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Den nya konventionen om havets biologiska mångfald
och varför du borde bry dig om den
Det fria havets levande organismer och ekosystem är i stort behov av ett effektivt skydd mot destruktiv mänsklig påverkan. Existerande juridiska mekanismer tillfredsställer inte detta skyddsbehov på ett tillräckligt sätt. Den nya konventionen om bevarande och hållbar användning av
biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion har potential att skapa en heltäckande och effektiv reglering, men förhandlingarna präglas av en rad svårigheter.
År 1982 sammanställdes Genèvekonventionerna
om havsrätten från 1958 i en gemensam och nu
gällande internationell konvention - FN:s havsrättskonvention.[1] Havsrättskonventionen trädde i
kraft år 1994 och är en omfattande konvention
med målet att bland annat “[främja] den fredliga
användningen av haven och oceanerna, ett rättvist
och effektivt utnyttjande av deras tillgångar, bevarandet av deras levande tillgångar samt studiet,
skyddet och bibehållandet av den marina miljön”.[2]
Några år efter att havsrättskonventionen trätt i
kraft påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt
juridiskt bindande avtal under konventionen, med
det specifika målet att skydda den biologiska
mångfalden i områden utanför nationell jurisdiktion (Biodiversity Beyond National Jurisdiction, BBNJ).[3]
De avslutande förhandlingarna om BBNJ-konventionen har skjutits upp två gånger på grund av
covid-19, och är nu planerade att hållas under
första halvåret av 2022.[4] I konventionen ska två
viktiga delar av den internationella miljörätten mötas – skyddet för den marina miljön, och bevarandet av den biologiska mångfalden. Men varför ska
den biologiska mångfalden i det fria havet skyddas,
och kommer det förslag som snart läggs fram att
kunna tillgodose de behov som finns?
Haven täcker 71 % av jordens yta – 361 miljoner
kvadratkilometer. I världshaven har i nuläget fler
än 226 000 arter beskrivits, och det uppskattas att
ytterligare uppåt två miljoner arter ännu inte upptäckts. Från djupt under korallrev till de öppna
oceanernas kilometerdjupa bottnar finns det liv.
Utan haven och dess liv skulle inte heller vi människor överleva. Mer än hälften av allt syre i atmosfären kommer från haven, och uppskattningsvis
tre miljarder människor får sitt huvudsakliga

proteinintag från fisk och andra havsdjur. Majoriteten av de globala transporterna sker via havet,
och gruvdrift planeras att bedrivas i djuphaven för
att tillfredsställa det växande behovet av metaller.
Utvinning av fossila bränslen, som eldar på den pågående klimatkrisen, pågår alltjämt i kustnära havsområden jorden över. Alla dessa mänskliga aktiviteter, som i olika grad byggt världen till vad den är
idag, leder också till stress och påfrestningar på den
marina miljön och dess biologiska mångfald. För
att säkerställa att vi hållbart kan nyttja haven även
i framtiden, likväl som för att säkerställa att havens
biologiska mångfald inte hotas av mänsklig aktivitet, behöver haven skyddas och aktiviteter i haven
regleras.
Inte bara är havet viktigt för människan, våra samhällen, det globala klimatet, och världens natur i
allmänhet – havet och dess liv är även något otroligt vackert i sig självt. Mörka kvällar går det att titta
ner i det kolsvarta vattnet och se hur det glittrar
under ytan när tusentals bioluminiscenta planktonorganismer lyser. Över de öppna oceanerna glider sjöfåglar majestätiskt fram över vågtopparna,
och ute på havet en lugn dag kan delfiner och
andra valar överraska genom att nyfiket simma
fram. Längre ner under ytan finns silverblänkande
fiskstim, regnbågsskimrande maneter, och ändlösa
blåa vidder som omsluter detta komplexa och
vackra naturliga skådespel. Detta samtidigt som
vetskapen finns att det på bottnen flera kilometer
nedanför finns tusentals arter som väntar på att få
upptäckas för första gången.
Vissa aspekter av denna oceaniska källa till resurser, välmående, och fantastiska livsformer är reglerade av världens stater. I havsrättskonventionen
definieras och regleras havets olika delar – det inre
vattnet, territorialhavet, den angränsande zonen,
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den exklusiva ekonomiska zonen, kontinentalsockeln och det fria havet. Det fria havet, vilket utgör ca 60 % av allt hav på jorden, är allt hav som
inte faller inom någon av de andra zonerna och
som inte tillhör någon jurisdiktion.[5] Där är det
fritt för alla världens stater att exempelvis fiska,
lägga ut undervattenskablar, och utföra vetenskaplig forskning.
Art. 116-120 i havsrättskonventionen reglerar staters skyldigheter för bevarandet och förvaltningen
av de levande resurserna i de fria haven. Enligt art.
192, 194 och 197 har stater en skyldighet att verka
för att skydda den marina miljön och motverka
förorening. Konventionen innehåller dock inga
specifika mekanismer som kan säkerställa ett heltäckande skydd för det fria havets biologiska
mångfald. Sådana mekanismer hittas istället utspritt inom folkrätten, i avtal som reglerar specifika
problem såsom fiske[6] och utsläpp från fartyg[7], eller specifika områden som Antarktis[8].[9]
En specifik reglering som syftar till att värna och
bevara världens resterande biologiska mångfald, i
ett stort antal biotoper, är konventionen om biologisk mångfald (CBD). Ett av CBD:s tematiska program rör marin och kustlig biologisk mångfald.[10]
Art. 6 CBD anger att konventionsstater ska utveckla (icke-bindande) nationella strategier, planer
och program för att verka för bevarandet och den
hållbara användningen av havens biologiska mångfald.[11]
Det finns ingen sanktionerad skyldighet att uppfylla de icke-bindande åtaganden som anges av
CBD. Istället ska stater lämna in frivilliga rapporter
och fallstudier i hur väl olika program införlivats.[12] Totalt har bara 14 sådana rapporter lämnats
in, den senaste av Kanada 2009[13] i form av en
kartläggning av olika faktorer som hindrar implementering av programmet för skydd av marin biologisk mångfald.[14] Varken Kina, USA eller Indien
har lämnat in några nationella rapporter alls på området för marin biologisk mångfald.[15] CBD har
kritiserats för att misslyckas med att ålägga stater
konkreta skyldigheter, och istället reduceras till ett
policyinstrument baserat på tandlösa målsättningar.[16]
En icke-bindande konventionsform kan dock bidra till att fler stater är villiga att skriva under och
ratificera en konvention. Dessutom har inter-

