitik. Den nya typen av retorik förde Europa mot en mer anti-

migrationspräglad agenda. Efterföljet av detta var en ny typ av externalisering som sattes i 

praktiken. Resultatet blev ett förhöjt säkerhetsläge, där polis- och kontrollinstrument 

implementerades i vad som skulle bli den yttre gränsen. Dessa länder blev uppmanade och 

ibland skyldiga genom respektive lands EU-medlemskap, att implementera dessa metoder för 

att bromsa och kontrollera den irreguljära migrationen till EU. Det var EU:s råd för rättsliga 

och inrikes frågor som gick i bräschen för att få dessa metoder implementerade, både på EU-

nivå och utanför (Boswell, 2003). 

 

Under tiden kom även den andra metoden att bli aktuell, den som Boswell kallar för 

”preventiv”. Det nya tillvägagångssättet var huvudsakligen att bemöta roten till migrationen. 

Detta genom bidragen assistens i närområden, handel eller förskjutningen av de 

policyinstrument som tidigare benämnts. Detta kan kokas ned till att man vill från EU-nivå 

främja mottagandet av flyktingar i närliggande regioner eller länder, för att göra det sekundärt 

att söka asyl i Europa. Under hela 80-talet debatterades kontrasterna mellan kontrollerande 

metoder och mer preventiva metoder. Boswell menar att experter och liberala lobbyister ansåg 

den senare metoden vara mer human och främjar flyktingars mänskliga rättigheter snarare än 

att implementera migrationskontrollerande åtgärder. Som tidigare nämnt var det inte förrän 

under 90-talet som de preventiva metoderna sattes i bruk, en bidragande faktor till detta var att 

man insett begränsningarna med migrationskontrollerande metoder och ville därför införa något 

mer effektivt. Det rådde ingen tvekan om att de mål som satts för kontrollerandet av irreguljär 

migration och trafficking inte uppnåtts. Därför påbörjades istället arbetet med de preventiva 
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åtgärderna vad gäller euopeisk externalism i förhållande till migrationspolitiken (Boswell, 

2003).  
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 Två styrmodeller och etisk teori 

I presentationen av teorikapitlet vill jag belysa de problem som ofta diskuteras i sammanhanget. 

För att börja denna diskussion önskar jag lyfta den teoretiska problematiken som Björn Östbring 

introducerar och som omfattar just migration i ett demokratiskt perspektiv. Den huvudsakliga 

frågan som ställs är huruvida migration påverkar demokratin i ett mer universellt perspektiv. 

Är migrationen ett hot mot demokratin och dess institutioner, eller är det snarare nationalstaten 

och den traditionella synen på medborgarskap som stjälper demokratin i en globaliserad och 

transnationell värld präglad av migration? I skuggan av den universella liberalismen så råder 

delad mening vad gäller just den universalistiska liberalismen och den liberala nationalismen i 

detta sammanhang. Den universalistiska liberalismen omfamnar demokratins grundpelare om 

lika rättigheter, samtidigt som man ställer sig frågande till den praxis som innebär exkludering 

av utländska medborgare. Den liberala nationalismen ser istället denna typ av politik och syn 

på medborgarskap nödvändig för att kunna fortsätta bedriva ett demokratiskt samhälle som inte 

minst präglas av självbestämmande. Östbring avslutar denna diskussion med att poängtera att 

beroendes på hur man ställer sig i denna fråga påverkar den bedrivna migrationspolitiken i utsatt 

land (Östbring, 2019). 

 

3.1 Teoretiskt ramverk 

Introduktionen till det teoretiska ramverket tar avstamp i Arash Abizadehs vetenskapliga bidrag 

i Duncan Bells bok Ethics and World Politics. Abizadeh, som är professor vid McGill 

University i Montreal är författaren till ett kapitel i boken där det övergripande ämnet i kapitlet 

behandlar medborgarskap, migration och gränspolitik. Detta är förstås kopplat till de etiska 

dilemman som uppstår inom området. Även områden som behandlar etik kopplat till migration 

i förhållande till ett mottagarland är aktuellt i Abizadehs kapitel. Den fundamentala frågan som 

består i detta sammanhang beskriver Abizadeh vara något som filosofer har tacklats med länge. 

Det vill säga frågan om hur maktutövande av en grupp över en annan legitimeras (Abizadeh, 

2010).  

 

Den huvudsakliga motiveringen till mitt val av Abizadeh och hans teoretiska modeller finner vi 

främst i den avgränsning som modellerna utgör. Frågan som ställs är då varför Abizadeh och 

dessa modeller väljs framför andra teorier och vilka det potentiellt skulle vara. För att svara på 

detta så vill jag börja med att generalisera modellerna. I sina grundvärderingar kan man 
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argumentera för att dessa modeller har sin ansats i liberalism respektive realism, därför går det 

att argumentera för att andra mer etablerade teorier som tar avstamp ur dessa ideologier skulle 

ha kunnat utgöra det teoretiska ramverket. Min motivering ligger även i fråga om det valda 

fallet. Eftersom det går att argumentera för att det libanesiska fallet ter sig vara ett unikt sådant 

så menar jag att precisa teorier är att föredra. I och med att det libanesiska fallet är svårt att 

generalisera gentemot andra fall så finns det därför utrymme att använda mer ingående teorier. 

Eftersom Abizadehs modeller främst analyserar etiska frågor inom politiska inriktningar i 

förhållande till migration så vill jag påstå att dessa är lämpliga att använda i detta fall. 

Argumentationen lyder densamma för Jospeh Carens teori om moral och etik i förhållande till 

migration i sin bok Ethics in Immigration. Undantaget i denna fråga är att Carens teori för ett 

mer normativt resonemang, som sedermera appliceras för att svara på min tredje frågeställning. 

För att föra mitt syfte med uppsatsen vidare vill jag även föra en normativ diskussion om 

huruvida en potentiell framtid kan se ut i det libanesiska fallet. Detta är högst intressant i och 

med att mycket av den valda empirin för detta arbete, alltså rapporter gärna diskuterar om vad 

som bör göras i fråga om effektivitet, rättigheter och etiska frågor. 

 

Vad gäller detta arbetets teoretiska avgränsning så är det viktigt att framföra en tydlig 

motivering. Fallet Libanon är ett ämne där problemen och de teoretiska perspektiven är många. 

Detta arbetets val av teoretiskt ramverk är ett sätt av många att bemöta problematiken från en 

sida. De kanske tydligaste avgränsningarna i ett teoretiskt perspektiv faller inom det 

institutionella. Mitt arbete är inte utformat för att analysera landets institutioner, ekonomi och 

reformer i förhållande till flyktingsituationen, utan behandlar istället moral, etik, pragmatism 

och normativ teori. Det går alltså att sammanfatta detta som den filosofiska och etiska sidan av 

landets flyktingsituation, som överblickar båda sidornas situation. Det ska dock framgå att dessa 

faktorer fortfarande kommer att tas i beaktning eftersom dessa är bidragande orsaker till etisk 

och moralisk migrationsproblematik. Denna avgränsning går sedermera hand i hand med 

arbetets empiri. Eftersom empirin i huvudsak består av icke-statliga organisationers 

rapportering av situationen, ter det sig naturligt att även använda denna typen av teoretiskt 

ramverk då empirin mestadels består av insamlade data som ter sig lämpligt att analyseras ur 

en mer politisk och filosofisk synvinkel. 
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3.1.1 Den statliga suveränitetsmodellen 

I teorikapitlet har jag valt att använda mig av en normativ, respektive idealistisk teori. För att 

sedan knyta samman dessa har jag även valt att låta ett etiskt teoretiskt perspektiv även 

genomsyra arbetet. I den teoretiska aspekten rörande normativ teori i förhållande till det 

politiska perspektivet finns det flera angreppssätt beroendes på situationen. I detta fall önskar 

jag att använda mig av vad som är författat av Abizadeh. I boken så presenterar han två modeller 

inom politisk teori som förkroppsligar den normativa, respektive idealistiska inriktningen som 

stater kan anta vad gäller migration. Den första modellen som Abizadeh presenterar kallas för 

den statliga suveränitetsmodellen. Denna modell balanserar problematiken mellan att 

upprätthålla en mer normativ inställning gentemot politiken, den statliga suveräniteten och 

legitimiteten. Modellen är i sig ett delkapitel och avsedd att behandla medborgarskap, migration 

och gränser, där man bland annat belyser förhållandet mellan medborgare och invandrare. I 

detta sammanhang beskrivs problematiken kring legitimering av makt hos stater och vad som 

är avgörande för en stat att utöva legitim makt över dess medborgare. Tre tydliga problem som 

uppenbarar sig här är huruvida man legitimerar staten och dess konstitutioner, rättsväsendet 

och dess verktyg att utöva makt och slutligen hur man legitimerar politiska gränser, såväl 

territoriella som medborgerliga. Denna problematik härstammar främst från medborgarskap 

och dess samhörighet med mänskliga rättigheter. Genom att detta är en produkt av den moderna 

staten för att skapa jämlikhet så uppstår även en konsekvensprodukt i att man även genom detta 

skapar en exkludering av andra kategorier. I detta fall så ställs inte medborgarskapet längre 

enbart mot staten och dess roll som underlydande till makthavarna, utan även till den icke-

statliga kategorin. Det vill säga invandrare och i detta specifika fallet flyktingar. Därav 

uppenbarar sig just legitimitetsproblemen för en stat utifrån den disharmoni som befinner sig 

mellan normativ och idealistisk teori (Abizadeh, 2010). 

 

Abizadeh menar att enligt den statliga suveränitetsmodellen antyder man att etiska 

begränsningar först kan uppstå efter man har säkerställt fred och säkerhet bland sina 

medborgare. Detta kulmineras sedan till argumentet att utan fred och säkerhet så finns ingen 

etik inom den politiska sfären. Detta är inget nytt argument i sammanhanget. Denna typen av 

ställningstagande i frågan om suveränitet kan spåras tillbaka till bland annat de stora filosoferna 

Niccolò Machiavelli och Thomas Hobbes, som båda förespråkade en auktoritär stat. 

Fortsättningsvis så är detta argument den fundamentala byggstenen som krävs för en suverän 

stat för att sedan kunna skapa etiska förhållanden mellan människor. Abizadeh menar att denna 



21 

 

typ av ideologi ofta också förekommer inom internationell lag då en stat ska kunna utöva 

auktoritet och begränsningar för antalet flyktingar som äntrar landet för att kunna bibehålla sin 

egen självständighet. Den statliga suveränitetsmodellen ger oss till slut svar på två avgörande 

frågor i detta sammanhang. Först så besvaras frågan om vad eller vem som erhåller den legitima 

politiska makten att implementera gränspolitik eller en strängare migrationspolitik. Frågan 

elaboreras ytterligare då representationen bakom detta ifrågasätts. Ska representationen enbart 

bestå av partimedlemmar, eller ska invandrare vara involverade i processen? Svaret på denna 

fråga utifrån den statliga suveränitetsmodellen kan verka relativt enkelt, då det är staten själv. 

Denna modell menar att ideologin bakom den suveräna staten innebär rätten att legitimt utöva 

makt då den agerar å dess egna medborgares vägnar. Det ska även understrykas att det är bara 

medborgarna som är relevanta i sammanhanget. Detta leder oss in på den andra frågan som 

denna modell besvarar. Vad finns det för etiska normer eller anledningar som bör belysas hos 

auktoriteten för att påverka gräns- och migrationspolitiken som implementeras? Svaret på denna 

fråga är också relativt enspårig, den finns inga etiska eller moraliska normer eller spärrar som 

auktoriteten bör ta hänsyn till. Dilemmat i detta fall menar Abizadeh ligger hos andra modeller 

att besvara (Abizadeh, 2010). 

 

Trots att den territoriella aspekten, som Abizadeh beskriver, blir naturlig i och med konkreta 

gränser, utgör detta mindre relevans om man inte utövar kontroll längst gränserna. Bortsett från 

detta så är en suverän stats primära uppgift att upprätthålla lag, ordning, fred och säkerhet. Detta 

är dock vad som skapar turbulens mellan denna modell och vad som kallas för den liberala 

modellen. Förespråkare för den liberala modellen menar att det finns etiska begränsningar för 

hur en suverän stat legitimt ska behandla människor, i detta fall flyktingar (Abizadeh, 2010). 

 

3.1.2 Den liberala modellen 

Den statliga suveränitetsmodellen står i bred kontrast till den liberala modellen som istället 

utgår från det individuella perspektivet att låta människor korsa gränser hur de än vill, utan 

repressalier. Detta sätter inte så stor press på internationella konstitutioner som det gör på 

nationella sådana. Denna modell framhäver istället det sociala kontraktet som avgörande i 

förhållande till att en stat ska kunna utöva suveränitet. Mycket av de liberala värderingarna 

rörande just etiska frågor, som möjligheten att kunna återvända till ett tidigare lämnat land utan 

konsekvenser är dock inte fullt erkända i ett globalt perspektiv. Vare sig internationella lagar, 

konstitutioner eller nationella konstitutioner tar oftast hänsyn till detta. Även om Abizadeh 



22 

 

beskriver den mer klassiska liberala agendan, så finns även en motstridighet här i och med den 

socialliberala sidan av spektret. Denna sida förespråkar inte den fria rörligheten i samma 

utsträckning som annars utgör en slags etisk utopi inom den liberala modellen. 

Socialliberalismen är istället varsam till den ojämlikhet som präglar den globala arenan och 

menar att en sådan fri rörlighet skulle innebära ekonomisk kollaps och sätta enorm press på 

välfärdsstrukturer i de påverkade länderna, vilket i sin tur skulle föra den globala ojämlikheten 

vidare. I och med det så skulle det uppstå en sådan tydlig distinktion mellan folkförflyttningar 

från den fattigare delen av världen till den rikare, vilket i sig skulle rubba de ekonomiska 

systemen i västvärlden (Abizadeh, 2010). 

 

Fortsättningsvis så menar Abizadeh att den liberala modellen förespråkar ett liberalt förhållande 

till det sociala kontraktet. Rätten att lämna ett land är avgörande för en stat att legitimt utöva 

makt, utan detta så lyder resonemanget att landets befolkning inte är införstådda och därmed 

inte tillgivit staten makten att regera. Denna typ av resonemang är dock inte av anrik tradition 

när det kommer till praktiserande. FN:s konvention och protokoll för flyktingstatus trädde i 

kraft 1951, respektive 1967 och är erkänt av majoriteten av länderna i världen. Dessa 

reglementen erkänner dock endast personer som flytt undan social och politisk förföljelse som 

flyktingar. Personer som flyr från fattigdom, ekonomisk utsatthet, naturkatastrofer, krig eller 

könsrelaterade frågor rör inte FN:s reglementen. Inte heller gör dessa protokoll och 

konventioner det obligatoriskt för stater att tillge folk inom de erkända kategorierna inträde över 

landsgränserna. Däremot förhindrar de att folk som tagit sig in över gränser som erkända 

flyktingar inte kan skickas tillbaka till ursprungsländerna om deras frihet är hotad. Först 1948 

tillskrevs rätten att lämna ett land och att kunna återvända i den internationella deklarationen 

för mänskliga rättigheter. Ytterligare en faktor i denna liberala modell behandlar kategorin 

flyktingar. Förespråkare för modellen menar att stater måste följa denna etik för att kunna 

erhålla legitimitet (Abizadeh, 2010). 

 

Sammanfattningsvis så presenterar Abizadeh två modeller som betraktar och angriper det etiska 

dilemmat i förhållande till migration på olika sätt. Den statliga suveränitetsmodellen bygger sin 

legitimitet på att först upprätthålla lag, trygghet och säkerhet för sina medborgare innan man 

ser till de etiska dilemman som uppstår med migration, därav en reglerad gränspolitik och 

migrationspolitik. Den liberala modellen, trots olika och avvikande grenar, förespråkar istället 

öppna gränser för att legitimera maktutövandet. Trots detta så finns det alltså de som faller mer 

in i den socialliberala kategorin som ändå förespråkar en reglerad gränspolitik för att 
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konsekvent kunna förhindra inbördes kriser av ekonomisk eller välfärdskaraktär (Abizadeh, 

2010). 

 

3.1.3 Etisk och normativ politisk teori kopplat till migration 

Etik i forskning är ett mångsidigt tolkat begrepp. I Tim Mays bok Samhällsvetenskaplig 

forskning förklaras etikens roll i den samhällsvetenskapliga forskningen och dess skäl. May 

lyfter John Barnes definition av etiska problem i samhällskunskap, vilket handlar om när man 

ska välja handlingsinriktning inför ett problemområde. Det etiska problemet uppstår alltså när 

man väljer en inriktning framför en annan. Denna tolkning är inte långt ifrån det libanesiska 

fallets verklighet. Den libanesiska regeringens aktiva ställningstagande och agerande är därför 

intressant att analysera utifrån Mays tolkning av etisk problematik (May, 2013, ss. 80-89) 

 

Dagens mer universella problematik kring detta dilemma uppenbarar sig i huruvida man är 

villig att röra sig mer mot den liberala modellen, med en förutsatt fot i den statliga 

suveränitetsmodellen. I Björn Östbrings avhandling resonerar han kring att Jospeh Carens, 

författaren till Ethics of Immigration och professor i statsvetenskap vid universitetet vid 

Toronto, menar att problematiken främst riktar sig mot politiska filosofer och menar att den 

normativa teorin, alltså i detta fall den statliga suveränitetsmodellen är för villig att ge med sig. 