nationella överenskommelser som exempelvis
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna visat att även icke-bindande dokument kan få en
omfattande inverkan på det internationella samfundet. Även principer i FN:s konvention om ickesjöfartsanvändning av internationella vattenvägar
ansågs utgöra internationell sedvanerätt redan innan konventionen trädde i kraft.[17] Att få stater att
ansluta sig till en icke-bindande konvention kan resultera i större genomslag för konventionens värderingar, och därmed en större benägenhet för
världens stater att göra bindande åtaganden på området i framtiden. Det är kanske inte alltför långsökt att hoppas att CBD kan ha en liknande funktion för staters benägenhet att i BBNJ göra bindande åtaganden att skydda marin biologisk mångfald.
Mot bakgrund av att den biologiska mångfalden i
det fria havet inte åtnjuter ett tillräckligt skydd enligt idag gällande internationell rätt, och att dess
existens hotas av den allt mer påfrestande mänskliga aktiviteten i världshaven, finns ett stort behov
av ett heltäckande juridiskt bindande avtal ägnat att
skydda den marina miljön bortom nationell jurisdiktion.
Baserat på det utkast som finns så kan BBNJ-konventionen stärka skyddet för den biologiska mångfalden bortom nationell jurisdiktion, förutsatt att
de förhandlande staterna kan lösa några av de problem och hinder som föreligger. Olika politiska utgångspunkter gör det svårt för parterna att komma
överens; att ifrågasätta forskning är exempelvis ett
enkelt sätt att skjuta upp problemen istället för att
behöva lösa dem. Förhandlingarna försvåras även
av att det existerande regelverket är fragmenterat
och återfinns i olika konventioner som fungerar
och tillämpas på olika sätt. Trots problemen är det
absolut nödvändigt att parterna når en överenskommelse som effektivt kan hantera de multidimensionella problem som finns i den marina miljön till följd av mänsklig aktivitet.[18]
Förhoppningen är att BBNJ-konventionen ska
kunna skapa ett globalt nätverk av skyddade havsområden. Konventionen kan också bidra till att
skapa en rättvis fördelning av marina genetiska resurser, för vilka det finns en stor marknad inom
medicinsk forskning då dessa resurser används i
mediciner mot cancer, artros, hjärtproblem och
Alzheimers sjukdom. En global standard för miljö3

konsekvensbeskrivningar skulle kunna implementeras genom konventionen, och de anslutna staterna kan få en plattform för kompetensutveckling
och utbyte av kunskaper och således skapa sig
bättre förutsättningar för att kunna skydda den biologiska mångfalden.[19]
Att det fria havet inte ligger inom någon jurisdiktion har både för- och nackdelar. Hittills har det inneburit en stor frihet för världens stater att exploatera marina resurser, men en global överenskommelse som BBNJ har också möjlighet att stärka
skyddet genom att ålägga samtliga stater ett större
ansvar – ett gemensamt ansvar som inte påverkas
av någon nationell jurisdiktion. Denna möjlighet är
dock ytterst beroende av staters vilja att begränsa
kortsiktig ekonomisk vinning till förmån för långsiktiga ekologiska värden som biologisk mångfald.

BBNJ-förhandlingarna är en chans för världens
stater att visa att rovdrift på råvaror inte är hållbart
i längden, och att biologisk mångfald måste ges ett
globalt, effektivt skydd. Med tanke på att samma
staters beslut och ageranden försatt världen i en
ekologisk kris av massutdöenden och instabilt klimat, är det svårt att vara optimistisk kring sannolikheten att de tar den chansen. Förhandlingarna i
början av 2022 är avgörande för inte bara den
vackra marina miljön och alla imponerande arter
som utgör den biologiska mångfalden, utan även
för vår världs klimat och i slutändan för mänsklighetens fortsatta existens.
Ida Edling Müller, juriststudent
Josefin Meissner, juriststudent
Alexander Ahl, student i marin vetenskap
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Kvinnofrågan; världens angelägenhet och emiratets förtryck
I april 2021 meddelade USA:s president, Joe Biden, att landet skulle ta hem sina trupper från
Afghanistan.[1]Detta var slutet på en långvarig militär insats som hade pågått sedan terrorattackerna den 11 september 2001. Samtidigt som västländer stängde sina ambassader och evakuerade
sin personal tog talibaner över allt större afghanskt territorium. Den 15 augusti lyckades de ta över
presidentpalatset i Afghanistans huvudstad, Kabul.[2]Därmed föll den afghanska regeringen. President Ashraf Ghani, som hade suttit vid makten sedan valet 2014, valde att lämna landet samma
dag som Kabul föll.[3] I och med det politiska kaoset har många frågor kring kvinnors situation i
landet uppstått.
Varför just kvinnofrågan är av stor betydelse för
omvärlden beror på den tiden då talibanerna hade
makten i Afghanistan, år 1996 – 2001. Kvinnor
saknade under den tiden först och främst rätten till
utbildning och arbete.[4] Även mer detaljerade förbud som att kvinnor inte fick gå ut utan en manlig
ledsagare präglade kvinnors vardag. Kvinnor som
vägrade följa de så kallade sharialagarna bemöttes
med hårda straff som t.ex. stening inför publik,
amputation och avrättning. En plats där många avrättningar och steningar ägde rum var fotbollsstadion i Kabul, Ghazi Stadium, med cirka 25 000
sittplatser.[5] Med tanke på hur behandling av landets kvinnor såg ut under det förra talibanstyret är
det viktigt att uppmärksamma frågan och följa utvecklingen i dagens Afghanistan.
Sedan 2001, då en islamisk republik bildades, har
situationen för afghanska kvinnor, enligt Svenska
Afghanistankommittén, förbättrats.[6] Strävan efter
jämlikhet mellan könen speglas även i den afghanska konstitutionen. Enligt artikel 22 i konstitutionen är all diskriminering förbjuden. Afghanska medborgare har dessutom samma rättigheter och skyldigheter inför lagen. Vidare är staten
skyldig att genomföra effektiva program för bland
annat kvinnors utbildning, vilket framgår av artikel
45. Det finns även kvoteringsbestämmelser i konstitutionen till förmån för kvinnor. En tredjedel av
den afghanska senaten, den så kallade Loya Jirgas
medlemmar, väljs av presidenten. Presidenten är
emellertid enligt konstitutionens artikel 44 skyldig
att dela ut 50 procent av de platserna till kvinnor.
Ute i samhället har även både afghanska och

utländska feministiska rörelser varit aktiva då inget
juridiskt hinder funnits för deras verksamhet.
För att bland annat lyckas med jämställdheten och
nå vissa juridiska framgångar för kvinnors del har
Afghanistan under 20 år fått internationellt stöd.
FN har genom en mångårig insats, benämnd
UNAMA, bidragit till fred och säkerhet i landet sedan 2002.[7] Sverige har varit närvarande i en del av
denna insats.[8] Även olika länders bistånd till Afghanistan talar om enorma ekonomiska insatser.
Sverige har sedan år 2002 bistått landet med 13,6
miljarder kronor.[9] Därför har det varit viktigt för
afghanska kvinnor att den internationella alliansen,
vars närvaro har varit en bidragande orsak bakom
bland annat kvinnoreformer, inte drar sig ur på så
sätt som skedde, menar somliga. Andra menar att
Afghanistans politiska och samhälleliga problem
inte är världens angelägenhet. Debatten kring
huruvida USA:s tillbakadragande var ett rätt politiskt beslut har pågått i flera månader. Det går att
konstatera att en stor del av den afghanska befolkningen har varit missnöjda med andra länders inblandning i Afghanistan. Problematiken ligger inte
i att västerländska trupper har lämnat landet, utan
att de fullgjorde sitt tillbakadragande på ett sätt
som ledde till en demokratisk kollaps i Afghanistan. Ett alternativ för USA hade varit att ta hem
sina trupper stegvis och vid flera tidsskeden och
inte lika hastigt som under augusti, vilket ledde till
att den afghanska militären, som har fått mycket
kritik, gav upp motståndet i den ena provinsen efter den andra.
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Trots talibanernas maktövertagande och regeringsbildning är den islamiska republikens konstitution fortfarande gällande rätt i Afghanistan.
Agerandet måste anses strida mot konstitutionen
då talibanerna inte har respekterat folkets suveränitet, som skyddas av artikel 1. Inte heller representerar de folket enligt den aktuella bestämmelsen. Med utgångspunkt i artikel 60 är det den förste
vice presidenten, och inte talibanerna, som ska få
leda regeringen i presidentens frånvaro.
Det är emellertid värt att notera att kvinnor i det
demokratiska Afghanistan vid många tillfällen har
diskriminerats både av lagstiftaren och i familjekretsen, trots att många lyckade och även misslyckade försök har gjorts från olika håll för att förbättra situationen. Sedan 2009 har en speciell lagstiftning gällande förbud mot våld mot kvinnor
funnits. Lagen har fått presidentens godkännande,
men inte röstats igenom i det afghanska parlamentet. Rättsläget har, enligt Svenska Afghanistankommittén, varit osäkert när det gäller omfattningen av ett juridiskt skydd för kvinnor som utsätts för våld, särskilt i hemmet.[10] Vid bedömning
av kvinnors situation under de senaste tjugo åren
ska man därför inte endast förlita sig på landets
konstitution och andra lagar. Dessa ger inte hela
svaret kring kvinnors situation vid handen. Trots
ökande rättsligt skydd sedan 2002 har det funnits
brister i tillämpningen av lagar då traditionella föreställningar om kvinnor i vissa delar av landet har
varit så pass starka.
Våld mot kvinnor är fortfarande ett stort problem
trots tjugo år av demokrati och republik.[11] En av
orsakerna bakom detta är motståndet mot de
grundläggande juridiska rättigheterna för kvinnor
i vissa delar av landet. Ett konkret exempel är rätten till utbildning. Varken i den afghanska konstitutionen eller andra lagar stadgas ett förbud mot
flickors rätt till utbildning. Som nämnts tidigare är
denna rättighet till och med grundlagsstadgad.
Trots detta har familjer eller klaner med radikala
religiösa regler satt hinder mot flickor som har velat gå i skolan. I många fall har lagen inte kunnat
skydda dessa rättigheter då det antingen inte funnits medel för ändamålet eller så har politisk vilja
saknats. Dessutom finns det uppgifter som bekräftar att en stor del av befolkningen på den afghanska landsbygden tillämpar samma kvinnosyn
och sharialagar som talibanerna själva.[12] Under de
senaste tjugo åren har därför kvinnofrågan varit en