Viktigt att poängtera är att detta är ett mer metateoretiskt sätt att bemöta frågan på, vilket även 

Östbring betonar. Det är alltså för enkelt att falla tillbaka på redan existerande strukturer och 

tillvägagångssätt istället för att, i detta fall röra sig mer mot, i detta fallet den liberala modellen. 

Problemet som beskrivs ligger även i attityden till ett främmande system. Man är alltså mer 

benägen att fortsätta det nuvarande systemet och kan inte se en framtid med ett främmande och 

ofta abstrakt upplevt system, i detta fall den liberala modellen. Han avslutar sitt resonemang om 

Carens genom att belysa det som Carens menar är avgörande för att bryta detta mönster. 

Avgörandet ligger i att belysa kritiken mot de existerande strukturerna och att föra en diskussion 

vad de liberala idealen innebär oavsett om praktiserandet av dessa ideal ligger långt ifrån 

verkligheten. Östbring väljer dock att kritisera Carens oförmåga att kunna sammanföra vad som 

är önskvärt att uppfylla inom idealismen och vad som i krävs i praktiken (Östbring, 2019). 

 

När det istället kommer till internationell påverkan så är det dock inte överraskande att Libanons 

migrationspolitik är ständigt beroende av västländernas politik. Som Östbring beskriver det så 

tycks väst, framförallt EU, ha stannat i frågan om att röra sig mot en mer normativt influerad 
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migrationspolitik eller mot att uppfylla de ideal som innebär en mer liberal sådan. Han antyder 

att man mer eller mindre har undvikit frågan om den tydliga motstridigheten mellan 

nationalstatens behov för att upprätthållas och asylrättens universella ideal. Detta blir även ett 

problem att applicera på det libanesiska fallet. Även om detta fall distinktast skiljer sig från den 

euroepiska problematiken så är detta fortfarande ett problem att förhålla sig till i och med frågan 

om upprätthållning av den libanesiska staten (Östbring, 2019). 

 

I denna teoretiska diskussion finns det många faktorer att överväga. Bland annat just de stora 

kontraster som återfinns mellan normativ teori och en mer idealistisk sådan, precis som med de 

båda modellerna som presenterats ovan. Östbring diskuterar detta dilemma, där han bland annat 

belyser att en kompromiss av dessa ofta aldrig ter sig utan problematik i praktiken. Libanon och 

Syrien är grannländer och har därför haft en lång historia, både en politisk och kulturell sådan. 

Att säga att denna historia är en komplex sådan är en underdrift. Kontakter och förbindelser 

mellan både stat och medborgare har existerat länge, detta ger belägg för att en okunnighetens 

slöja successivt försvunnit. Däremot, genom att analysera dagens situation går det att 

argumentera för att begreppet går mot att bli relevant återigen (Östbring, 2019). 

 

Vad finns det dock för pliktskyldighet för ett demokratiskt land att ta emot flyktingar? Om man 

istället utgår från Joseph Carens själv så resonerar han kring det i sin bok Ethics of Immigration. 

I de flesta demokratiska länder så lyfts ofta pliktskyldighet gentemot flyktingar fram (Carens, 

2013, ss. 192-224) Vad som är intressant att fråga sig är hur Carens gör diverse avgränsningar 

när man gör sådana typer av redogörelser. I vissa avseenden förefaller Libanon inom kategorin 

för demokratiska länder. I demokratiindexet från Freedom House 2018 så betecknas Libanon 

som ett ”relativt fritt” land. Trots att man kan flagga för att det inte är ett fullt utvecklat 

demokratiskt land i kontrast till den europeiska standarden så ska man komma ihåg att man är 

utstickande i regionen. Bortsett från Israel så är det enbart Libanon och Jordanien som inte 

kategoriseras som icke-demokratiska länder i Levanten (Abramowitz, 2018). Jordanien är för 

övrigt också ett land som mottagit ett stort antal flyktingar per capita (Betts, Costello, & Zaun, 

2017, ss. 47-49). En fråga värd att belysa i sammanhanget är om samma förutsättningar som för 

demokratiska länder även infaller för Libanon?  

 

Hursomhelst så resonerar Carens kring tre huvudsakliga argument som betraktar pliktskyldighet 

för demokratiska länder som står inför dilemmat att ta emot flyktingar. Det första som Carens 

statuerar kallar han för casual connection, vilket innebär att det kan ha förekommit åtgärder och 
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handlingar från ett demokratiskt land som bidragit till instabiliteten i det land som genererat 

flyktingar. Carens lyfter fram USA som exempel eftersom man mottog ett stort antal flyktingar 

efter sina militära kampanjer i Sydostasien. Det andra argumentet kallar Carens för 

humanitarian concern, som istället anspelar på den etiska pliktskyldigheten att ta emot 

flyktingar som söker en säker plats att leva på och att vederbörande land kan bistå med detta. 

Eftersom detta argumentet i huvudsak anspelar på moral och etik så finns det olika källor kring 

vad som kan motivera detta. Carens nämner bland annat att man kan ha både en sekulär och 

religiös syn på moral och etik i detta sammanhang. Det tredje och sista argumentet som Carens 

presenterar kallar han för normative presuppositions, detta kan översättas till normativa 

förutsättningar. I det moderna statssystemet så är all världens yta uppdelad bland stater, vilket 

i sin tur de flesta människor är födda under en av dessa stater. Varje stat besitter sin egen 

auktoritet att bestämma över respektive gränsreglering. Avslutningsvis så konstaterar Carens 

att dessa tre argument kompletterar varandra och kan därför infalla under samma situation 

(Carens, 2013, ss. 192-224). 

 

Vidare så spekulerar Carens i diskussionen om vad som ses som en skyldighet gentemot 

flyktingar. Det första som lyfts fram i mottagandet av flyktingar är att säkerställa deras säkerhet 

och att försvara deras mänskliga rättigheter. För att konkretisera detta så är oftast upprättandet 

av flyktingläger en första prioritet, men Carens betonar att detta inte är en permanent lösning. 

Om flyktingar inte kan återvända på kort sikt så ställs mottagarlandet inför ytterligare 

huseringsåtgärder. Genèvekonventionen klargör att människor som faller inom kategorin för 

flyktingar ska kunna tilldelas ett boende och ska kunna ges tillfället att påbörja sin etablering 

av ett nytt liv i landet, när en särskild lång tid har passerat och inget säkert återvändande kan 

konstateras. Konventionen fortsätter sedan att konstatera att fysisk säkerhet inte är tillräckligt 

utan att dessa flyktingar ska kunna få samma samhälleliga medlemskap som resterande 

medborgare i landet. Utifrån dessa förutsättningar diskuterar sedan Carens olika länders 

förutsättningar i förhållande till konventionen. Om en flykting kommer till ett fattigt land 

kommer därmed förutsättningarna vara sämre och troligtvis säkerheten med. Kommer man 

istället till ett rikt land är oftast förutsättningarna i förhållande till konventionen bättre. Vad 

gäller den etiska frågan så menar Carens att flyktingar behandlas rättvist om de kan åtnjuta 

säkerhet och grundläggande mänskliga rättigheter i förhållande till de förutsättningar som finns 

inom den moderna världen. Hursomhelst så kan inte en demokratisk stat förhindra flyktingar 

från att involveras i samhället genom isolering. Carens fortsätter sedan med att konstatera att 

en rik demokratisk stat inte kan försätta flyktingar i läger där de isoleras från den ursprungliga 
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befolkningen, trots att de grundläggande förutsättningarna vad gäller mat och husrum har 

uppnåtts (Carens, 2013, ss. 192-224). 

 

När det istället gäller problematiken kring socialt medlemskap betonas det att det finns en 

tidsbegränsning för hur länge flyktingar kan försättas i temporära förhållanden. En situation 

som beräknas som säker kan över tid bli osäker igen och vice versa. Om en situation anses bli 

säker under en kortare tid kan temporära flyktingläger vara en, under omständigheterna, bra 

lösning. Om denna situation istället förvärras och det ursprungliga landet fortsätter vara osäkert 

får man istället se till mer permanenta lösningar. Carens lyfter Östeuropa och demokratiseringen 

av dessa länder som exempel. Det hade inte varit optimalt om alla som flytt från öststaterna 

plötsligt skulle återvända i och med en demokratisering. Han konstaterar att situationen i 

hemlandet över åren blir alltmer irrelevant i fråga om flyktingars återvändo, då de etablerat ett 

nytt liv (Carens, 2013, ss. 192-224).  

 

Frågan om det sociala medlemskapets relevans menar Carens infaller senare. När flyktingar har 

inkvarterats i det nya samhället är det relevant att lyfta frågan om det sociala medlemskapet, 

innan dess finns det ingen etisk obligation att konkretisera tanken. Flyktingars sociala 

medlemskap är något som utvecklas över tid, snarare än en krävd dygd från flyktingars håll vid 

ankomst i mottagarlandet. Fortsättningsvis så konstaterar även Carens att flyktingar som 

anländer till ett fattigare land kommer att åtnjuta färre möjligheter och rättigheter än om en 

flykting sökt sig till ett rikare land, trots att man i båda fallen anses som en del av samhället. 

När Carens sedan diskuterar problematiken kring ansvarsfördelning så konstaterar han att 

många flyktingar tvingas stanna i flyktingläger under lång tid och att detta är ett kapitalt 

misslyckande. Bortsett från detta så faller Carens tillbaka på det som han klassar under statlig 

suveränitet. Suveräniteten för ett land kan innebära att man endast bär ansvaret för vad som 

försiggår i sitt eget land och inte alls, eller betydligt mindre i vad som sker i andra länder. Med 

det sagt så uppenbarar sig en ny problematik när flyktingar tar sig in i vederbörande land. I detta 

fall så talar Carens om något som han kallar för en slags logisk etik i att inte avvisa folk som 

redan tagit sig fram. En flyktings fysiska närvaro i ett mottagarland utgör ett etiskt dilemma 

eller en etisk plikt. Genom att inte skicka tillbaka flyktingarna så har man minimerat deras 

risker. Vad är då det överhängande problemet med detta etiska dilemma? Carens menar att med 

detta etiska ansvar så hänger allt egentligen på vart flyktingar väljer att söka asyl, vilket i sin 

tur kan skapa en stor obalans vad gäller proportioner. Oftast så uppstår problematiken med 

proportioner eftersom de flesta flyktingar främst flyr till kringliggande länder. Detta innebär att 
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det är främst grannländer till landet i kris som får bära det övervägande ansvaret. Carens menar 

att detta inte är rättvist men kan i viss mån vara oundvikligt (Carens, 2013, ss. 192-224).  

 

Det går naturligtvis att härleda vissa aspekter av det som Östbring diskuterar till de teoretiska 

styrmodellerna. Till att börja med så framkommer det att medlemskapsprincipen är en normativ 

sådan och inte bara en praxis. Som princip så uppfyller den rollen att både kunna användas till 

försvarandet av praxis, samtidigt som den kan kritisera begreppet. Östbring exemplifierar detta 

med att den kan försvara en princip byggd på medlemskap som bygger på språk och kultur, 

samtidigt som den kan kritisera en praxis byggd på etniska och religiösa grunder. När det dock 

kommer till de demokratiska idealen är medlemskapsprincipen ofta en praxis som får utstå 

kritik då den inte samspelar med de demokratiska idealen och även bygger på historiska 

preferenser och en arbiträr moralitet gentemot de som hamnar utanför systemet (Östbring, 

2019). 

 

Att flyktingar söker sig till grannländer först är redan konstaterat, men Carens menar att detta 

må vara fallet i ett kortsiktigt perspektiv. Därefter är det även högre sannolikhet att flyktingar 

återvänder till sitt ursprungsland när den kritiska situationen i landet har upphävts om de har 

begett sig till närliggande länder. I detta fall så blir antagandet ur en normativ synpunkt att en 

person bör leva i ett land där man även erhåller medborgarskap, såvida inte ett annat land 

erbjuder detta. Om en kris har utbrett sig bör det vederbörande landet därefter se till att återställa 

situationen så att medborgare kan återvända utan konsekvenser. Detta menar Carens, inte är helt 

ovanligt och är en lösning som FN ständigt strävar efter. Det etiska dilemmat angående 

oproportionerligt hanterande för grannländer rättfärdigas därför på två sätt. För det första så är 

grannländer inte benägna att skicka tillbaka flyktingar till områden som inte befaras vara säkra. 

För det andra finns det alltså en större benägenhet att flyktingarna återvänder om de fortfarande 

befinner sig i närområdet. Carens poängterar dock att detta inte är en ideal situation och att 

omvärlden inte heller görs fri från ansvar. Han menar att om en sådan situation uppstår så ligger 

det en etisk och moralisk skyldighet att bistå det landet som fått bära ansvaret ekonomiskt för 

att bistå flyktingarna, både stater och internationella organisationer. Å andra sidan, om 

återvändningscenariot tappar relevans så gör även den etiska rättfärdigheten av att hålla 

flyktingar i närområdet detsamma (Carens, 2013, ss. 192-224).  
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3.2 Teoretisk operationalisering 

För att presentera min teoretiska operationalisering vill jag återintroducera de centrala 

begreppen som återfinns i de två teoretiska modellerna, samt även lyfta fram centrala begrepp 

inom etisk migrationsteori och även dess normativa syften. Jag kommer även att precisera hur 

dessa ska användas i förhållande till vald empiri. För att specificera operationaliseringen så är 

ambitionen att efter presenterat empiriskt underlag operationalisera vad som är relevant i det 

libanesiska fallet. Motiveringen till denna uppdelning ligger i uppsatsens struktur. Att föra en 

teoretisk diskussion och operationalisering parallellt med den framförda empirin skulle tendera 

att resultera i en viss empirisk oklarhet och teoretisk återupprepning. Att istället implementera 

operationaliseringen efter empirin tillåter mig att behålla en tydlig struktur och stringens. Därav 

styrs även empirin relevans utav det teoretiska ramverket. Hur sedan ramverket ska 

operationaliseras baseras på empirin. I och med att det empiriska resultatet presenteras så ska 

sedan dessa två modeller operationaliseras i den mån att försöka se olika trender hos respektive 

kategori. Samma gäller för den etiska teorin. Därefter kan slutsatser dras i förhållande till de 

presenterade frågeställningarna.  

 

Samtidigt som detta analyseras så är ambitionen även att parallellt operationalisera Joseph 

Carens etiska migrationsteorier i förhållande till samma fall och samma kategorier. I och med 

Carens mer normativa inslag är ambitionen då att även försöka landa i en mer normativ slutsats 

för att knyta ihop säcken med det teoretiska ramverket. För att göra detta vill jag främst 

operationalisera de tre huvudsakliga aspekterna av pliktskyldighet som Carens driver. Casual 

connection, humanitarian concern och normative presuppositions är de främsta begrepp som 

Carens lyfter fram i sammanhanget och som sedan ska appliceras på det empiriska resultatet. 

När det istället kommer till den normativa aspekten så finns det en del begrepp om är centrala. 

Bland annat så menar Carens att förhållandet mellan mottagarlandet och flyktingar är avgörande 

i fråga om att bygga en ömsesidig och hållbar migrationspolitik. Han påpekar även 

problematiken i huruvida situationen för flyktingarna ser ut och hur den bör se ut vad gäller 

bland annat inackordering och flyktingläger. Medlemskap är något som Carens också lyfter i 

fråga om mer normativ teori. Detta går hand i hand med den ömsesidiga relation som bör 

existera. Sammanfattningsvis är detta teoretiska ramverks operationalisering i syfte att svara på 

de presenterade frågeställningar som detta arbete bottnar i. Alltså, hur ställer sig det libanesiska 

fallet till etik och moral i migration på ett generellt plan, samt hur det ställer sig gentemot de 

teoretiska modellerna. Jag önskar även med denna teori belysa Carens normativa ståndpunkt 
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vad gäller social integrering och inkludering. Detta kallar han för frågan om medlemskap eller 

medlemskapsprincipen. Målsättningen operationaliseras alltså genom att ställa den i kontrast 

till huruvida den libanesiska regeringen har strävat efter att uppnå detta eller inte. 

Avslutningsvis är ambitionen att denna operationalisering ska kunna presentera en normativ 

avslutning grundad i Carens teori i fråga om vad som har gjorts, bör göras för att gå vidare, 

förbättra och göra situationen mer hållbar med hänsyn till etisk problematik och dilemman.  
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 Metod och material 

4.1 Fallstudie 

Den valda metodologiska designen för detta arbetet har utmynnat i en fallstudie, närmare 

bestämt en kvalitativ fallstudie. Motiveringen till detta ligger framförallt i fallet i sig. 