konfliktzon där religiösa och traditionella föreställningar ställs mot mänskliga rättigheter. Det går
även att tillägga andra faktorer som komplicerar
frågan. Afghanistan är ett mångkulturellt land med
fyra stora och tiotals mindre folkgrupper. I varje
folkgrupp finns det dessutom olika politiska och
religiösa uppfattningar. Detta har varit en annan
bidragande orsak till grundlagens otillräcklighet att
skydda kvinnor.
Världen har försökt att få ett svar från talibanerna
kring kvinnors rättigheter och talibanerna var tidigt ute med sitt svar, nämligen att kvinnor ska ha
rätt till både arbete och utbildning men ”inom ramen för sharialagar”.[13] Hur detta svar ska tolkas
är väldigt oklart. Om det handlar om sharialagar
som även var gällande under åren 1996 – 2001
kommer kvinnor att troligtvis behandlas med
samma stränga förbud, förföljelser och förtryck.
Har talibanerna reformerat sina sharialagar återstår
att se, även om detta är något osäkert eftersom de
i så fall måste ha ändrat sin syn på kvinnors rättigheter under ganska kort tid. Än så länge har de tilllämpat samma sharialagar som under sitt förra
styre, men inte på ett lika skyndsamt sätt som under år 1996. I september 2021 när skolorna i Afghanistan öppnades efter några veckors politisk
kaos hände något som inte var överens med vad
talibanerna hade uttalat kring kvinnors rätt till utbildning. Landets flickor blev portade från skolorna. Årskurserna 6 och uppåt fick endast ta emot
pojkar.[14] Samtidigt fattade talibanerna ett beslut
om att lägga ner ”Ministry of Women Affairs
(MOWA)”.[15] MOWA var en statlig myndighet
som sedan 2001 hade drivit stora reformer för landets kvinnor. Nedläggningen av MOWA var ett till
bakslag för landets kvinnor.
Kvinnors konstitutionella rättigheter har satts på
spel i Afghanistan. Därför pågår det demonstrationer mot talibanernas agerande i landet. Eftersom
det inte längre finns några internationella styrkor
och organisationer i Afghanistan är protester det
enda verktyg som kvinnor har för att använda i
kampen för sina rättigheter. Kvinnliga demonstranter som gått ut på Kabuls gator för att kräva
rättvisa bemöts med elchockvapen och tårgas.[16]
Detta bemötande av landets medborgare är inte
bara oacceptabelt ur ett människorättsligt perspektiv, utan står även i strid med yttrandefriheten i
konstitutionens artikel 34.
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Om miljontals kvinnor berövas sina grundläggande fri- och rättigheter är det inte bara en politisk katastrof för det landet, utan en stor förlust för
den globala jämställdhetstanken. Bortsett från alla
politiska uttalanden från vita huset och EU-parlamentet, har västvärlden inte tagit några strider för
afghanska kvinnor sedan talibanerna kom till makten. Att kvinnofrågan i Afghanistan är en angelägenhet för västvärlden har bevisats under de senaste tjugo åren, men inte sedan västerländska trupper lämnade landet. USA och dess allierade tog
över Afghanistan efter den 11 september 2001 för

att kämpa mot terrorism. Det satsades enorma
ekonomiska och militära resurser i det här kriget
som även tagit många civila liv. Samma terrorister
som då skulle bekämpas sitter nu i Afghanistans
icke-erkända regering. Därför har västländerna ett
ansvar att använda alla tillgängliga medel för att
skydda de afghanska kvinnornas rättigheter. Om
så inte sker leder västvärldens, och i synnerhet
USA:s, misslyckande i kampen mot terrorism till
en fullständig katastrof för afghanska kvinnor.
Mohammedreza Firouzi, juriststudent
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Polen och rättsstatsprincipen
När Polen ansökte om EU-medlemskap anförde EU-kommissionen att landets politiska institutioner var stabila och att respekt för rättsstatsprincipen enligt art 2 fördraget om Europeiska unionen (FEU) förelåg.[1] Polen, som blev medlem i EU 2004, har dock de senaste åren brutit mot
rättsstatsprincipen genom att stifta nationella lagar som påverkar opartiskheten i domstolar.[2] EU
har vidtagit ett flertal åtgärder mot landet som visat sig vara ineffektiva.[3] Det finns därför anledning att undersöka alternativa sätt att stävja situationen.
I art 2 FEU föreskrivs att unionen ska bygga på
vissa gemensamma och grundläggande värden,
däribland frihet, demokrati och rättsstaten. Medlemskap kräver enligt art 42 FEU att de värden
som anges i art 2 FEU respekteras och att stater
förbinder sig att främja dem. Enligt EU-domstolen
är unionen baserad på rättsstatsprincipen.[4] Dess
innebörd kan dock variera i medlemsstaternas
rättsordningar.[5] Enligt Laurent Pech, professor i
europarätt, kan den för Europa gemensamma tolkningen av rättsstatsprincipen omfattas av två faktorer: dels den materiella som exempelvis innebär
likhet inför lagen, dels den formella som till exempel rätten till domstolsprövning och rättssäkerhet.[6] Genom att inte efterleva värdena i art 2 FEU
kan medlemsstaten tillfälligt förlora vissa rättigheter enligt art 7 FEU, om överträdelsen bedöms
som tillräckligt allvarlig.[7] Det går dock inte att
grunda en talan enbart på art 2 FEU då de är just
värden och inga handlingsdirigerande bestämmelser.[8] Eftersom de även tolkas extensivt krävs det
mer konkreta bestämmelser att stödja en talan på.[9]
För att fördragen ska få effekt gäller även principen om lojalt samarbete enligt art 4.3 FEU, vilket
innebär att unionen och medlemsstaterna ska respektera och bistå varandra när de fullgör uppgifter enligt fördragen.
Sedan valet i Polen år 2015 då det högerkonservativa partiet Lag och Rättvisa fick majoritet i parlamentet, har demokratin och rättsstatsprincipen
hotats i flera avseenden.[10] Bland annat har ingripande åtgärder från regeringen riktats mot domstolsväsendet.[11] Lagförslag, som normalt kräver
en viss tids beredning enligt den polska författningen, har röstats igenom samma dag av regeringen genom kringgående av lagen.[12] Enligt EUkommissionen har ett flertal lagändringar antagits
till följd av vilka domstolarnas oberoende

påverkas.[13] Därtill har en domarreform inneburit
att domare utnämns av parlamentet genom ett föregående förslag av talmannen vilket gör att tillsättandet av domare nu genomsyras av politisk påverkan.[14] Parlamentet har uttalat att denna reform
syftar till att demokratisera rättsväsendet. Enligt
Eva Letowska, professor i civilrätt, är den egentliga
avsikten snarare att snedvrida förtroendet för
rättsväsendet.[15]
Förutom kampanjer mot författningsdomstolen
har det även antagits en lag som innebär att pensionsåldern för domare i den Högsta domstolen
sänks från 70 år till 65 år.[16] Det resulterar i att 37
% av de nuvarande ledamöterna i Högsta domstolen tvångspensioneras.[17] Enligt kommissionen
kommer lagen att leda till att såväl principen om
domares oavsättlighet som domarnas anställningstrygghet och oberoende äventyras.[18] Därtill har
parlamentet tillsatt en disciplinnämnd för domare
vilket gör att domstolen inte är fri från politisk inblandning.[19] Ett medel som EU har att tillgå för
att bemöta denna situation är art 7 FEU.
Art 7 FEU struktureras i tre delar. Enligt art 7.1
FEU kan rådet, på förslag från de aktörer som föreskrivs i artikeln, slå fast att det finns en klar risk
för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter de värden som anges i art 2 FEU. Av art 7.2 FEU följer
att det Europeiska rådet enhälligt kan fastslå att en
medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter värden i art 2 FEU. Art 7.1 FEU är avsedd att tillämpas preventivt genom rekommendationer, medan
art 7.2 FEU i enlighet med lydelsen i art 7.3 FEU
kan resultera i sanktioner mot medlemsstaten.[20]
Art 7 FEU syftar till att skydda de gemensamma
värdena i unionen och tar inte sikte på enskildas
rättigheter, även om de kan påverkas av ett sådant
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förfarande.[21] Därför är det höga trösklar för att aktivera bestämmelsen och det krävs systemhot som
leder till att art 2 FEU överträds.[22] Hot mot systemet föreligger om en medlemsstats konstitutionella ordning, maktdelning eller domstolars oberoende och opartiskhet hotas och inte kan åtgärdas
med hjälp av nationella mekanismer.[23]
År 2017 aktiverade kommissionen för första
gången art 7.1 FEU mot Polen.[24] Rådet behöver
inte agera trots att den mottagit motiverade förslag, vilket inte heller skett i Polens fall. Efter att
inte ha fått önskad respons från rådet väckte istället kommissionen en fördragsbrottstalan enligt art
258 FEUF vid EU-domstolen[25] som är av strikt
juridisk natur jämfört med art 7 FEU.[26] Talan avsåg Polens överträdelse av art 19.1 FEU rörande
medlemsstaternas säkerställande av effektivt domstolsskydd, i förening med art 47 i Stadgan om rätten till opartisk domstol.[27]
EU var från början en ekonomisk union varför det
tog tid innan man integrerade andra grundpelare i
samarbetet, såsom rättsstatsprincipen.[28] När art 2
och 7 FEU infördes i fördraget hade de bara ett
symboliskt syfte – att belysa västvärldens syn på
konstitutionalism och avskräcka öststaterna från
att nedmontera demokratin och rättsstatsprincipen.[29] Följaktligen går det att ifrågasätta vilka
sanktioner EU egentligen kan företa genom art 7
FEU.[30] För art 7.2 krävs enhällighet i Europeiska
rådet för att stadga allvarligt och ihållande åsidosättande av art 2 FEU. Det är mindre sannolikt i
Polens fall eftersom Ungern, som stödjer Polen,
kan förhindra att Europeiska rådet uppnår enhällighet.[31] Därvid framgår av art 7.3 FEU att medlemsstaten tillfälligt kan bli av med vissa rättigheter
som finns till följd av fördragen men det specificeras inte någonstans vilka dessa rättigheter är.[32]
Samtidigt har inte EU mandat att utesluta en medlemsstat som inte efterlever EU-rätten.[33] Om EU
därför skulle tillämpa art 7.2–3 FEU skulle Polen
på grund av dessa oklarheter inte följa sanktionerna.[34]
Situationen i Polen belyser att EU-rätten måste utvecklas för att garantera att rättsstatsprincipen,
som är en förutsättning för unionens existens, efterlevs.[35] Art 7 FEU har en politisk karaktär med
politiska organ som rådet, kommissionen och parlamentet som aktörer.[36] Därav finns det risk att
unionen inte vidtar strikta sanktioner eftersom det
skulle kunna rubba relationerna mellan medlems-