Ambitionen för arbetet ligger i en mer genomgående analys av den syriska flyktingsituationen 

i Libanon och hur situationen kan analyseras i förhållande till det presenterade teoretiska 

ramverket. I och med detta så ter det sig lämpligt att använda kvalitativ fallstudie som metod. 

Valet av ett kvalitativt arbete bottnar delvis i materialinsamlingen. Nog för att statistik kring 

flyktingsituationen är viktig för att perspektivera situationen så är det inte centralt i detta arbete, 

utan där utgångspunkten istället förhåller sig till situationens egenskaper och attribut. En annan 

huvudsaklig motivering till användandet av fallstudie som metod är som tidigare diskuterat, 

fallets karaktär.  

 

Hur förklarar man bäst fallstudie som övergripande metod? Det finns flera skildringar av den 

vetenskapliga metoden. Pascal Vennessons beskrivning av metoden i Donatella Della Portas 

och Michael Keatings bok Approaches and Methodologies in the Social Sciences kan betraktas 

som mångsidig inom flera avseenden. Enligt dem kan fallstudier bestå av flera huvudsakliga 

syften, som kan överlappa varandra. Fallstudie som metodologisk design kan användas för att 

utveckla och studera teorier, samt för att formulera hypoteser eller förklara fenomen genom 

teoriapplicering. Vennesson menar att det finns fyra olika distinkta ansatser av fallstudier. Den 

första typen är deskriptiv fallstudie. Denna typ innebär framförallt en systematisk beskrivning 

av ett fenomen med mindre teoretisk anknytning. Typen kan uppfattas som suggestiv och kan 

därför vara bristande i forskningsbidraget. Trots definitionen så behöver inte en deskriptiv 

fallstudie sakna teori. I boken så exemplifieras detta med att historiker eller antropologer oftast 

inte klamrar fast vid ett teoretiskt ramverk, men att det ändå finns en teori kopplad till 

forskningen. Avslutningsvis så menar författarna att denna typ av fallstudie kan vara applicerad 

på relativt outforskade områden, då är denna typ av forskning viktig i sitt bidrag (Vennesson, 

2008, ss. 223-239) 

 

Den andra typen innebär istället användandet av teoretiska ramverk för att påvisa förklaringar 

av fall, hastigt översatt till förklaringsfallstudier. Detta kan sedermera leda till mer raffinerade 

och utvecklade teorier i förhållande till fallet. Den tredje typen tacklar istället 
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hypotesframställning, vilket huvudsakligen innebär att man induktivt framställer nya hypoteser 

för att utveckla redan etablerade hypoteser inom området. Exempelvis så är avvikande fall 

användbara för framställning av nya hypoteser eller att justera och anpassa redan etablerade 

teoretiska förhållningssätt. Den sista typen behandlar istället teorivärdering. Detta innebär kort 

att undersöka om etablerade teorier påvisar och redovisar processer och utfall av specifika fall 

(Vennesson, 2008, ss. 223-239). 

 

Vad gäller detta arbete vill jag akta mig för att kalla det för deskriptivt, då ett teoretiskt ramverk 

är presenterat för att undersöka och förstå fallet, trots några deskriptiva drag. Fallet Libanon 

och specifikt flyktingsituationen i sig är ett relativt färskt fall och därav är den bedrivna 

forskningen begränsad. Icke desto mindre så finns det liknande fall där forskningen är 

väletablerad. När det istället kommer till valet av en kvalitativ fallstudie vill jag utgå ifrån Alan 

Brymans tydliggörande av det i boken Social Research Methods. Han strukturerar upp generella 

linjer för ett kvalitativt arbete genom olika steg. Där det första innebär att man etablerar 

generella frågeställningar för att genom det sedan välja ett relevant fall eller område. Därefter 

påbörjas insamlingen av betydande data och empiri, varav sedan tolkningar och förklaringar 

ska göras av det insamlade materialet. Efter detta så sker en bearbetning och precisering av 

frågeställningar samt att införskaffa mer betydelsefullt material. I detta ingår även själva 

analysen som framtas ur denna materialhantering och tolkning. När detta sedan är gediget 

genomarbetat återstår till sist att dra slutsatser av den analys som bearbetats. Observationer och 

generaliseringar, framtagandet av fall och material sker alltså för att låta ett teoretiskt ramverk 

genomsyra och bearbeta detta för framställandet av en analys och sedermera en resultatdel 

(Bryman, 2016, ss. 378-381). 

 

Efter att ha begrundat detta arbetes metodologiska inriktning vill jag även fortsätta 

diskussionen. Den norska professorn Dag Ingvar Jacobsen vid Institutet för statsvetenskap och 

ledarutveckling på universitetet i Adger lyfter fram avgörande aspekter i sin bok Förståelse, 

beskrivning och förklaring som vidare redogör för metoden. Den första aspekten som Jacobsen 

lyfter är att sträva efter en nyanserad och detaljerad studie. Alltså är det väsentliga i detta att 

försöka besvara frågeställningar så fullständigt som möjligt genom att lyfta så många nyanser 

och perspektiv som ter sig lämpligt. Den andra aspekten kännetecknas av att sträva efter en så 

pass fullständig förståelse som är genomförbart av kontexten. I detta fall handlar det om 

situationens förhållande till det teoretiska ramverket. Jacobsen menar också att det är ytterst 

intressant att kunna kartlägga inslag i denna kontext för att ytterligare förstå hur detta bidrar till 
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fallets karaktär och utfall. Avslutningsvis så poängterar Jacobsen att genom applicerandet av 

detta så väljer man att föra ett öppet angreppssätt, vilket innebär att man analyserar relativt få 

enheter. Varför man utgår från få enheter har med studiens karaktär att göra. När detta 

appliceras, alltså att man går på djupet i ett särskilt fall eller fenomen så innebär detta också att 

avgränsningar krävs. Som Jacobsen beskriver så är det naivt att tro att man ska kunna omfamna 

många enheter samtidigt som man går på djupet i dessa, det är helt enkelt inte realistiskt. Därför 

menar han att studier som använder sig av kvalitativa data är näst intill synonymt med få 

analysenheter (Jacobsen, 2010, ss. 61-69) 

 

Nu har jag rört vid några av Jacobsens definitioner ur perspektivet som behandlat avgränsningar 

i rum, men det finns även ett horisontellt perspektiv att avgränsa studier som sedermera blir 

fallstudier. Det vill säga avgränsningar i tid. Detta kan alltså också utgöra en fallstudie och 

karaktäriseras genom avgränsningar av en viss situation eller händelse. I applicerandet av en 

avgränsning i tid så blir avgränsningarna avsevärt tydligare, menar Jacobsen. Detta eftersom 

man avgränsar en specifik händelse, men också en specifik tidsperiod, vilket är detta arbetets 

karaktär. Avslutningsvis så menar Jacobsen att denna typ av avgränsning möjliggör att man 

studerar det som sker i den kontext där en viss situation eller händelse förlöper och formas 

(Jacobsen, 2010, ss. 61-69). 

 

Vad är då nackdelarna med kvalitativ forskning? De svagheter som Jacobsen presenterar är inte 

nya i förhållande till fallstudier och kvalitativ forskning. Mycket av dessa argument har jag 

redan presenterat i diskussionen om Alan Brymans tankar. Icke desto mindre är det värdefullt 

att få en så nyanserad bild som möjligt av bristerna i den metodologiska ansatsen som detta 

arbetet utgår ifrån. Beroendes på vilken nivå av enheter som önskas analysera och vilket typ av 

material som väljs att utgå ifrån så är fallstudie en resurskrävande metod. Bortsett från detta så 

är det kanske vanligaste problemet metodens representation. I och med materialets karaktär, 

delvis beroendes på enhetsnivå, men också att man ofta studerar just ett relativt litet antal 

enheter. Eftersom denna typ av problematik uppstår så faller det inom ramen för 

generaliseringsproblem. Detta leder således till problem med arbetets externa validitet. 

Fortsättningsvis så leder detta till att det ofta är svårt att hävda att det man konstaterat gäller i 

generellt för andra fall (Jacobsen, 2010, ss. 61-69). 

 

En annan typ av kritik mot fallstudie som metod som Jacobsen presenterar kallar han för 

undersökningseffekten. Detta innebär att man själv tenderar att skapa något genom 
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undersökningen som man sedan studerar, istället för att studera den ursprungliga 

undersökningen. Vad som vanligtvis bidrar till detta är den närheten som befinner sig mellan 

dessa två komponenter. Vidare så diskuterar Jacobsen problematiken med metodens flexibilitet. 

Detta är också till en fördel, som går hand i hand med det få antal enheter som studeras. Det 

finns dock en baksida till detta. Genom att förhålla sig till en flexibilitet och med en öppen 

metod så är det lätt att man finner nya intressanta data att analysera, vilket sedermera genererar 

en typ av ond cirkel som Jacobson beskriver. Slutligen så studerar man helt annan data, 

samtidigt som frågeställningarna ständigt förändras, vilket gör att man kan sluta med ett arbete 

med en helt annan inriktning än tänkt (Jacobsen, 2010, ss. 61-69).  

 

4.1.1  Reliabilitet och validitet 

Vad gäller frågan om reliabilitet och validering i förhållande till fallstudier så diskuterar 

Bryman detta på ett nyanserat sätt. De olika kriteriernas relevans beror helt på hur långt i 

undersökningen forskaren tycker dessa kriterier är applicerbara i forskningen. Det finns dock 

en delad mening om detta, då vissa framstående forskare menar att dessa kriterier är relevanta 

och att det finns olika förhållningssätt för att öka reliabiliteten och validiteten i fallstudier. 

Andra forskare lägger mindre vikt vid kriterierna över huvud taget. Bryman landar dock i att 

forskare med fokus i kvalitativ forskning ofta undviker frågan om validitet och reliabilitet, 

medan forskare som tenderat att föra med kvantitativ forskning ständigt påminner om dessa 

kriterier. Det som dock är intressant att tillägga i denna diskussion är hur den externa 

valideringen och generaliseringen förhåller sig till fallstudie som designmetod. Bryman ställer 

sig frågan om hur en fallstudie kan breda vägen för generaliseringar i andra studier. Det enkla 

svaret är att de omöjligt kan göra just detta. Han fortsätter och menar att forskare inom 

fallstudier är väl medvetna om att ett fall och inte kan utgöra typiska faktorer i förhållande till 

andra studier som i sin tur används i ett generaliserande syfte. I frågan om olika typer av 

fallstudier så vill jag motivera att arbetet faller in under kategorin kallat kritisk fallstudie. 

Bryman beskriver detta som ett typ av arbete som innefattar ett välgrundat teoretiskt ramverk 

följt av ett fall som ska analyseras, förklaras och förstås i förhållande till etablerad teori. 

Generaliseringen sker därför mot teorin, snarare än mot andra fall (Bryman, Case study design, 

2016, ss. 60-64). 
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4.2 Kritisk fallstudie 

Fallstudie som metodologisk design har även olika typer av inriktningar. I Robert Yins bok 

Case Study Research presenterar han olika typer av inriktningar, karaktäristiska drag eller 

logiska grunder för en fallstudie. Begrepp som kritisk, extrem, vanlig, avslöjande och 

longitudinell fallstudie presenteras och besitter olika typer av karaktärsdrag för en fallstudie, 

baserat på hur studien är disponerad. I detta arbetets fall finns det två begrepp som är mest 

applicerbara, kritisk och extrem fallstudie. En extrem fallstudie kännetecknas av avvikande 

teoretiska eller vardagliga inslag och utfall. Den mest passande logiska grunden för detta arbete 

vill jag argumentera för är kritisk fallstudie. Varför kritisk fallstudie är benäget att passa denna 

studie beror främst på vad Yin menar med teoretiska bidrag eller förslag. En kritisk fallstudies 

ambition är att med ett teoretiskt ramverk presentera teoretiska förslag och tydliga 

omständigheter som teorin presenterar som logiska utfall. Ambitionen blir sedan att genom 

fallet undersöka om detta stämmer i förhållande till teorin. I frågan om varför detta är en 

passande inriktning för just denna studie går att finna i det teoretiska ramverket som 

huvudsakligen består av två prövande teoretiska modeller samt en mer normativ kompletterande 

teori. Syftet blir därför att analysera om och hur dessa teoretiska tillvägagångssätt är logiska 

och tillrättalagda i förhållande till det valda fallet eller om, som Yin beskriver det, alternativa 

förklaringar är mer relevanta för vederbörande fall. Varför denna typ av tillvägagångssätt är 

intressant menar Yin ligger i analysen. En kritisk fallstudie kan göra vetenskapliga och 

teoretiska bidrag genom att antingen bekräfta, utmana eller utarbeta teoretiska förslag. Även 

Bryman tydliggör de distinkta dragen hos en kritisk fallstudie. För att fortsätta i Yins tankar så 

tydliggör även Bryman att en kritisk fallstudie väljer fall med omsorg för att sedan applicera en 

välgrundad teori för att få en större och bredare förståelse för fallet genom hypotetiska analyser 

(Yin, 2018, ss. 49-51). 

 

4.3 Alternativ metod 

Varför valet har landat i en fallstudie och inte exempelvis en kritisk diskursanalys är något som 

jag vill diskutera. Det går att argumentera för att valet kunde ha fallit på exempelvis 

diskursanalys som metoddesign. Varför detta arbete inte utgår ifrån det bottnar huvudsakligen 

i fallets natur och begränsning. Jag väljer att lyfta fram flyktingsituationen i landet kopplat till 

det framförda teoretiska ramverket. På grund av detta vill jag inte klassa arbetets begränsningar 

som inom ramen för en diskurs utan istället mer mot ett särskilt fall. Hade arbetet istället följt 
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en longitudinell linje, eller en mer övergripande inriktning hade en diskursanalys varit att 

föredra. Som sagt, på grund av arbetets avgränsade omfattning väljer jag istället att klassa detta 

som ett fall och därmed utgår ifrån fallstudie som designmetod. När det istället gäller materialets 

karaktär finns det även en annan inriktning att diskutera, nämligen textanalys som metod. I och 

med att mycket av det valda materialet härstammar från icke-statliga organisationer och deras 

självpublicerade rapporter skulle det ha varit intressant att föra detta arbete mot en textanalys. 

Dock så faller inte mitt syfte i linje med att analysera dessa organisationer utifrån deras 

rapporter, utan istället att använda mig av detta som en betydande del i det valda fallet. Dessa 

rapporter utgör endast en del av den problematik jag vill teoretiskt analysera utifrån en större 

omfattning. Empirin är därför ett resultat av något större som jag analyserar. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att detta arbete är för djupgående och begränsat för en 

diskursanalys och istället för brett och invecklat för en textanalys. 

 

4.4 Material 

I valet av material så blir det teoretiska ramverket styrande. Eftersom ramverket består av teorier 

och modeller som betraktar etik i migration är det därför relevant att utgå ifrån empiri som faller 

inom detta. Detta eftersom det övergripande syftet är att applicera det teoretiska ramverket på 

det libanesiska fallet. Etik innebär läran om vad som betraktas som rätt och fel. För att detta ska 

kunna kopplas till empirin så ter det sig väl om det empiriska materialet kan betrakta situationen 

ur ett nyanserat och transparent perspektiv. Organisationer som Refugees International, Human 

Rights Watch, Oxfam och UNHCR är operativa i området har i och med det även släppt 

frekventa rapporter som behandlar och analyserar situationen. Rapporterna betraktar situationen 

utifrån olika perspektiv, så som flyktingarnas, statens och medborgarnas syn. Motiveringen till 

materialet blir således beroende av det teoretiska ramverkets inriktning. Eftersom de två 

teoretiska modellerna lägger det huvudsakliga fokuset på statens agerande är det därför lämpligt 

att använda rapporter som belyser just detta. När det istället kommer till Carens teori så handlar 

det snarare om samspelet och relationen mellan stat och flykting, vilket därför gör det relevant 

att även belysa flyktingarna som ett av perspektiven. Till sist så betraktar även Carens 

omvärldens roll i etikens begränsningar, vilket också ter sig lämpligt i detta fall. Därför väljer 

jag även att belysa den internationella inblandningen som ett tredje perspektiv eller aktör i 

empirin. När det kommer till Libanons relationer till EU så finns flera dokument publicerade 

rörande avtal, samarbeten och redogörelser som behandlar relationen inom diverse primära 

områden, exempelvis intern migrationspolitik. Även dessa empiriska inriktningar kommer 
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sedan mynna ut i diverse underkategorier som belyser det kanske mest relevanta med varje 

specifikt område. För att specificera detta så lyfts FN:s rasdiskrimineringsdeklaration, 

biståndskonferensen CEDRE, Libanons finansiella situation och FN:s säkerhetsrapport fram 

som relevanta underkategorier till de empiriska uppdelningarna.  