staterna. EU:s försök att agera neutralt i medlemsstaters inhemska problem kan leda till motsatt effekt.[37] Om EU inte visar sig handlingskraftig riskerar dess legitimitet att undergrävas.[38] Detta då
Polen trots sina överträdelser får inflytande över
EU:s beslutsprocess och dess lagstiftning vilket i
sin tur påverkar andra medlemsstater och dess
medborgare.[39] Därför är det problematiskt att en
sådan fundamental grundsats inte skyddas tillräckligt väl inom unionen. För att konfrontera Polen
krävs lätthanterliga instrument och verkningsfulla
handlingar framför rekommendationer.[40]
Ett alternativt förslag till art 7 FEUF är att det införs ekonomiska sanktioner. En befintlig ekonomisk sanktionsmekanism är att en medlemsstat
kan bli skyldig att betala standardbelopp eller vite
enligt art 260.2 FEUF vid överträdelse av domar
från EU-domstolen. Vid fastställandet beaktas landets betalningsförmåga, hur allvarlig överträdelsen
är och vilka effekter det får på privata och offentliga aktörer.[41] Standardbelopp och vite bedöms
dock som ineffektiva då medlemsstaterna inte alltid betalar eller fortsätter med överträdelser av
EU-rätten.[42] En indragning av EU-bidrag skulle
kunna leda till bättre efterlevnad då Polen har ett
stort behov av bidrag.[43] Vissa menar att ett bidragsstopp kan bestraffa befolkningen.[44] Andra
anför att avsikten inte är att skada landet eller folket då det skulle vara proportionerligt i förhållande
till överträdelsen.[45] Enbart ekonomiska sanktioner riskerar dock att göra den polska regeringen
än mer EU-fientlig.[46] Däremot har en stor del av
Polens befolkning en positiv inställning till EU.[47]
Samtidigt har EU tagit ett steg i rätt riktning när
EU-domstolen i september dömde Polen till böter
på motsvarande tio miljoner svenska kronor om
dagen tills disciplinnämnden avvecklas.[48]
Situationen i Polen vittnar om en systematisk överträdelse av EU:s grundläggande värden. Samtidigt
har EU hittills haft brist på lämpliga instrument för
att agera mot landet. Risken för att misstron till EU
ska öka till följd av ekonomiska åtgärder befriar
inte unionen från sin plikt enligt principen om lojalt samarbete i art 4.3 FEU – att upprätthålla rättsstatsprincipen och kontrollera samt sanktionera
medlemsstater som inte följer den. En reducering
av bidraget kan därför vara mer verkningsfullt än
sanktionsavgifter som kanske aldrig blir av.
Huruvida dagliga böter visar sig vara effektiva är
något framtiden har att utvisa.
Sanam Makipour, juriststudent
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Rights of Nature
Advancing fundamental rights and abating global ecological crisis
Our planet finds itself in a global ecological crisis. The loss of animal and plant species is so large
and fast that some claim our era to be the sixth mass extinction of geological time.[1] The actions
of one single species - ours - is threatening the very climatological stability necessary for the
continuance of life on Earth.[2] Present legislative instruments have proven insufficient to tackle
this crisis. The need for successful legislation is adamant, and environmental groups are advocating for a variety of possible legal reforms. Rights of Nature is one such legal attempt at saving
the world.
The concept of Rights of Nature finds initial motivation in a very pragmatic argument: The survival
of human societies is strictly dependent upon the
health of Nature. Western science is advancing
further towards achieving the same understanding
indigenous peoples have implemented for thousands of years: the absolute interdependence of
natural systems, and by extension, human and societal systems.[3] Without ecosystem services cleaning air and water, providing nourishment, and protecting societies from harsh climatic conditions, no
basic human needs could be fulfilled.[4] Without
the existence and health of Nature, humans, too,
will lose their health and - ultimately - existence.
There is thereby a very pragmatic, societal interest
in protecting this foundation of all human activity.
The satisfaction of a pragmatic interest is, perhaps,
sufficient to justify some legal propositions. To
achieve a sustainable and acceptable regulation,
however, legislation benefits from having an inherent philosophical logic. How can we philosophically justify inherent fundamental rights?
In 1948, the Universal Declaration of Human
Rights established the concept of inalienable, inherent rights whose true authority derives from no
formal decision making or political power, but rather the simple fact of human existence.[5] All humans are considered bearers of basic, equal human
rights, simply because they exist as humans. Since
there is no further qualification for the enjoyment
of rights than mere, living existence, it is possible
to question why the enjoyment of these natural
rights should be limited to the human community.
Life, and existence, is on just as obvious display in
plants, animals, and ecosystems. To further