 

Att använda forskningsförankrade rapporter och fältstudier ser jag också som viktigt då det 

använda teoretiska ramverket inte är avsett för att exempelvis analysera institutionella 

problemområden. Vilket leder diskussionen till frågan om alternativt material. I och med att 

den syriska flyktingsituationen i Libanon är aktuell än idag så är det svårt att föra en diskussion 

om alternativt material. Situationen har dock förlöpt under så pass lång tid att internationella 

organisationer har publicerat forskningsförankrade rapporter om situationen, vilket är 

avgörande för mitt arbetes existens. Att låta arbetet vila på artiklar och nyhetsbevakning i övrigt 

har aldrig varit en konkret tanke och ställt i ljuset av rapporter så är rapporterna mer givande i 

den mån att flera olika områden behandlas mer djuplodande. När det kommer till statligt 

publicerade dokument och rapporter så är tydligheten densamma. Eftersom den etiska läran är 

säreget ämne så är tydlighet och transparens avgörande i frågan om empiri. Därför ter det sig 

mer lämpligt att utgå ifrån icke-statliga organisationers rapporter än från statliga dokument för 

att sträva efter objektivitet. Samma sak gäller spridningen på dessa rapporter. Därför har jag 

valt att använda mig av rapporter från flera icke-statliga organisationer för att återigen stärka 

empirins objektivitet. 

 

4.4.1 Urvalsprocess 

När det kommer till det valda materialet och urvalsprocessen bakom detta riktar jag mig främst 

mot professor Alan Brymans diskussion om användandet av officiella dokument som 

härstammar från privata källor i sin bok Social Research Methods. Efter att ha bearbetat 

Brymans avsnitt om detta drar jag mig dock lite för att placera icke-statliga organisationer och 

deras publicerade rapporter under samma kategori. Bryman menar dock att denna typ av 

material är utmärkt i genomförandet av fallstudier och särskilt material som utgår ifrån 

deltagande observationer, vilket är passande i detta sammanhang. Han fortsätter sedan att 

konstatera att denna typ av material oftast är autentiska och värdefulla i sitt sammanhang. Med 

detta i åtanke så är dessa trots allt icke-vinstdrivande företag med humanitära mål som 

finansieras huvudsakligen genom privata donationer. Vilket är föredömligt när det kommer till 
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att analysera frågor utifrån etik och moral, som är områden som gärna kräver äkthet och 

transparens (Bryman, 2016, ss. 553-554) 
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 Flyktingsituationen i Libanon 

För att ytterligare tydliggöra empirins uppdelning så är underlaget uppdelat i tre olika 

perspektiv. De syriska flyktingarna, internationell inblandning och den libanesiska regeringen 

utgör de tre olika empiriska ingångarna. Följt av detta är underkategorier som specifikt lyfter 

fram viktiga delar inom varje empirisk uppdelning. 

 

5.1 De syriska flyktingarnas situation 

Det råder en stor brist på förenlighet mellan olika nivåer i det libanesiska statsskicket och i de 

lokala instanserna. I rapporten Our Homes Are Not for Strangers framställd av Human Rights 

Watch i april 2018 framkommer det oerhörda konkretiseringar av denna oförenlighet i 

hanterandet av de syriska flyktingar som befinner sig i landet. Berättelser skildrar allt från 

våldsamma tvångsvräkningar från hushåll, till verbalt oaktsamma kommentarer från tjänstemän 

och polis. Rapporten har iakttagit situationen för de syriska flyktingarna i Libanon och tenderar 

att peka på en bred oförenlighet av vad som beslutats om och vad regioner och kommuner bör 

och är tillåtna att göra (Frelick, 2018). 

 

För att tillägga ytterligare en dimension till denna oförenlighet är det intressant att titta på den 

statistiska karta som UNHCR publicerat och som skildrar de syriska flyktingarnas lokalisering 

i Libanon så sent som den 30 april 2019. Kartan indikerar att antalet flyktingar som befann sig 

i landet under åberopad period var 938 531 till antal. Vad som är intressant med kartan är att 

flest flyktingar befinner sig i regionen Baalbek i nordöstra Libanon, vilket också är landets 

största sett till yta. Varför majoriteten befinner sig där kan te sig som en smärre överraskning 

då regionen även gränsar till Syrien. I slutet av april 2019 så befann sig drygt 111 000 syriska 

flyktingar i Baalbek. De regioner som följer i led är antingen lokaliserade i de nordligaste 

delarna av landet eller i de sydvästra delarna längst kusten. Vad som är än mer intressant med 

denna strategiska lokalisering är vad som döljer sig bakom de regioner som kamperar minst 

flyktingar. När det gäller landets sydöstra delar som gränsar till bland annat Israel och Syrien 

så befann det sig ungefär 26 000 syriska flyktingar där under samma period (UNHCR, 2019). 

Trots att UNRWA har dokumenterat de palestinska flyktinglägren runt om i landet (UNRWA, 

2014) så är, precis som Charles Winslow menar, den södra delen av Libanon traditionellt ett 

område där många palestinska flyktingar residerar. Vad gäller den andra delen av landet som är 

relativt glest när det kommer till antalet syriska flyktingar så gäller det främst kustremsan norr 
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om huvudstaden Beirut och som sträcker sig nästan upp till den norra hamnstaden Tripoli. 

Denna delen av landet är traditionellt dominerat av den kristna minoriteten i landet (Winslow, 

1996). Vad som därför kan konstateras är den oproportionella uppdelningen som tenderar att 

finnas i landet och även i riktning mot en uppdelning mellan de syriska och palestinska 

flyktingarna. 

 

För att återgå till den präglade oförenligheten som utmärker landets hanterande av syriska 

flyktingar så har samma rapport från Human Rights Watch dokumenterat flera exempel som 

visar på tydliga skillnader. Rapporten behandlar huvudsakligen en reaktion från lokala krafter 

som efter sju år av ackommoderande av syriska flyktingar, bestämt sig för att förvisa delar av 

flyktingskaran från sina nya hem i Libanon. Rapporten är också en uppmaning från Human 

Rights Watch till de libanesiska kommunerna och myndigheterna att inte fortsätta med denna 

typ av förvisningar som saknar rättslig grund, transparens och rimliga tidsaspekter. Musklerna 

för dessa åtgärder ofta en gren ur den libanesiska armén kallad ISF, eller Internal Security 

Forces (Frelick, 2018). Vad som är intressant att betona är att denna militära gren bevittnade en 

tragedi under 2012 då deras ledare, brigadgeneral Wissam al-Hassan blev mördad i en 

bilbombsexplosion tillsammans med flera civila. Trots att ingen misstänkt har pekats ut så tros 

detta vara ett resultat av spridningseffekterna från det syriska inbördeskriget. Nationella och 

internationella organ fördömde attacken, varav Hizbollah uttryckte det som ett syndfullt försök 

att rubba landets stabilitet och enighet (Paton Walsh, Jamjoom, & Sterling, 2012).  

 

Human Rights Watch uppmanar till internationellt stöd för att Libanon ska kunna möta sina 

rättsliga och humanitära skyldigheter gentemot de syriska flyktingarna. Innan man drar 

slutsatser av detta är det avgörande att man tittar på vad som kännetecknar dessa förvisningar 

och om det förekommer gemensamma nämnare i denna typ av åtgärder. Ett fundamentalt 

faktum som försvårar hela situationen ur ett internationellt perspektiv är att Libanon inte 

officiellt har erkänt alla de syriska flyktingar som befinner sig i landet som flyktingar. Detta har 

sedermera förhindrat UNHCR från att etablera flyktingläger i landet. Jämsides med detta så har 

landet infört svåra bostadsregleringar för syriska flyktingar, vilket gör det svårt att upprätthålla 

en legal status för vistelse i landet, samtidigt som arbetsmöjligheterna blir allt svårare. 2015 

förbjöd landet UNHCR:s registrering av syriska flyktingar, som då hade passerat miljonen. I 

dagsläget uppskattar libanesiska myndigheter att siffran ligger på 1,5 miljoner syriska 

flyktingar, denna siffran är dock diskutabel då registreringen har upphört. Human Rights Watch 

menar också att dessa flyktingar försatts i svåra bostadssituationer, brist på sjukvård och 
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grundläggande välfärd, brist på tillgång till skola och utbildning. Trots detta så menar den icke-

statliga organisationen att retoriken tagit en drastisk vändning sedan 2017. Libanesiska politiker 

har börjat skuldbelägga flyktingarna för landets försämrade ekonomi och välmående. Detta trots 

att landet genomgått en nedåtstigande trend inom turism och svaga ekonomiska investeringar. 

Kulmen av detta kom dock under samma år då både utrikesministern Gebran Bassil och 

presidenten Michel Aoun proklamerade att man inte längre kan hantera situationen som det är. 

Dessa uttalanden utgjorde det muntliga startskottet till de libanesiska kommunernas drastiska 

åtgärder gällande förvisningarna. Avslutningsvis så menar Human Rights Watch att dessa 

förvisningar kan skada ekonomin ytterligare. Många intervjuade flyktingar som tidigare varit 

hyresgäster hos libanesiska hyresvärdar hävdar att lägenheterna idag står tomma, medan 

flyktingarna fått residera i allt sämre situationer. Med denna situationsenliga bakgrund i 

beaktning är det intressant att titta på hur situationen har förlöpt och eskalerat rörande de syriska 

flyktingarna i landet (Frelick, 2018). 

 

Rapporten belyser även UNHCR:s dokumenterade avvisningar och tvångsförflyttningar som 

libanesisk polis och tjänstemän har verkställt. I vissa kommuner och mottagarsamhällen 

benämns det till och med som massförflyttningar. Många syriska flyktingar har vittnat om 

utövat hot och våld när de blivit ombedda att lämna bostaden redan samma dag eller kväll som 

säkerhetsstyrkor uppenbarat sig. Fundamentet till dessa hastiga åtgärder tros vara en negativ 

generalisering av de syriska flyktingarna. Uppmärksammade vålds- och sexualbrott som 

sedermera syriska flyktingar har misstänkts för har bidragit till den ökade oron och missnöjet 

som riktats mot flyktingarna. Rapporten belyser ett sådant fall i staden Mizyara, där stadens 

invånare gick man ur huse för att få de syriska flyktingarna avlägsnade. Tony Succor som är 

administrativt överhuvud i kommunen Bcharre, vilken Mizyara tillhör, intervjuas i rapporten 

och menar att kommunen tog till preventiva åtgärder när man implementerade ett 

utegångsförbud under samma kväll. Fortsättningsvis så meddelade kommunen att flyktingarna 

var tvungna att ge sig av, med två veckors varsel. Succor menar att detta var nödvändigt för att 

incidenten inte skulle eskalera i våld och upprorsstämning. Han menar att om något liknande 

som hände i Mizyara skulle hända i Bcharre så skulle det ” leda till krig”. För att ytterligare 

konkretisera dessa åtgärder så antydde Succor att det bodde ungefär mellan 1 700 till 2 500 

syriska flyktingar i kommunen innan den 15 november 2017. Under januari 2018 var siffrorna 

nere på 700 till 800 flyktingar. Detta skedde alltså under en period på knappt två månader 

(Frelick, 2018). 
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I Zahlé, en annan större stad lokaliserad i de libanesiska bergskedjorna som ligger nära den 

syriska gränsen har också incidenter förlöpt som rapporten även belyser. Under september 2017 

undersökte den lokala polisen varje kvarter metodiskt efter syriska flyktingfamiljer som var 

bosatta i staden. Rapporten framhäver vittnesrapporter som beskriver en polisstyrka som var 

aggressiv och hävdade att de var tvungna att lämna sina bostäder och uppmanade dem till att 

underteckna uppsägningsavtal. I en intervju med Zahlé kommuns vice president Antoine Abou 

Youness, så försvarade han åtgärderna med att poängtera att de enbart följer reglerna för 

lägenheter och att samma sak gäller libanesiska hyresgäster. Denna typ av aggressivitet och 

övervåld är dock inte kännetecknande för hela Libanon. I Hadath, en av förorterna till Beirut, 

vittnar flyktingar om polis och tjänstemän som utförde samma typ av åtgärder, men var istället 

artiga och i vissa fall även beklagande. De var tydliga med att de enbart följde order från stadens 

borgmästare. Vissa vittnesmål berättar dock om en mer sträng och aggressiv ton om de inte 

lämnat bostaden under utsatt tid. Upptagandet i Hadath kan spåras tillbaka till 2015, då 

kommunen pressade syriska ensamma män att lämna sina hushåll, men efter ett tag började man 

även pressa hela familjer (Frelick, 2018). 

 

Ett av de kanske mest kritiska områdena är utbildningsområdet. Hur ser situationen ut för de 

syriska flyktingarnas barn och deras utbildningssituation? UNHCR rapporterade så sent som i 

juni 2018 att 490 000 av de syriska flyktingarna som befann sig i Libanon var minderåriga. Att 

förse dessa barn med en utbildningsplats har inte varit en lätt sak. UNHCR uppskattar att 

ungefär 350 skolor i Libanon har mött denna utmaning med en lösning som kallas för det ”andra 

skiftet”. Detta innebär i enkla termer att man placerar två skolor i en. Den första skolgången 

sker alltså på förmiddagen och består huvudsakligen av libanesiska barn, medan den andra 

skolgången infaller under eftermiddagen och består istället av syriska barn. I och med denna 

lösning så har man kunnat förse syriska barn med en utbildningsplats utan att etablera 

provisoriska skolor och samtidigt effektivisera resurserna. Trots att ungefär 350 skolor har 

anammat denna lösning och satt 220 000 syriska barn i skolbänk så står mer än hälften av barnen 

utan utbildningsplats. Exakt vad detta beror på är en komplicerad fråga (Cherri & Hariri, 2018). 

I Human Rights Watch rapport så problematiseras också utbildningssituationen. I rapporten så 

vittnas det om bland annat syriska flyktingar vars barn länge fått gå i libanesisk skola, men inför 

läsåret 2017 inte längre fått sätta sina barn i samma skola med bristande motivering. Andra, 

som blivit förvisade från Bcharre, en stad i den norra delen av landet, påstår att nekad 

undervisning är det första steget mot förvisning (Frelick, 2018). Just utbildningsområdet är ett 

dilemma i sig. Samtidigt som 350 skolor har infört det så kallade ”andra skiftet” och kunnat 
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förse nästan hälften av de syriska barnen med utbildningsplats så är detta inget som är 

obligatoriskt för alla skolor, vilket innebär att ungefär 270 000 barn fortfarande står utan 

utbildningsplats (Cherri & Hariri, 2018).  

 

5.1.1 Rasdiskrimineringsdeklarationen 

När det kommer till den rättsliga sidan av spektrumet så är Libanon en del av FN:s deklaration 

rörande anti-diskriminering. ICERD (International Convention on the Elemination of all forms 

of Discrimination) som den kallas i internationella sammanhang. Detta är en deklaration som 

motarbetar all form av diskriminering mot en särskild nationalitet. ICERD:s fördragsorgan 

CERD (Committee for the Elimination of Racial Discrimination) antyder att någon form av 

distinktion grundad i medborgarskap inte får ske på bekostnad av några av FN:s deklarationer 

rörande mänskliga rättigheter. Frågan är om det faktiskt förekommit diskriminering grundad på 

nationalitet, främst mot syriska medborgare i detta fall. Libanesiska kommuner hävdar dock att 

man agerar utifrån bostadsregleringar och endast förvisar människor som brutit mot någon form 

av lag som faller inom bostads- och hyressektorn, så som att inte registrerat sin inackordering 

hos kommunen och att tillämpningen sker mot alla, både libanesiska medborgare och icke-

medborgare. Human Rights Watch rapport hävdar dock att i och med vittnesmålen om riktade 

förvisningar, tydlig oförenlighet mellan kommuner angående åtgärderna rörande boende och 

arbete så är det diskriminering baserad på nationalitet som förekommit i de samhällen där 

syriska flyktingar blivit förvisade. Rapporten behandlar också den möjliga förekomsten av 

religiös diskriminering. Efter det uppmärksammade mordet i Mizyara var det flera libanesiska 

kristna politiska ledare som uppmanat syriska flyktingar att återvända hem. Nästan alla 

registrerade kommuner som UNHCR har dokumenterat som har förvisat syriska flyktingar har 

varit dominerade av kristna. Många av vittnesmålen från dessa kommuner lägger viss vikt på 

deras förvisning just på deras religiösa tillhörighet. De menar också att kommunerna lät syriska 

flyktingar, som istället var kristna, att stanna. Detta ska dock ses till ett helhetsperspektiv då 

flera förvisningar dokumenterade av UNHCR tyder på att kristna syriska flyktingar också fallit 

offer för dessa åtgärder. Därav faller detta in under vad Human Rights Watch kallar för en 

diskriminering frodad ur bland annat nationalism (Frelick, 2018).  

 

Residenssituationen bland de syriska flyktingarna i Libanon kan sammanfattas som en 

komplicerad sak. Vad som kanske mest kännetecknar detta är den rådande oförenligheten och 

bristen på följdriktighet. Olika stadgar råder beroendes på vart i landet man befinner sig, vad 
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för typ av tjänstemän som finns på plats och hur situationen har eskalerat lokalt. Rapporten 

hänvisar sedan till något som kallas för The Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights (CESCR), som är ett FN-organ bestående av flera oberoende experter och som bland 

annat har arbetat fram en stadga på åtta punkter som berör flyktingars residenssituation och vad 

för typ av rättigheter man som flykting ska kunna åtnjuta i erhållandet av ett hyreskontrakt. 

Dessa punkter berör rättigheter som bland annat hävdar en möjlighet för konsultation i händelse 

av förvisning eller uppsägning, rimliga anslag för uppsägning, statstjänstemän som ska vara 

närvarande och förbud att utföra förvisningar under dåligt väder eller nattetid, såvida beslutet 

inte är ömsesidigt. Detta är endast några av dessa kriterier som CESCR har lagt fram men enligt 

Human Rights Watch så brister libanesiska kommuners hanterande i princip på alla dessa 

punkter. Vidare så hävdar även CESCR att om förvisningar genomförts utan hänsyn till dessa 

kriterier så är vederbörande stat benägen att förse de berörda flyktingarna med en rimlig 

kompensation. Rapporten menar dock att i inga av de rapporterade fallen har någon 

kompensation, hjälp eller alternativa residensmöjligheter distribuerats från den libanesiska 

regeringen (Frelick, 2018). 

 

Vad gäller andra typer av diskriminering så hävdar intervjuobjekten i Human Rights Watch 

rapport att de syriska flyktingarna känner sig allt mer pressade att lämna Libanon. Vissa 

intervjuobjekt menar att denna typ av diskriminering har eskalerats hos politiker, lokala poliser 

och grupper med rasistiska agendor, medan man inte upplevt någon diskriminering från 

hyresvärdar, arbetsgivare eller grannar. Andra menar istället att diskrimineringen har eskalerat 

även bland grannar och på gator. En bredare diskriminering har alltså tenderat att eskalera och 

som utövas från många typer av grupper i samhället. Utegångsförbud under specifika tider är 

heller inte ovanligt för de syriska flyktingarna. I ett av fallen som rapporten belyser så berättar 

en syrisk flykting om hur man kan påverkas av dessa utegångsförbud. Han berättar om en man 

som var i akut behov av läkemedel efter att utegångsförbudet börjat löpa och hur han blev 

stannad och utsatt för våld av den lokala polisen på sin väg till det lokala apoteket. Samma man 

hävdar dock att han inte har något emot vägspärrar och kontrollstationer, då han gärna ser att 

samhället får åtnjuta säkerhet och trygghet, men ställer sig frågande till varför man som syrisk 

flykting med alla dokument och papper som krävs och regelrätt uppförande ändå får utstå 

diskriminering (Frelick, 2018).  

 

Rapporten belyser också hur flera libanesiska kommuner, utan någon som helst understöd av 

den nationella lagstiftningen, har infört särskilda ID-handlingar för de syriska flyktingarna i 
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kommunerna. Dessa ID-handlingar möjliggör flyktingar att kunna röra sig utomhus även när 

utegångsförbudet trätt i kraft. Baksidorna med dessa kort är att du själv som flykting måste 

betala för dem. Rapporten lyfter fram olika priser och förnyelseperioder. ID-handlingarna kan 

kosta uppemot 100 dollar. Förnyelseavgifter kan komma att krävas med kort varsel. Allt från 

var tredje månad till var sjätte månad kräver kommunerna att dessa ID-handlingar ska förnyas 

i utbyte mot en avgift som också varierar, men som visat sig växta allt eftersom. ID-

handlingarna är obligatoriska för alla syriska flyktingar, inklusive barn och omyndiga personer. 

Motsätter man sig och väljer att inte införskaffa dessa handlingar riskerar man förvisning från 

kommunen. I vilket syfte dessa handlingar har införts är dock inte helt förankrat. Human Rights 

Watch har intervjuat en vice borgmästare i en av dessa berörda kommuner som menar att detta 

var en åtgärd som implementerades allt eftersom IS, alltså den Islamiska staten växte och hotet 

blev allt mer påtagligt. Som bevisligen konstaterat så tenderar diskriminering i någon form ha 

förekommit i flertalet av mottagarsamhällena (Frelick, 2018).  

 

I frågan om säkerhet så har den globala hjälporganisationen Oxfam dokumenterat palestinska 

och syriska flyktingars situation i Libanon. I kontrast till Human Rights Watch så har Oxfam 

breddat perspektivet ytterligare i en av deras rapporter kallad ‘We’re not there yet...’ Voices of 

refugees from Syria in Lebanon. Rapporten analyserar bland annat om hur de ställer sig 

gentemot de förväntningar som fanns rörande säkerhet i det land som de sökt sig till, i detta 

fallet Libanon. I rapporten så presenteras ett urval av fokusgrupper som är valda med omsorg 

för att omfatta både män och kvinnor i olika åldrar. Majoriteten av dessa flyktingar som deltagit 

i gruppintervjuerna beskriver en bristande säkerhet och trygghet i Libanon. Endast 21% av de 

intervjuade menar att de funnit en säkerhet och trygghet i landet. Undersökningen visar även på 

att de syriska flyktingarna som intervjuats inte kände någon brist i sin trygghet och säkerhet i 

Syrien innan kriget hade börjat, nu känner de sig utsatta och exponerade i Libanon. Enligt 

männen i undersökningen beror denna oro och utsatthet främst på grund av att de inte kan 

erhålla gedigna och lagliga hyreskontrakt (Nour & El Asmar, 2017).  

 

En annan intressant faktor i denna undersökning är hur flyktingarna ställer sig till att stanna i 

landet. Majoriteten av respondenterna menar att de inte vill stanna kvar, eller enbart stanna till 

krisen har upphört i Syrien. Vad som önskas under tiden i landet är en förbättrad behandling 

som innebär en tryggare miljö. Endast fyra procent av intervjuobjekten ville stanna i landet ur 

ett långsiktigt perspektiv. Hos de palestinska flyktingarna som residerar i Libanon och som 

deltagit i fokusgrupperna var svaren än mer negativa än hos de syriska flyktingarna. 
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Undersökningen poängterar avslutningsvis att den mest förekommande slutsatser lyder att inte 

finns någon framtid för syriska flyktingar i Libanon (Nour & El Asmar, 2017).  

 

5.2 Bistånd och internationell inblandning 

Om vi istället lyfter perspektivet från de syriska flyktingarna till stöd och bistånd som Libanon 

tar emot för att hantera den ansträngda situationen kan vi se intressanta faktorer i fallet. I 

Oxfams rapport Making Aid to Jordan and Lebanon work så väger de in perspektivet bistånd i 

fallet. Tittar man på hur ODA (Official Development Assistance), alltså utvecklingsbiståndet 

som Libanon erhåller utifrån ett tidsperspektiv så har rapporten från Oxfam delat upp dessa 

kategorier i två tidsperspektiv. Det första innefattar åren 2005–2010, det andra från åren 2011–

2015. Det har förekommit tydliga förändringar i ursprunget av det ODA som distribuerats. 

Under den första perioden kom bidragen främst från den offentliga sektorn eller betraktas som 

ospecificerat. Internationella organisationer stod endast för drygt 14% av dessa bidrag. Under 

det senare tidsperspektivet så har internationella organisationers del fördubblats, samtidigt som 

den offentliga sektorns bistånd minskat från drygt 41% till 28%. Den ospecificerade delen har 

också reducerats avsevärt. Icke-statliga organisationers andel har, om än i liten utsträckning 

också höjts med knappt 5% (Saieh, Abi Khalil, & Gorevan, 2017).  

 

Den mest påtagliga jargongen och stämningen vad gäller internationellt bistånd för att bistå 

drabbade länder som Libanon är dock överlag positiv. I rapporten så lyder slutsatserna att de 

nya privata fonderna och donationerna från internationellt håll som etablerats i biståndssyfte är 

att ses som en ny väg att bidra till ländernas utveckling ur ett mer hållbart sätt. Motiveringen 

till dessa bistånd ligger framförallt i att bistå mottagarländer som välkomnat ett stort antal 

flyktingar, bland annat Libanon och Jordanien. Finner man dock sätt att utnyttja detta system 

så ska man försättas av reprimander. I det libanesiska fallet så belyser Oxfams rapport att en 

tydlig nationell strategi saknas. Denna rapport är dock publicerad i april 2017, innan den kanske 

mest uppmärksammade biståndskonferensen ägde rum. Bortsett från detta så grundar sig 

ytterligare en problematik kring bistånd i det libanesiska sammanhanget. Den libanesiska 

regeringen har inte presenterat en nationell budget sedan 2005 på grund av politisk oenighet, 

enligt Oxfams rapport. Trots detta så fortsätter biståndsgivare att bistå landet i utvecklings- och 

humanitärt syfte. I detta så blottas dock en oerhört oregelbunden trend i biståndet ur ett 

tidsperspektiv. Med detta i åtanke så har även den libanesiska statsskulden nästan fördubblats 
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från 2005–2016. Denna osäkra och negativa trend är även något som påverkar flyktingsituation 

och de syriska flyktingarna (Saieh, Abi Khalil, & Gorevan, 2017). 

 

I Oxfams rapport framkommer även vikten av solidariska skäl till en internationell inblandning 

i stödfrågan. Den libanesiska befolkningen är i frågan redan en utsatt grupp och därför behövs 

bistånd och stöd från rikare länder för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen i landet. 

Som tidigare konstaterat så har donatorer redan försett Libanon med finansiellt bistånd, men 

rapporten ser detta mer som humanitärt bistånd vars främsta uppgift är att bistå i hanterandet av 

tillfälliga hinder som uppstått i samband med flyktingsituationen. Rapporten argumenterar för 

att detta förstås är avgörande, men att en finansierad långsiktig utvecklingsplan är nödvändig 

sett till ett bredare perspektiv. Utvecklingsbistånd är nödvändigt för att understödja såväl den 

fattigare delen av befolkningen, värdsamhällen och flyktingar. Detta bör även praktiseras i en 

uppdelad biståndsfinansiell plan i utvecklingssyfte, som sedan kan knytas an till den humanitära 

insatsen för att försäkra en effektivisering av bistånden (Saieh, Abi Khalil, & Gorevan, 2017).  

 

5.2.1 CEDRE-konferensen 

Under våren 2018, specifikt i april, hölls en biståndskonferens tillägnad Libanon i Paris. 

Konferensen, som symboliskt fick namnet CEDRE-konferensen efter cederträdet som är 

Libanons nationalsymbol (Le Drian, 2018). Konferensen var ett initiativ att bistå landet 

ekonomiskt på grund av den svåra finansiella situationen som Libanon befinner sig i 

tillsammans med det stora mottagandet av flyktingar (EIB, 2018). Biståndssumman, som 

landade på runt $11 miljarder utlovades i syfte om att bistå den libanesiska regeringen i sitt 

reform- och utvecklingsarbete. Vad som är viktigt att skildra angående biståndssumman är att 

majoriteten av den beviljade summan ligger under beteckningen ”mjuka lån”. Denna typ av lån 

är egentligen bara lån med ringa avbetalningskrav och oerhört låga räntor. Med det sagt så 

uppfyller de egentligen samma funktion som ekonomiskt bistånd men kan dock ha förödande 

finansiella konsekvenser (Irish & Pennetier, 2018). 

 

Lånen och biståndsstödet har dock inte skett fritt från konsekvenser. Den Internationella 

valutafonden (IMF) har gått i bräschen för motståndet och höjt ett varningens finger angående 

denna typen av biståndsavtal. De har i ett officiellt dokument konstaterat olika utfall och 

åtgärder som anses vara avgörande gällande fallet. I dokumentet framkommer generella 

synpunkter som IMF har tagit fram. Dessa tre övergripande synpunkter kan kokas ned till att 
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man helst ser att den libanesiska staten inför en tydlig och konkret konsolideringsplan för att 

hålla det finansiella stödet i balans. Sist så nämns också att reformer för motverkande av 

korruption och effektiviserandet av infrastrukturella sektorer måste implementeras i landet för 

att på sikt göra sig effektiva av biståndet. Fortsättningsvis så beskriver IMF att den politiska 

osäkerheten i landet är en bidragande faktor till varför man bör se över hastiga avtal och 

beviljanden. Trots att man trätt ur den politiska krisen i november 2017 så är det politiska läget 

långt ifrån stabilt och förväntas vara fortsatt osäkert. Det ekonomiska systemets beroende av 

externa tillskjutningar har fortsatt att stiga (IMF, 2018). 

 

Angående den Internationella valutafondens reaktion över Libanons situation följande CEDRE-

konferensen så har den qatariska nyhetsportalen Al-Jazeera i en artikel följt händelseförloppet 

efter IMF:s uttalande. Al-Jazeera menar att IMF:s reaktion, som saknat replik från den 

libanesiska staten, utgör en dyster bild av situationen. I samma artikel uttalar sig Samir Nader, 

som är ekonom vid Saint Joseph University i Beirut, om denna svåra situation. Han hänvisar 

till den så kallade Paris III-konferensen som ägde rum 2007 med syftet att införskaffa 

donationer och bistånd till Libanon efter politiska oroligheter samt konflikten med Israel som 

löpte under 2006. Nader menar att Paris III-konferensen var ett misslyckande då man 

olyckligtvis sammanvävde bistånd med finansiellt stöd för reformer och därför fick inte 

Libanon vad man väntat sig i bistånd eftersom man misslyckades med att implementera de 

reformer som ingick i överenskommelsen. Just därför tror Nader att detta kommer att upprepa 

sig även efter Paris IV-konferensen, som sedan skulle kallas för CEDRE-konferensen (Ajroudi, 

2018). 

 

5.2.2 Libanons finansiella situation 

För att återgå till det libanesiska finansiella fallet så har jag belyst den nationella ekonomins 

negativa trend något. Genom att utveckla detta så har även statsskulden blivit avsevärt större 

under närtid. Mellan 2005 och 2016 så har statsskulden ökat med 144% av Libanons BNP. I all 

den rådande osäkerheten så betonar dock Oxfams rapport att Libanon har etablerat en 

ekonomisk plan vad gäller det humanitära biståndet.  Planen kallas för Lebanon Crisis Response 

Plan och har implementerats efter att den syriska krisen blivit allt mer påtaglig. Syftet är att 

stärka transparensen och uppföljandet av det humanitära biståndet. Trots att detta är ett sätt att 

skapa tydlighet i internationella sammanhang så bär transparensen bara till en viss gräns. Ingen 

komplett databas för de humanitära bistånden finns och dessa är sedermera distribuerade till 
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olika institutioner som för egna rapporteringar, vilket begränsar åtkomsten av uppföljningen. 

Till följd av detta så har även regeringen lanserat en lag gällande tillgång till information under 

2017. Trots detta så har ingen statlig mekanism etablerats för att implementera lagen i praktik. 

Detta knyter sedan an till avsaknaden av en tydlig strategi gällande bistånden, transparensen, 

rapporteringen och uppföljningen. Rapporten tydliggör att denna typ av problem leder till en 

ökad ineffektivitet, vilket inte går hand i hand med det ursprungliga syftet med de humanitära 

bistånden. Vidare så påpekar rapporten att det civila samhället inte är tillräckligt starkt i Libanon 

för omfattande insatser och trots det humanitära biståndet så står syriska flyktingar inför olika 

typer av utmaningar. Varav det kanske mest problematiska är omöjligheten att kunna registrera 

sig hos FN-verksamheten i landet, vilket sedermera bidrar till en utebliven legal status i landet. 

Detta faller sedan in i att man inte kan nyttja de reformer och policys som är utarbetade tack 

vare de humanitära bistånden. 

 

Avslutningsvis så presenterar rapporten vissa rekommendationer rörande åtgärder och 

åtaganden som den libanesiska regeringen bör se över för att maximera effektiviseringen av 

bistånden, främst de humanitära bistånden. Något som är anmärkningsvärt i de punkter som 

presenteras är vikten av långsiktighet, som dessvärre saknats hos den libanesiska regeringen 

vad gäller hanterandet och implementerandet av humanitärt bistånd. Exempelvis så föreslås det 

att dela upp bistånden i utbetalningar på en årlig basis som kan sträcka sig under en viss period. 

Utöver detta så framhäver man återigen problematiken kring att inte ha en nationell budget. 

Trots detta så menar rapporten att det går att göra framsteg ändå. I denna avsaknad menar man 

även att samarbeten bör inledas med varje berört departement för att utarbeta egna nationella 

ramverk för att inkludera nationella och lokala myndigheter, det civila samhället och även 

lokala samhällen (Saieh, Abi Khalil, & Gorevan, 2017). 

 

För att återgå till bistånden och dess innebörd så hänvisar även rapporten till att Libanon bör 

främst söka sig till beviljat bistånd och inte lån i frågan om finansiering och bidragande till att 

understödja landet i den nationella situationen som innefattar de syriska flyktingarna. Precis 

som IMF så menar rapporten att om Libanon istället tar emot flera lån ur ett kortsiktigt 

perspektiv kan det vara förödande i förhållande till den ohållbart växande statsskulden. Oxfam 

rekommenderar även att Libanon inte bör tillskriva ekonomiska villkor till det bistånden som 

beviljas i syfte att undvika nedskärningar i subventionerade tjänster som främst åtnjuts av den 

fattiga populationen såväl som de syriska flyktingarna som befinner sig i landet. Bortsett från 

de finansiella aspekterna propagerar även rapporten för att luckra upp restriktionerna för det 
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civila samhällsgrupper och skapa en enighet och samverkan mellan staten och dessa grupper 

för att stödja det humanitära arbetet. Även att skapa ett invändigt understöd till denna typ av 

grupper är att föredra. Rapporten menar att denna typ av grund bör läggas genom att tillåta en 

finansiering av pålitliga statliga mekanismer som har i syfte att överse effektiviseringen av 

biståndet. För att fortsätta på detta spår är det även rekommenderat att skapa en dialog mellan 

den libanesiska staten och dessa grupper för att utvinna konsultering vad gäller finansieringen 

av det humanitära arbetet gentemot de syriska flyktingarna. I och med detta så arbetar man 

underifrån för att säkerställa att maximeringen av biståndet är i fas och att det sker en 

effektivisering utifrån de mål som då presenterats (Saieh, Abi Khalil, & Gorevan, 2017).  