investigate who can qualify for the enjoyment of
fundamental rights, it must be clarified on what
philosophical foundation the only fundamental
rights of our legal system today (Human Rights) is
based. Two major schools of thought dominate
the discourse on the philosophical justification of
Human Rights: the interest theory, and the will
theory.[6]
The foundation of the interest theory is that Human Rights are justified by the interests they are
meant to satisfy. Rights exist to protect the essential interests of living beings. These interests are
defined as “aspect[s] of X’s situation that on balance is typically beneficial for a being like X
(namely, a human individual or a collectivity or a
non-human animal)”.[7] To have a right, you must
have an interest that requires protection. In this era
of mass-extinction, it has for a long time been apparent that non-human life-forms’ interests in survival and health are in dire need of protection.[8]
Plants, animals and ecosystems have interests that
require protection.
The will theory, on the other hand, is based on human capacity for freedom and personal autonomy.[9] To have a right, you must have the will to
exercise it. According to some will theorists, this
means that the enjoyment of rights is dependent
on the ability to personally enforce said rights. This
means that you cannot hold a right if you are not
capable of defending it yourself. This would, however, render the Human Rights of children, or disabled people, impossible. To accommodate for the
rights of these persons, will theorists also accept
the rights of those who need guardians to defend
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their rights for them.[10] This guardian solution is
very applicable to the concept of Rights of Nature:
in any human legal proceedings, a human guardian
can speak for the independent rights of the natural
entity.[11] Plants, animals and ecosystems can exercise their rights towards human subjects through
an (adult) human guardian.
The idea that Nature could - through a speaking
guardian - have legal standing was presented by a
North American lawyer, Cristopher D. Stone, in
1972. Stone argued that the definition of who legally constitutes a person has been rewritten multiple times throughout history. Women, African
Americans, children, disabled people, Native
Americans: all have historically been considered
less than persons worthy of independent rights.
The success of every emancipation movement in
history has been dependent upon a shift in perspective. In a successful emancipation, perspectives shift from a narrow view of personhood
where recognition of the rights of oppressed
groups is considered unthinkable, to a slightly
broader view. Stone predicted that the recognition
of Nature’s rights and legal standing, too, would
be considered unthinkable – until it wasn’t.[12] That
very same year, a judge in the United States Supreme Court referenced Stone’s work in a dissent
endorsing the idea of granting legal standing to a
forest ecosystem.[13] Into the most powerful court
of law in North America, the idea of Rights of Nature entered.
North American lawyers in the 1970s did not
come up with this idea. The concept of natural
units and systems deserving respect and the opportunity to thrive is as old as human society. Indigenous peoples have cultivated and implemented the belief that humans are an integrated,
unsuperior, part of Nature for thousands of years.
This view of an interdependent and essentially
equal relationship has long ago led communities to
recognise and respect inherent Rights of Nature,
as well as human responsibilities and duties towards natural entities and Nature as a whole.[14]
The development of Rights of Nature in modern
society is to a large extent the result of the

imperative advocating efforts of indigenous peoples.[15]Much of the Rights of Nature legislation of
today, such as the Bolivian, Ugandan and Ecuadorian constitutions, is the direct result of indigenous
legal advocacy.[16]
In conclusion, Rights of Nature are philosophcally
justifiable by the same reasons Human Rights are.
History has proven, time after time, that the legal
definition of who is a rights-entitled who and who
is a what is changeable and expansive. The efforts
of indigenous activists have proven that this definition is even now, in our modern societies, expanding to include natural entities. Long-spanning
history has proven that respect for the rights of
Nature is far from an alien concept in human society. Lastly, human survival is directly dependent
on society’s success or failure to conserve the very
thing that Rights of Nature offers protection: Nature.
The recognition of Rights of Nature is advancing
across the globe. Many countries, including Canada, New Zealand, India, Ecuador, Bolivia and
Columbia already have legislation in place recognising the Rights of Nature.[17] The shift from an
anthropocentric system of environmental law revolving around the notion that Nature exists primarily as a resource for humans to exploit, to the
recognition of inherent and independent Rights of
Nature, is already happening. If this shift gained
recognition globally, consequences could be vast.
A wider respect for the life and health of natural
entities could obstruct many of the practices causing the catastrophic global ecological crisis of today. Since present instruments have not been sufficient to hinder mass extinction and climate
change, it is time to consider different measures.
Rights of Nature can help deliver the environmental protection necessary to achieve a sustainable future for all of humanity, and all life on Earth. It is
time to globally recognise the rights of plants, animals, and ecosystems to a healthy life - just like we
did for human beings in the 1940s. It is time for a
Universal Declaration of the Rights of Nature.
Ida Edling Müller, juriststudent