 

5.3 Den libanesiska regeringens agerande 

För att förstå den libanesiska situationen är det viktigt att backa bandet till landets status som 

rådde innan den syriska krisen och inbördeskrigets utbrott. I Oxfams rapport Making aid to 

Jordan and Lebanon Work så beskrivs även här en relativt negativ trend. Landet har sedan länge 

präglats av svåra utmaningar vad gäller utvecklingssektorn. Korruption, arbetslöshet, fattigdom, 

politiska stridigheter, statsenliga kriser och ojämlikhet är bara några av de områden som landet 

har misslyckats att utvecklas i. Att presentera dessa som övergripande kategorier är bara att 

skrapa på ytan. Problemen och utmaningarna sträcker sig betydligt längre, från högsta instans 

till varje medborgare. Rapporten avslutar sedan detta segment med tillägget att flyktingkrisen 

har förvärrat situationen i landet (Saieh, Abi Khalil, & Gorevan, 2017). 

 

Hur ställer sig då den libanesiska regeringen till den rådande flyktingsituationen i landet? För 

att svara på detta är det nödvändigt att se situationen ur ett annat perspektiv. I en redogörelse 

publicerad av Migration Policy Institute tacklas osäkerheten och den ökade spänningen mellan 

både libaneser och syriska flyktingar, men även mellan palestinska flyktingar och syriska 

flyktingar. Artikeln hänvisar till en rapport utfärdad av FN och som har i uppgift att föra en 

säkerhetsbedömning i landet för flyktingarna, där det framkommer att arbetskonkurrensen var 

den största faktorn som bidragit till ökade spänningar mellan de olika grupperna i 

mottagarkommunerna (Eldawy, 2019).  

 

Även politiskt motiverade oroligheter är något som är allt mer eskalerande. Libanons politiska 

system är byggt på sekterism, vilket innebär en stor vikt på kulturella och religiösa 

tillhörigheter. Redogörelsen påpekar att ungefär 45% av landets medborgare är kristna och 51% 
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muslimer. De flesta syriska flyktingarna som sökt sig till Libanon är sunnimuslimer och en oro 

över en rubbad demografisk balans i den politiska sekterismen har växt under tid. Detta är en 

viktig faktor att belysa då landet sedan tidigare har präglats av våld i sekterismens namn och 

skapat tydliga splittringar inom landet, inte minst under det libanesiska inbördeskriget. En 

annan faktor att väga in rörande den libanesiska regeringen och Libanon som stat är relationerna 

mellan länderna emellan ur en historisk synpunkt. Under det libanesiska inbördeskriget erbjöd 

sig Syrien att ingripa i konflikten, vilket sedermera resulterade i en ockupation av delar av 

landet. Det var inte förrän 2006 som de sista syriska trupperna drog sig ur Libanon. Under 2014 

rådde stridigheter i den libanesiska staden Arsal, mellan libanesiska trupper och Al-Nusra, en 

militant grupp som opererade från Syrien. Artikeln sammanfattar sedan detta genom att 

poängtera att de demografiska och sekteristiska oroligheterna och en våldsam historia kan 

komma att ifrågasätta förankrade maktsystem, vilket kan komma att sluta i än mer våld 

(Eldawy, 2019). 

 

Denna typ av politiskt motiverad oro kan även förklaras i fråga om de palestinska flyktingarna. 

Palestinierna i Libanon har varit en del av landet sedan det arabiska-israeliska kriget utlöstes 

1948. I över 70 år har palestinier residerat i Libanon och därmed även präglat den libanesiska 

politiken. Med detta i åtanke är det inte orimligt att tro att palestinierna har hunnit blivit en 

integrerad del av det libanesiska samhället. Så är dock inte fallet. Palestinska flyktingar har 

oftast hållits isolerade från samhället både fysiskt och genom rättsliga restriktioner, likt de som 

delvis implementerats hos de syriska flyktingarna. Redogörelsen argumenterar också för att i 

och med den stora andelen syriska flyktingar som nu befinner sig i Libanon, så riskerar den 

palestinska gruppen falla ännu längre ner på agendan, även fast den inte var speciellt prioriterad 

av den libanesiska regeringen till att börja med. Trots att siffrorna på hur många palestinier som 

befinner sig i Libanon varierar så argumenterar artikeln för en pågående trend. Då UNRWA 

uppskattade antalet till 450 000 palestinier under 2014, medan UNHCR uppskattade antalet att 

vara mellan 260 000 och 280 000 under 2017, så menar redogörelsen att det finns en växande 

trend i att allt fler palestinier har valt att lämna landet. Redogörelsen delar därför upp dessa tre 

grupper tydligt och menar att det finns tendenser till något som kan beskrivas som den enes död 

är den andres bröd. För att förklara detta så exemplifieras det i artikeln att arbetslösheten bland 

de palestinska flyktingarna ökat från 8% under 2011, vilket var året då inbördeskriget i Syrien 

startade, till 23% under 2015. Vad detta beror på kan förklaras i vad som tidigare är konstaterat. 

I och med att den palestinska gruppen hållits isolerad så besitter gruppen generellt mindre 

färdigheter och mindre utbildning. Detta samtidigt som man hålls utanför den formella 
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arbetssektorn gör att gruppen blir exponerad och sårbar för utomstående konkurrens, det vill 

säga de syriska flyktingarna och deras liknande förutsättningar i förhållande till ställning på 

arbetsmarknaden (Eldawy, 2019). 

 

Jag har tidigare belyst den internationella inblandningen i form av bistånd och internationella 

organisationer. Det återstår dock en annan typ av aktör i detta sammanhang. Libanon besitter 

själv flera religiösa icke-vinstdrivande organisationer som sedan länge försett de syriska 

flyktingarna med humanitär hjälp. På grund av de institutionella oroligheterna har dessa 

organisationer sett en ökad förändring under de senaste åren. Organisationerna börjar se en ökad 

trend i att libanesiska medborgare också söker stöd och humanitär hjälp. Detta har resulterat i 

att flera av dessa organisationer har börjat planera budgetar som avsätter en viss del till enbart 

libanesiska medborgare, samtidigt som man bistår de syriska flyktingarna. Den ansträngda 

ekonomin, tillsammans med geografiskt motiverad fattigdom och en malfungerande 

arbetsmarknad har gjort det ännu svårare för den libanesiska regeringen, som redan handskas 

med en handlingsfattig budget, att kunna hjälpa (Eldawy, 2019). 

 

Även Libanons gränspolitiska förändring ger oss en ledtråd till hur det libanesiska 

förhållningsättet har förlöpt. Fram till 2015 präglades Libanon av en liberal gränspolitik som 

gjorde det relativt enkelt för syriska flyktingar att ta sig in i Libanon. Gränskontrollerandet 

sköttes då genom ett samarbete mellan den libanesiska regeringen och UNHCR. Det var dock 

redan under 2014 som förändringar i gränspolitiken började ta fart. Regeringen började reglera 

och begränsa inflödet av flyktingar till enbart vad som kallades för ”extrema humanitära fall”, 

samtidigt som man nästa år införde de redan nämnda hyresregleringarna och vad artikeln kallar 

för dyra visumsavgifter. Gränspolitiska förändringar nådde en kulm under 2015 då regeringen, 

som tidigare konstaterat, instruerade UNHCR att helt avbryta registreringen av syriska 

flyktingar som korsade den libanesiska gränsen (Eldawy, 2019). 

 

5.3.1 FN:s säkerhetsrapport 

För att vidare elaborera i frågan om vad den libanesiska regeringen har vidtagit för åtgärder i 

sammanhanget vill jag rikta fokus mot just den rapport som utfärdats å FN:s vägnar av UNHCR 

och, UNICEF och World Food Programme (WFP). Rapporten Vulnerability Assessment of 

Syrian Refugees in Lebanon är en kartläggning av alla faktorer som var avgörande för 

flyktinghanterandet i fråga om säkerhet under 2018. Rapporten menar att de åtgärder som 
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vidtagits i samarbete med det internationella stödet och som förkroppsligats i den tidigare 

nämnda Lebanon Crisis Response Plan har varit avgörande för att etablera ett säkerhetsnät och 

för att tillförse flyktingarna de basala förnödenheter som krävts. Å andra sidan så ställer sig 

rapporten frågande till huruvida man från regeringens sida har sett till de syriska flyktingarnas 

välmående. Rapporten har analyserat elva avgörande områden eller faktorer som de syriska 

flyktingarna påverkas mest av. Analysen ser huvudsakligen till hur den libanesiska regeringen 

har hanterat dessa faktorer i förhållande till flyktingarna (UNICEF, UNHCR, & WFP, 2018).  

 

Vad gäller hushållssammansättningarna för de syriska flyktingarna i Libanon så har 

förhållandena rört sig mer mot en typ av kärnfamilj, med genomsnitt fem familjemedlemmar i 

varje hushåll. När det istället kommer till rättsliga dokumentationer har rapporten betydligt fler 

punkter att betona. Som tidigare nämnt så är tillförskaffandet av rättslig och giltig 

dokumentation vad gäller boende och registrering fortfarande ett problem för flyktingarna och 

även något som placerar dem i risk för förvisning och trakassering. Flyktingar som inte besitter 

ett lagligt boende eller hyreskontrakt har begränsade möjligheter att röra sig inom landet, vilket 

i sin tur begränsar möjligheterna till bland annat inkomst, utbildning och sjukvård. Rapporten 

betonar att under 2017 så saknade ungefär 75% av alla syriska flyktingar över 15 år en laglig 

bostadssituation i Libanon. De primära orsakerna till detta problem beskriver rapporten vara en 

kostnadsfråga, samt begränsningar och hinder som utgjorts av det så kallade General Security 

Office. När det istället gäller födelseregistrering och dokumentation så har vissa regler lyfts för 

att underlätta processen för flyktingarna. Exempelvis så är det inte längre obligatoriskt att båda 

föräldrarna i ett hushåll behöver besitta ett lagligt boende för att genomföra födelseregistrering. 

Vad som dock är intressant med resultatet ifrån denna rapport är konstaterandet att under tiden 

som denna typ av regler åsidosattes, vilket skedde mellan mars och september 2017 så var det 

endast 3% av flyktingarna som hade upplevt någon form av säkerhetsincident, där istället 94% 

upplevde sin relation med mottagarsamhällena som neutral, positiv eller väldigt positiv 

(UNICEF, UNHCR, & WFP, 2018). Varför detta är intressant är just för de kontraster och 

förändringar som kan ske under kort tid. Rapporten ifrån Human Rights Watch är från 2018 och 

som tidigare har analyserats i mitt arbete pekar istället på en negativ utgångspunkt av 

säkerhetsrelaterade incidenter, vilket egentligen är hela syftet med rapporten. Vad som dock 

förenar dessa rapporter är att båda snarare påvisar en positiv trend, skiljelinjen dras dock i frågan 

om förutsättningarna för den positiva trenden. 
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När det istället gäller skydd och ackommodation så är detta en brådskande faktor. Rapporten 

menar att än idag så befinner sig många flyktingar i undermåliga flyktingläger som inte möter 

en humanitär standard. Under 2017 var ungefär 30% av flyktingarnas hushåll lokaliserade i 

läger som inte höll en humanitär standard, varav 6% av dessa höll till i läger som befann sig i 

kritiskt tillstånd. Bortsett från undermåliga läger så är även överbefolkning i dessa läger ett 

problem. Trots problematiken kring bristande boendesituationer så fortsätter hyra att vara den 

främsta utgiften för flyktingarna. För att fortsätta på spåret rörande ackommodation så är även 

hygien, tillgång till vatten och elektricitet en viktig faktor att undersöka. Rapporten menar dock 

att framsteg har gjorts vad gäller detta. Tillgång till både vatten och elektricitet var nästan 

förekommande hos alla flyktinghushållen under 2017, tillsammans med en fortsatt positiv trend. 

Hur man dock väljer att se på detta är en bedömningsfråga, då rapporten tydliggör att tillgången 

till vatten främst består av flaskvatten och elektriciteten främst kommer från privata generatorer, 

vilket ofta är kortsiktigt dyra lösningar. I skuggan av de mest kritiska faktorerna så finner vi 

även utbildning, som delvis redan är berört i mitt arbete, men rapporten för resonemanget mer 

ingående vad gäller övergripande statistik (UNICEF, UNHCR, & WFP, 2018).  

 

Hur framtiden kommer att utspela sig för den libanesiska regeringen är en omtvistad fråga. 

Redogörelsen från Migration Policy Institute hävdar dock att regeringen främst bör se till en 

internt samlad plan. Att skapa samarbeten med de olika kommunerna och distrikten är 

avgörande för att kunna utveckla samhällena präglade av de syriska flyktingarna. Därav vill 

artikeln således inte att Libanon ska göra sig fullt beroende av internationellt bistånd, utan 

istället kunna effektivisera de resurser man själv besitter i form av samverkan och en gemensam 

plan. Artikeln poängterar dock ett problem med detta, då den libanesiska regeringen och dess 

medborgare delar uppfattningen att denna typ av regeringsenliga satsningar som berör 

utveckling och integration kan agera som ett incitament för flyktingar att stanna i landet. 

Ekonomiska satsningar i dessa sektorer kan därför skapa missnöje och ses som en felaktig 

prioritering, tillsammans med den negativa trend som den libanesiska ekonomin befinner sig i 

(Eldawy, 2019).  

 

Vad är det då som görs på statlig och överstatlig nivå för att underlätta situationen? Som den 

danska professorn i mellanösternstudier Peter Seeberg skriver i sin rapport The Syrian refugees 

in Lebanon and the EU-Lebanon Partnership Compact – new strategies, old agendas så har 

Libanons relation gentemot EU förändrats under de senare åren. Sedan 2014 har man varit i 

förhandlingar om ett avtal med EU, som även berör andra länder som angränsade till 
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krigsdrabbade områden. Detta initiativ kan kallas för mobilitetspartnerskap, vilket skulle 

innebära en mer systematisk och organiserad flyktingfördelning. Dock så har EU på senare tid 

valt en ny typ av strategi för att hantera problematiken med flyktingar i angränsande länder. 

Denna strategi som konkretiserats av något som EU kallar för EU-Lebanon Compact. Detta 

innebär alltså att man istället ska prioritera hjälpinsatser som ska gagna både Libanon och de 

flyktingar som befinner sig i landet och att försöka etablera dessa flyktingar, snarare än att 

förflytta dem (Seeberg, 2017). 

 

De grundläggande principerna för detta samarbete är att höja säkerheten i landet samt att 

bekämpa terrorism. Detta gör man för att försöka belägga en stabil grund i landet, vilket kan 

göra situationen mer hanterbar. Utöver detta så stödjer man staten med maktutövandet och 

lagutövandet, vilket ska förhöja nivån hos den offentliga sektorn för att, även här, främja 

stabiliteten och legitimiteten. EU vill även behålla samt utöka den demokratiska processen. 

Slutligen vill man även stödja landet ur ett ekonomiskt perspektiv (Seeberg, 2017), vilket kan 

anspela till CEDRE-konferensen. Att understödja ekonomisk tillväxt och utökandet av 

arbetstillfällen står på agendan. Motiveringen för det ekonomiska understödjandet speglar som 

sagt motiven för CEDRE-konferensen, där man talar om en ekonomisk återhämtning i den 

privata sektorn, förbättringar vad gäller infrastrukturen och de mer grundläggande sektorerna, 

elektricitetssektorn och avfallssektorn. Vad gäller det tidigare nämnda initiativet 

mobilitetspartnerskapet, så läggs detta på is då det fortfarande intar förhandlingsstadiet. 

 

Istället för att understödja flyktinglägren i landet så finns enligt Seeberg ett annat 

tillvägagångssätt för att underlätta etablerandet av syriska flyktingar i landet. Denna lösning 

finner han istället i arbetsmarknadspolitiken. Enligt den internationella arbetsorganisationen, 

ILO så var bara ungefär hälften av de syriska flyktingarna i Libanon ekonomiskt aktiva och 

bara en tredjedel är sysselsatta mestadels med informella jobb som kräver ytterst lite färdigheter 

under 2017. I förhållande till Jordaniens situation så har man på den fronten slutit ett avtal med 

EU då man konstaterat att flyktingsituationen i landet inte längre är tillfällig. Genom detta avtal 

så har man blivit bistådda projekt som ska leda till att syriska flyktingar ska sysselsättas. I och 

med detta avtal så har EU bland annat godkänt en sänkt tullskatt för varor som produceras inom 

avtalet (Seeberg, 2017). Även Refugees Internationals rapport A Daily Struggle to Survive: 

Syrian Refugees in Lebanon framhäver denna typ av lösning, som innebär att biståndsgivare 

bör fokusera på att tillgodose program som arbetar mot inkomstgenererande lösningar, snarare 

än kortsiktiga mål (Grisgraber, 2014). 
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 Analys av fallet utifrån det teoretiska ramverket 

6.1 Abizadehs styrmodeller i förhållande till det libanesiska fallet 

För att börja analyskapitlet vill jag först undersöka och se hur Abizadehs två styrmodeller ter 

sig mot det presenterade fallet. Först och främst visar fallet att det inte går att koppla Libanon 

uteslutande till en specifik modell. Snarare så handlar det om vad för tendenser landet har visat 

i situationen och hur dessa har framstått. Vad som är intressant i detta sammanhang är Carens 

teori om att en förutsatt fot i en mer normativ modell, alltså den statliga suveränitetsmodellen 

och sedermera oviljan att övergå till en mer liberaliserad modell, alltså den liberala modellen 

ofta är ett förekommande fenomen. Vad resultatet av denna studie har medfört är dock att det 

libanesiska fallet istället har tenderat att präglats av en något annorlunda utveckling, om än 

liknande. Som konstaterat i resultatet så tenderar Libanon att inledningsvis ha bedrivit en liberal 

gränspolitik. Detta kan motiveras genom att man tidigt i situationen gjorde det förhållandevis 

enkelt för syriska flyktingar att korsa gränsen. Detta går sedermera att härleda till den liberala 

modellen som gör landsgränser mindre relevant och förespråkar till viss del öppna gränser. 

Även om detta var ett aktivt beslut eller ett resultat av den förlöpta processen så är det 

fortfarande intressant att belysa. Det var inte förrän 2015 som gränspolitiken skärptes och blev 

allt stramare, vilket resulterade i ökade svårigheter för syriska flyktingar att ta sig över gränsen 

och även bibehålla bostad i Libanon. Även 2017 var en sådan vändpunkt då politiker började 

yttra missnöje gentemot flyktingsituationen och även presidenten konstaterande själv att 

situationen var ohållbar. Dessa indikatorer och beslut kan därmed istället härledas till den 

statliga suveränitetsmodellen, som förespråkar en mer auktoritär inrikespolitik som hellre vill 

förankra den interna tryggheten och säkerheten innan etisk och moralisk problematik kopplat 

till migration hanteras.  

 

Varför Libanon valde att föra en stramare gränspolitik och varför mottagarsamhällena påvisat 

en mer avvisande attityd är svårt att svara på. Resultatet tenderar dock att peka på en viktig 

aspekt som verkar ha varit gemensam för de olika aktörerna i situationen. Underskattning och 

ovetskap om hur situationen har eskalerat verkar ha varit en gemensam faktor för både den 

libanesiska regeringen samt de syriska flyktingarna som tidigt tog sig till Libanon. Som bland 

annat konstaterat i rapporterna så belyste intervjuobjekten ofta en mer optimistisk inställning. 

Flyktingar flydde till Libanon i tro om att krisen i Syrien skulle redas ut inom en snar framtid. 

Samma inställning kunde man finna hos de libanesiska myndigheterna och medborgarna. Detta 
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kan därför tendera att ge oss delar av svaret i Libanons inställning och agerande i början av 

krisen, som bäst kan kopplas till den liberala modellen. Det tidiga agerandet under vad som 

närmast kan beskrivas som ovetskap eller missvisande analysering om hur flyktingsituationen 

skulle förlöpa kan därför tendera att vara en viktig orsak till den liberala inställningen gentemot 

de syriska flyktingarna, som tog sig till Libanon inledningsvis. När denna optimism sakta 

försvann i och med att det syriska inbördeskriget förlöpt längre än förväntat, så går det att se en 

attitydförändring. Samtidigt som inbördeskriget i Syrien fortsatte att härja så ökade antalet 

syriska flyktingar i Libanon. Som poängterat i bakgrundsavsnittet så befann sig runt 1,2 

miljoner syriska flyktingar i Libanon under den senare delen av 2014. Det är därför intressant 

att sätta detta i perspektiv till de förändringar i attityd och åtgärder som ägde rum under samma 

period och specifikt under 2015. Utan att dra allt för stora generella slutsatser så går det att se 

parallella tendenser mellan flyktingsituationens fortsatta förlopp och upptrappning och den 

generella övergången mot den statliga suveränitetsmodellen.  

 

Eftersom Libanon är ett så pass unikt fall i avseenden som tidigare diskuterats så är det svårt att 

dra en tydlig gräns mellan de båda styrmodellerna. Bara faktumet att Libanon idag tagit emot 

över en miljon flyktingar i ett land med en växande befolkningskurva som idag har passerat sex 

miljoner invånare torde kunna tolkas som en aspekt som uppfyller idealen för den liberala 

modellen. För att ytterligare förstärka detta argument så är Libanon ett av de länder som tagit 

emot flest flyktingar per capita. Å andra sidan så går det att härleda Libanons hanterande och 

agerande gentemot de syriska flyktingarna som auktoritära och därmed kan placeras in i den 

statliga suveränitetsmodellen. Denna modell, som tidigare konstaterat avser att inte bearbeta 

eller erkänna etiska begränsningar innan man kan säkerställa tryggheten och säkerheten för sina 

egna medborgare. Åtaganden som tidigare har diskuterats och som kan härledas till den statliga 

suveränitetsmodellen bekräftar även Libanons uppfyllande av modellen då dessa åtgärder 

legitimeras av staten själv. Det går även se åtgärder som exkludering i form av förvisning och 

reglering i ljuset av att det inte finns några etiska begränsningar i statens agerande. Vad som 

skulle tala emot detta är dock den ständigt närvarande otydligheten som ter sig finnas inom de 

libanesiska myndigheterna, då det är svårt att avgöra på vilken beslutsfattande nivå som dessa 

åtgärder emanerar ifrån.  

 

Om vi istället bortser från flyktingsituationen som råder i Libanon och även betraktar andra 

typer av aspekter i fallet så går det att landa i några viktiga slutsatser. Det rådande libanesiska 

läget är ett osäkert sådant, både vad gäller det ekonomiska, infrastrukturella och politiska läget. 
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Dessa är aspekter som inte undsätter landets förmåga att kunna föra en liberaliserad 

migrationspolitik som tar etik och moral i beaktning och är heller inte aspekter som utesluter 

varandra, snarare tvärtom. Den negativa ekonomiska trenden som landet befinner sig i beror på 

flera faktorer, bland annat sämre statliga investeringar som tidigare konstaterat. Detta hjälper 

dock inte den osäkra politiska situationen som råder. Eftersom vissa politiker har tenderat att 

skuldbelägga de syriska flyktingarna för den ekonomiska ostabiliteten så bidrar detta till ett 

medborgerligt missnöje gentemot de syriska flyktingarna. Detta faller därför in i något som 

skiljer de båda modellerna åt. Alltså, när och om man bör ta hänsyn till etiska och moraliska 

problem kopplat till den förda migrationspolitiken. Libanon har därför tenderat att fastna i den 

statliga suveränitetsmodellen, som Carens också menar är ett ständigt förekommande fenomen. 

Agerande som utfasningen av UNHCR, den åtstramade gränspolitiken, förvisningarna och 

oviljan att integrera de syriska flyktingarna i samhället kan därför ses som att man tenderar att 

säkerställa tryggheten och säkerheten för de libanesiska medborgarna i första hand. I linje med 

den statliga suveränitetsmodellen så är det först efter att vederbörande land gjort detta som 

etiska och moraliska problem och dilemman kan beaktas eller ens kan konstateras. Detta är den 

kanske mest tydliga skiljelinjen mellan de båda modellerna och en intressant aspekt att applicera 

på den libanesiska situationen. Alltså, frågan om när och om etiska och moraliska problem ska 

erkännas och tas hänsyn till.  

 

6.2 Carens etiska teori i förhållande till det libanesiska fallet 

På grund av pendlandet mellan Abizadehs styrmodeller så utgör det libanesiska fallet ytterligare 

en dimension i Carens teori. Även om den libanesiska regeringen inledningsvis tenderat att 

driva en liberal migrationspolitik så har Carens teori varit mer passande efter 2015 års 

åtstramning av gränskontrollerna och den interna hanteringen. Hur detta kan konstateras är 

genom olika typer av agerande från både den libanesiska regeringen och de mottagarsamhällena 

som lokaliseras längst med gränsen mot Syrien. Ett huvudsakligt argument för detta är Libanons 

ovilja att låta UNHCR fortsätta registrera flyktingar och att fortsätta med upprättandet av FN-

sponsrade flyktingläger. Detta är kanske det mest konkreta agerandet för att placera Libanon i 

den statliga suveränitetsmodellen vid detta skede. Den omfattande förvisningen och det 

tveksamma upprättandet av regelverket riktat mot de syriska flyktingarna är också åtgärder som 

kan härledas till den statliga suveränitetsmodellen, såväl som Carens teori i form av 

förloppsaspekten.  
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Det kanske mest konkreta resultatet av Carens teori som vi kan se i det libanesiska fallet är 

frågan om inackorderingen av flyktingar. Den libanesiska regeringen upprättade flyktingläger 

för att kunna säkerställa de basala behoven för flyktingarna inledningsvis, även i samarbete med 

internationella organisationer som exempelvis UNHCR. Det är dock i nästa steg av Carens 

filosofi som dessa två går skilda vägar. Carens menar som tidigare konstaterat att flyktingläger 

endast är en temporär lösning och ytterligare steg mot integration måste sedermera upprättas 

om situationen förblir, vilket är verkligheten i detta fallet. Den libanesiska regeringen har dock 

inte visat några vidare tendenser till att fortsätta i Carens spår. Tvärtom så implementeras icke 

förankrade regelverk vad gäller hyreskontrakt och särskilda ID-handlingar för att sedan även 

utföra förvisningar av syriska flyktingar, både i mottagarsamhällena men även runt omkring 

Beiruts förorter. Denna typ av åtaganden kan vi även fortsatt placera i den statliga 

suveränitetsmodellen. Den mest påtagliga förändringen i det libanesiska fallet har varit att utöka 

kontroll, implementera regelverk och en tydligare distansering gentemot flyktingarna. Detta är 

några av åtagandena som kan tolkas utifrån syftet att säkerställa den interna säkerheten i första 

hand, vilket skulle göra de etiska problemen bortprioriterade innan regeringen först kan förse 

de libanesiska medborgarna med trygghet och säkerhet. Att flyktingars vittnesmål även 

beskriver polis som agerar våldsamt och aggressivt utan förvarning är också en problematisk 

utveckling i detta fall. 

 

För att sedan fortsätta i denna kedja som är Carens normativa teori så menar han att vissa steg 

måste tas i förhållande till det libanesiska fallet. Det går dock att härleda vissa tendenser som 

kan placeras i Carens normativa synsätt. Som konstaterat i UNHCR:s säkerhetsrapport så är den 

så kallade Lebanese Crisis Response Plan ett avgörande segment i fråga om normativa 

åtaganden. Detta i syfte att stärka säkerhetsnätet och basala förnödenheter för de syriska 

flyktingarna. Detta kan därför ha benägenhet att placeras som ett normativt steg i rätt riktning 

om man utgår från Carens teori. Även om brister fortfarande är tydliga i hanterandet så går det 

att se vissa framsteg. Vilket leder oss till det kanske mest tvetydliga i resultatväg. Som tidigare 

nämnt så är det viktigt att när denna typen av analyser görs belysa alla inblandade perspektiv, i 

detta fall flyktingarna. I rapporterna från UNCHR respektive Human Rights Watch så går det 

att skildra två olika synsätt gällande flyktingarnas uppfattning av säkerheten i landet. Detta är 

en intressant aspekt i sammanhanget och faktumet att det råder en delad bild av situationen 

utifrån de två etablerade rapporterna är besynnerligt. På grund av detta är det svårt att dra allt 

för omfattande slutsatser av säkerhetssituationen för flyktingarna i förhållande till ett normativt 

perspektiv. Det som dock går att konstatera är att båda rapporterna menar att säkerhetsbristande 
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incidenter som innefattar flyktingar har visat sig minska i antal. Detta är positivt och förutsatt i 

förhållande till Carens teori som menar att bland de prioriterade åtgärderna i en sådan situation 

är att just kunna säkerställa flyktingarnas trygghet. 

 

Även om åtstramningar i flera aspekter gällande migrationspolitiken varit en realitet som de 

syriska flyktingarna fått utstå så har även vissa regleringar börjat luckras upp. Som tidigare 

konstaterat så har den hårda regleringen gentemot hyreskontrakt gjorts enklare och även 

registrering har gjorts enklare att genomföra. Tendenser som dessa kan tolkas befinna sig mer 

åt den liberala modellen. Även Carens teori kan nämnas i denna kontext, då han betonar den 

ömsesidighet som måste finnas mellan mottagarstat och flykting för att kunna bedriva en seriös 

och effektiv integration. Som Carens menar så är det sociala kontraktet för flyktingar något som 

utvecklas under tid, inte en dygd krävd av mottagarstat. Detta är en aspekt som är intressant att 

diskutera i förhållande till det libanesiska fallet. Eftersom Libanons ekonomiska muskler är 

begränsade vad gäller integrationssatsningar, så är det avgörande vad man gör med de resurser 

som finns. De restriktioner som infördes och åtstramningar som infördes 2015 vad gäller 

flyktingars möjligheter är ett tydligt bakslag mot Carens teori och det sociala medlemskapet. 

Dessa restriktioner, om än inte nationellt koordinerade eller förankrade, är ett resultat av 

missnöje som kan härledas till övergripande statliga aspekter. För att sätta detta i en 

analyserande kontext så har den libanesiska regeringen inte agerat i samråd med Carens 

medlemskapsprincip.  

 

Vad som dock är en drivande faktor i problematiseringen om etik är den arbetsmarknadsenliga 

situationen. Den rådande situationen är något svårplacerad när de kommer till de båda 

modellerna. Arbetsmarknadens reglering, eller saknaden av en omfattande och tydlig sådan, har 

uppenbarat sig som ett ständigt problem för de syriska flyktingarna. Utan arbetsvillkor har 

flyktingarna blivit försatta i en oattraktiv position där de oftast erbjuds arbeten med låg lön 

jämfört med libanesisk standard. Precis som med hyreskontrakten så är ofta arbetena inte 

förankrade på ett regelrätt sätt. Detta skapar problem på flera nivåer. Först och främst så försätts 

flyktingarna i en position där de är sårbara och benägna att kunna utnyttjas. För det andra så 

skapar detta ett missnöje hos de libanesiska medborgarna, då ekonomin och arbetslösheten 

generellt har ökat i landet. På grund av politisk medryckning så tenderar man att se de syriska 

flyktingarna som ett hot mot arbetsmarknaden och även en bidragande orsak till det försämrade 

socioekonomiska läget. Just detta och även tillsammans med de riktade regleringarna placerar 
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den libanesiska regeringen återigen i den statliga suveränitetsmodellen då denna attityd rör sig 

i riktning mot att man inte ser etiska begränsningar som ett övervägande problem. 

 

På vissa sätt är det libanesiska fallet ett typexempel av Carens etiska migrationsteori. Igenom 

resultatet så har det libanesiska fallet mer och mer förankrats i den statliga 

suveränitetsmodellen, vilket bekräftar Carens filosofi om att länder tenderar att hålla kvar vid 

normativt prövade modeller. Oviljan att röra sig mot liberala ideal uppenbarar sig även i det 

libanesiska fallet, även om Libanon ändå tenderat att ha fört en liberal gränspolitik 

inledningsvis. Vad oviljan beror på är dock en mer invecklad fråga. Carens menar att länder 

oftast inte tenderar att vilja röra sig mot främmande system och gärna håller kvar vid det gamla. 

För att motverka detta menar Carens att man bör belysa kritiken mot det existerande systemet. 

För att väva in Östbring i denna diskussion så tenderar snarare Libanon att falla in i Östbrings 

kritik mot Carens. Det libanesiska fallet är snarare en fråga om vad som bör och kan göras i 

praktiken snarare än hur man teoretiserar en övergång till liberala ideal. Den grundläggande 

kritiken som Östbring riktar mot de liberala idealen är som tidigare konstaterat inte 

tillvägagångssätten, utan istället avsaknaden av tillvägagångssätt. Denna kritik tenderar därför 

att bli lämplig i detta fall. Som Östbring menar så är normativa ideal mer konkreta i fråga om 

vad som bör göras. Därav kan det te sig svårt att ställa sig frågande till den libanesiska 

regeringens frånskjutande av den liberala modellen eftersom den typen av ideal inte erbjuder 

konkreta tillvägagångssätt. 