15

International Union for Conservation of Nature. Species Extinction - The Facts. International Union for Conservation of Nature. 2007-05-01. https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/species_extinction_05_2007.pdf. (Retrieved 2021-10-08).
[2] Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I.
Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and
B. Zhou (eds.). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Interngovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press: 2021. In Press.
[3] Folke, Carl; Biggs, Reinette; Nordström, Albert V.; Reyers, Belinda and Rockström, Johan. Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science. Ecology and Society. Vol. 21, No.3, 2016: 1.
[4] Elmqvist, Tomas and Lindgren, Elisabeth. Ecosystem Services and Human Health. Oxford Research Encyclopedia of
Environmental Science. 2016. doi:10.1093/acrefore/9780199389414.013.86.
[5] Universal Declaration of Human Rights, udhr.pdf (un.org), preamble. See also the preamble of United Nations
International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Civil and Political Rights A/RES/21/2200 A Annex 2 - UN Documents: Gathering a body of global agreements (un-documents.net).
[6] Frydrych, David. What Is the Will Theory of Rights? Ratio Juris. Vol. 32, issue 4, 2019: 455-472. p. 456.
[7] Kramer, M. H. In Defence of the Interest Theory of Right-Holding: Rejoinders to Leif Wenar on Rights.
Chap. 3 in New Essays on the Nature of Rights. 2017. Ed. M. McBride. Oxford: Hart Publishing. p. 49.
[8] International Union for Conservation of Nature. Extinction crisis continues apace. International Union for Conservation of Nature. 2009-11-03. https://www.iucn.org/content/extinction-crisis-continues-apace (Retrieved 2021-0930).
[9] Fagan, Andrew. Human Rights. Internet Encyclopedia of Philosophy. https://iep.utm.edu/hum-rts/#SH4b (Retrieved 2021-09-30).
[10] Frydrych, David. What Is the Will Theory of Rights? Ratio Juris. Vol. 32, issue 4, 2019: 455-472. p. 460.
[11] Stone, Christopher D. Should Trees Have Standing? New York: Oxford University Press, 2010. p. 9.
[12] Stone, Christopher D. Should Trees Have Standing? New York: Oxford University Press, 2010. p. 1.
[13] Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972).
[14] Jang, Mallory. Rights of Nature and Indigenous Peoples: Navigating a new course. The University of British Columbia, Centre for Law and the Environment. 2021-09-02. https://allard.ubc.ca/about-us/blog/2021/rights-natureand-indigenous-peoples-navigating-new-course/centre-law-and-environment (Retrieved 2021-10-07).
[15] Herold, Kiana. The Rights of Nature: Indigenous Peoples reframing law. Intercontinental cry. 2017-01-06.
https://intercontinentalcry.org/rights-nature-indigenous-philosophies-reframing-law/ (Retrieved 2021-10-07).
[16] Russell, Ruby. Rights of nature: Can Indigenous traditions shape environmental law? DW. 2020-02-05.
https://www.dw.com/en/environment-nature-rights-indigenous-activism-legal-personhood/a-52186866 (Retrieved 2021-10-07).
[17] Jang, Mallory. Rights of Nature and Indigenous Peoples: Navigating a new course. The University of British Columbia, Centre for Law and the Environment. 2021-09-02. https://allard.ubc.ca/about-us/blog/2021/rights-natureand-indigenous-peoples-navigating-new-course/centre-law-and-environment (Retrieved 2021-10-07); Province de
Québec. Résolution n°025-21 Reconnaissance de la personnalité juridique et des droits de la rivière Magpie –
Mutehekau Shipu; Ecuador: 2008 Constitution in English (georgetown.edu)
; Margil, Mari. The rights of nature gaining ground. Open Global Rights. 2018-11-14. https://www.openglobalrights.org/the-rights-of-nature-gaining-ground/?lang=English&fbclid=IwAR0JlmuZoHdY4IHnckB15IfRLGdzixPg60j1s1puYpytUU8ssbGmesZuTfQ (Retrieved 2021-10-12).
[1]

16

OM NUNTIA:
Tidskriften Nuntia är en nystartad periodisk tidskrift som publicerar upp
till tre nummer per termin. Vi lyfter studenters perspektiv på frågor om
folkrätt och mänskliga rättigheter i både Sverige och i omvärlden. Följ oss
på våra sociala medier för att veta när Nuntia släpper sitt nästa nummer!

VILL DU BLI SKRIBENT?
Vi söker ständigt efter engagerade skribenter som kan bidra med en artikel
per termin. Skicka din ansökan till icjstudentsektion@gmail.com. Berätta
om vilken utbildning du läser samt ett förslag på ämne och
frågeställningar som du vill skriva om. Inga tidigare erfarenheter krävs!