 

För att sätta det libanesiska fallet i perspektiv till Carens tre teoretiska centrala begrepp rörande 

pliktskyldighet gentemot flyktingar så kan vi tyda vissa intressanta aspekter. Det första 

begreppet som Carens gör centralt i fråga om hans teori när det kommer till mottagarländer 

kallar han för casual connection, som tidigare presenterats i teorikapitlet. Just detta begrepp är 

aningen svårt att applicera i den libanesiska situationen. Nog för att Libanon och Syrien har en 

rik gemensam historia, så tenderar Libanon inte att falla inom kategorin av ett land som har 

verkat för att ha bidragit till instabiliteten i Syrien. Tvärtom så har Libanon istället visat tydliga 

tendenser att inte blanda sig i konflikten, med vissa oundvikliga undantag. Det går även att 

vända på begreppet i den mån att det snarare är Syriens agerande gentemot Libanon som är mer 

relevant. Syriens inblandning under det libanesiska inbördeskriget är ett faktum. Denna relevans 

sträcker sig så långt som till 2006 då de sista syriska trupperna som var stationerade i landet 

lämnade Libanon. Detta argument går även att stärkas ur ett historiskt perspektiv då jag i 

bakgrundsavsnittet belyste Libanons aktiva ställningstagande mot den rådande arabismen, mer 
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specifikt den arabisk-syriska nationalismen. Libanon gjorde ett tidigt och tydligt 

ställningstagande för att propagera sin egen libanesiska nationalism som istället baserade sin 

ideologi på det antika Fenicien, snarare än att vara en del av den rådande arabismen. Noterbart 

är även att denna ideologiska inställning sjösattes innan Libanon erhöll sin självständighet. 

Även om detta är ett ideologiskt ställningstagande med nästan ett århundrade på nacken så går 

det att härleda denna ideologiska prägel till mer aktuella händelser. Sammanfattningsvis så går 

det därför att anta att Libanon inte följt en riktning som uppfyller det som, enligt Carens 

kännetecknar casual connection.  

 

Vad gäller begreppet humanitarian concern så poängterar Carens att detta kan vara både 

religiöst och sekulärt motiverat. Sätter man detta i perspektiv till de libanesiska fallet och inte 

minst de interna hjälporganisationer som arbetar med att bistå både flyktingar och medborgare 

så är dessa organisationer oftast baserat på religiösa ideal. Det är svårt att härleda den 

libanesiska staten till begreppet, snarare så är vissa delar av det civila samhället mer 

applicerbart. De inhemska religiöst baserade hjälporganisationerna i Libanon kan ge oss ett 

ytterligare perspektiv av situationen. Dessa organisationer strävar efter att kunna bistå de 

syriska flyktingarna i skuggan av den libanesiska regeringen. Dock så har resultatet visat att 

dessa organisationer måste börja budgetera för libanesiska medborgare som söker hjälp 

förankrar den situationen som Libanon befinner sig i. Med detta i beaktning så kan den 

libanesiska regerings fortsätta spår i den statliga suveränitetsmodellen förstås i någon större 

utsträckning. Jag menar inte att regeringens agerande legitimeras, utan att det snarare belyser 

den svåra verklighet som Libanon befinner sig i. För att fortsätta i Carens spår går det även att 

konstatera att Libanon kan placeras i facket som kringliggande mottagarländer som oftast får 

bära en övervägande stor del av det stora ansvaret, vilket heller Carens menar inte alltid är 

rättvist men är ibland oundvikligt. 

 

Det går dock att argumentera för att den libanesiska regeringen inledningsvis uppfyllt 

begreppet. Däremot går det även argumentera för ett tydligt avtagande av begreppet under 2015, 

i och med att UNHCR blev beordrade att inte längre fortsätta sin verksamhet i landet. Även 

regeringen och mottagarsamhällena intog en mer fientlig och aggressiv inställning gentemot de 

syriska flyktingarna. Detta var ett händelserikt år för Libanon på många sätt. Kanske allra 

tydligast i det skifte av inställning gentemot flyktingsituationen överlag, därav kan denna 

tidpunkt klassas som någon form av milstolpe i det libanesiska fallet. Det är dock svårt att kunna 

dra några generella slutsatser till Libanons uppfyllande av det teoretiska begreppet. Det som går 
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att konstatera är tendenser till humanitarian concern även efter 2015. I resultatavsnittet som 

behandlar Human Rights Watch rapport om de syriska flyktingarna kunde man tyda en allmän 

negativ syn gentemot flyktingarna. Trots detta så fanns det data som menade att incidenterna 

minskade och vissa vittnesmål kunde konstatera ett civilt samhälle som bistod flyktingarna. 

Som exemplifierats i resultatet så initierade ett stort antal libanesiska skolor det som skulle 

kallas för det ”andra skiftet”, där man på eget bevåg såg till att erbjuda syriska flyktingbarn en 

fortsatt utbildning genom att introducera ett eftermiddagsskift.  

 

När det kommer till det sista centrala begreppet som Carens belyser så finns det mer benägna 

tendenser som visar att Libanon uppfyllt detta. Normative presuppositions är något som tenderat 

att ha eskalerat under tid i det libanesiska fallet. En präglad och stramare gränspolitik har 

gradvis uppenbarat sig då tydliga åtgärder gjorts för att begränsa antalet flyktingar som tar sig 

till Libanon. Oavsett om dessa åtgärder vidtogs i syfte att begränsa antalet så har Libanon drygt 

en miljon syriska flyktingar kvar inom landet och en intern polemik att bearbeta. Vad som även 

kan falla under detta begrepp är den historiska migrationspolitiken som förts gentemot 

palestinska flyktingar. Libanon har historiskt sett fört en restriktiv migrationspolitik när det 

framför allt kommer till de palestinska flyktingarna. Det går att se liknande drag med de syriska 

flyktingarna, trots att vissa restriktioner och regleringar nu tenderat att ha börjat luckras upp. 

Inte minst om man utgår ifrån UNHCR:s rapport. Historiskt sett så har dock Libanon uppfyllt 

det som begreppet normative presuppositions innebär. En tydlig och auktoritär ställning har 

förankrats och de palestinska flyktingarna har tillgetts ytterst lite spelrum att kunna etablera sig 

i landet. Detta tillsammans med det ökade antalet syriska flyktingar kan vara en av orsakerna 

till att allt fler palestinska flyktingar har börjat lämna Libanon. Detta tenderar också att trotsa 

Carens medlemskapsprincip. För att återgå till de syriska flyktingarna så har även en tydlig 

auktoritet utövats även mot dem. Den interna säkerhetsfrågan gällande libanesiska medborgare 

har tenderat att föregått de syriska flyktingarna. Frågan som bör ställas i detta sammanhang är 

om de syriska flyktingarna kommer gå samma väg till mötes som de palestinska flyktingarna.  

 

Vad går det då att säga om den internationella sidan av spektrumet? För att svara på detta vill 

jag återigen hänvisa till Carens teori. Som redan konstaterat så är oproportionerligt ansvar hos 

gränsande länder inte rättvist, men ibland oundvikligt. I detta sammanhang är det dock 

intressant att diskutera vad som kan ha bidragit till oundvikligheten i det libanesiska fallet. I 

Östbrings avhandling så framställs en europeisk flyktingpolitik som har stannat i 

beslutsfattningen. Detta tillsammans med den euorpeiska externalisering tenderar att vara 
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bidragande faktorer till vad som kan härledas till den oproportionella oundvikligheten. Ett 

politiskt dödläge tillsammans med en implementerad filosofi om att externalisera EU:s 

migrationsgränser tenderar att bidra till försvårandet för flyktingar i närområden att kunna 

förflytta sig. Om detta är verkligheten så menar Carens att det finns ett etiskt ansvar hos 

omvärlden att istället bistå det vederbörande landet i hanteringen av flyktingar. Åtaganden som 

bland annat CEDRE-konferensen påvisar en internationell inblandning och tillförseelse av 

finansiellt bistånd. 

 

Sammanfattningsvis så finns det många indikatorer som stödjer argumentet att 

världssamfundet, särskilt EU och europeiska länder har uppfyllt sitt etiska ansvar genom att 

bistå Libanon finansiellt för att kunna hantera den inhemska flyktingsituationen. Som alltid så 

måste denna typen av överenskommelser dock vara ömsesidiga. Frågan i detta sammanhang är 

om Libanon och den libanesiska regeringen är villiga att axla ansvaret för flyktingarna med 

uppbackning genom finansiellt stöd. Detta är en svår fråga att leverera ett konkret svar på. Det 

som går att konstatera är återigen den oförenlighet som Libanons aktörer visar upp. Som 

presenterat i teorikapitlet så blir den etiska rättfärdigheten att hålla kvar flyktingar i närområdet 

mindre relevant i förhållande till en tidsaspekt. Vad gäller det libanesiska fallet så tenderat det 

att just nu befinna sig i en form av skärseld när det kommer till detta. Avslutningsvis så vill jag 

även belysa den mer normativa frågeställningen i detta arbete, nämligen vad som bör göras. 

Mycket av det empiriska resultatet i detta arbete tenderar att landa i en gemensam slutsats som 

även kan förenas med Carens teori. Nationell strategisk planering, effektivisering och 

inkludering är några av de huvudsakliga aspekter som rapporterna yrkar för. Carens menar att 

temporära lösningar ibland är nödvändiga, men inte hållbara. I kontrast till den libanesiska 

regeringens tvetydighet och oförenlighet så tenderar man att upprätthålla temporära lösningar i 

en permanent benägen situation. 

 

6.3 Reflekterande diskussioner och slutsatser 

Syftet med detta arbete har varit att belysa och analysera den syriska flyktingsituationen i 

Libanon ur ett etiskt teoretiskt perspektiv. Specifikt så har syftet varit att undersöka huruvida 

den statliga suveränitetsmodellen och den liberala modellen kan tillämpas i det libanesiska 

fallet, samt hur etisk teori kopplat till migration ter sig i fallet, med en normativ inriktning. För 

att bearbeta mina frågeställningar så vill jag konstatera att resultaten och analysen har varit av 

blandad karaktär. Detta kan främst härledas till den poängterade oförenligheten som Libanon 
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befinner sig i förhållande till hanterandet av de syriska flyktingarna, vilket bidrar till svårigheten 

att kunna dra generaliserande slutsatser. Vad gäller modellernas relevans i fallet så har Libanon 

inte fullföljt en tydlig väg. Ett pendlande mellan dessa modeller har kunnat konstaterats, om än 

på inte helt förutsatta grunder.  

 

Slutsatserna som kan dras från arbetets analys är många och kan te sig annorlunda beroendes 

på vilka perspektiv som tas i beaktning. Genom att analysera situationen utifrån de syriska 

flyktingarnas perspektiv så går det att finna etiska tveksamheter i hanteringen och även vissa 

direkt moraliska övertramp. Tittar man istället på den libanesiska regeringen och statsapparaten 

så uppenbarar sig den ständiga oförenligheten och många andra bidragande faktorer som försatt 

landet i en svår situation vad gäller inackorderingen och hanterandet av flyktingarna. Frågan 

om moral och etik i sammanhanget blir därför prövande i förhållande till andra faktorer. Ett 

ständigt hinder med detta arbete som bör belysas blir därför uppsatsens avgränsningar och 

perspektiv som ständigt söker bredd. I och med ämnets komplicerade kontext och bidragande 

faktorer så uppenbarar sig ett hinder i form av utbredning. Som tidigare nämnt i metodkapitlet 

så tenderar fallstudier med stort fokus på ett specifikt område att söka sig vidare. En fördel med 

detta är problemområdets relevans för vidare forskning.  

 

Bortsett från detta så har även Libanon präglats av en migrationshistoria som inte är förenlig 

med Carens teoretiska tillvägagångssätt, utan där man har sökt att exkludera flyktingar genom 

temporära lösningar och motarbetande regelverk. Motiveringen till detta är en komplicerad sak, 

men för att försöka förstå en bit av pusslet så tenderar närtidshistoria och den libanesiska 

nationalismen spela en avgörande roll i fråga om Libanons agerande. Benägenheten att detta 

har och kommer fortsätta prägla den syriska flyktingsituationen är därför överhängande. Trots 

detta så representerar inte alla instanser denna utveckling. Utbildningslösningen är ett exempel 

på innovativ välvilja som motbevisar den libanesiska trenden att fortsätta i den statliga 

suveränitetsmodellens spår. Ställer man detta i ett kritiskt öga så är det endast en temporär 

lösning som kräver ytterligare förankring och även långsiktiga mål, som Carens hävdar. Vad 

som dock kännetecknar detta och som även förtydligar den libanesiska oförenligheten är att 

dessa initiativ ofta förblir initiativ istället för att förankras i implementerade långsiktiga 

strategier på nationell nivå.  

 

Kontentan av slutsatserna kan därför brytas ned till att Libanon har stått inför en stor utmaning 

som sätter press på både den teoretiska och praktiska sidan av spektrumet. Den libanesiska 
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regeringen har tenderat att genom oförmåga att analysera situationen röra sig mer från den 

liberala modellen till den statliga suveränitetsmodellen. Under de senare åren så har dock vissa 

tendenser pekat på en uppluckring av åtstramade regelverk. Initiativtagande från det civila 

samhället har istället satt Libanon i riktning mot den liberala modellen, men detta argumenterar 

jag fortfarande är långt ifrån förankrat då historiska aspekter vanligtvis inte har placerat Libanon 

i liberala ideal vad gäller migrationspolitik. När det istället kommer till etisk teori kopplat till 

det libanesiska fallet så är frågan mer komplicerad. Jag önskar belysa att Libanon, trots en inte 

helt ideal position i situationen, inte har tagit moraliska och etiska problem och dilemman i 

beaktning, vilket även skulle placera landet i den statliga suveränitetsmodellen. Vad som dock 

måste poängteras är just landets förutsättningar, som ter sig vara unika. Att hantera en så pass 

stor densitet av flyktingar i ett mindre land som Libanon är en svår sak. Det internationella 

biståndet är en bidragande faktor till att underlätta situationen, men detta hjälper inte om den 

libanesiska regeringen inte är enad i sak. Detta har redan den Internationella valutafonden 

påpekat, som uppmanar till aktsamhet på grund av oroligheterna och ovissheten i landet. Detta 

leder oss till det kanske största problemet som uppenbarat sig i mitt arbete. Den ständiga 

oförenligheten mellan olika organ och instanser i det libanesiska statsskicket menar jag bromsar 

åtaganden och beslut som kan underlätta situationen. Istället så har denna oförenlighet varit 

högst bidragande till att de syriska flyktingarna har behandlats i högst tveksam etisk och 

moralisk anda. Det har även bidragit till bromsandet av integration och medlemskapsprincipen 

att tillförse flyktingar förutsättningar att kunna etablera sig i mottagarlandet.  

 

I fråga om den normativa sidan av situationen så är det tydligt att den framförda empirin menar 

att utan en tydlig nationell strategi så kan man heller inte uppnå en förenlighet, vilket sedermera 

möjliggör agerande utifrån etiska värderingar. Mycket fokus har lagts vid vad Libanon bör göra, 

snarare än vad Libanon gör bra och bör fortsätta med. Detta i sig påvisar också den ineffektiva 

politik som bedrivits, oavsett ideologisk inriktning. Libanon och den libanesiska regeringen 

behöver nå en konsensus om vilken typ av inriktning man vill föra, förutsatt att man inte kan 

avvisa dryga miljonen flyktingar från landet. På grund av den skärseldsliknande situation som 

Libanon befinner sig i vad gäller de syriska flyktingarna så är man benägna att tillämpa 

tillfälliga lösningar, utan att inse situationens permanenta tendenser. 
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6.4 Potentiell vidare forskning 

Den potentiella vidare forskningen inom detta område är både högaktuellt och intressant i och 

med dess olika angreppssätt. Exempel som CEDRE-konferensens inverkan på landet är ett 

intressant område att följa. I och med att det huvudsakliga syftet med konferensen var att bistå 

Libanon på ett fundamentalt och förebyggande plan genom att bland annat stärka och förankra 

statliga reformer så kan detta te sig paradoxalt om man sätter detta i kontrast till den temporära 

verksamhet som bedrivits av regeringen och som varit en nyckelaspekt i denna uppsats. 

Sedermera går det även att angripa samma problemområde som detta arbete innehar, fast med 

andra teoretiska ramverk. Exempel på detta kan vara konstitutionella, institutionella eller 

finansiella ramverk. Alla dessa områden argumenterar jag för är högst relevanta och intressanta 

att analysera i och med den aktuella utvecklingen. Det finns även ytterligare internationella 

aspekter att belysa eller tål att jämföras med. Intressant vidare forskning skulle därför kunna 

innefatta mer ingående hur den europeiska migrationspolitiken har påverkat angränsande länder 

till Syrien, exempelvis Libanon eller Jordanien. Att sätta det libanesiska fallet i en jämförande 

studie med ett annat mottagarland är också ett intressant angreppsätt att föra forskningen vidare 

på. 

 

6.5 Epilog 

Slutligen vill jag å mina egna vägnar tacka mina föräldrar, Maritha och Toni för en ständig 

uppmuntran och stöd att fullfölja detta arbete. 

 

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Mikael Rundqvist för kreativa och givande 

diskussioner. 
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