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Abstract 
 

The persecution of the Rohingya Muslim minority population in southwestern Burma has 

come to the fore in recent years. The aim of this study is to first analyse the degree and 

respects of biopolitical control in the case of political oppression. Secondly, the aim is to 

compare the similarities and differences when it comes to the causes, mechanisms and 

expressions of the two theoretical starting points in the case.  

Giorgio Agamben´s biopolitical theory, which tries to reconnect state control over life and 

death with modernity, forms the basis of the analysis. Will Kymlicka´s liberal theory on 

minority rights serves as a theoretical comparison tool. Methodological starting points to the 

specific bilateral purpose will be both of the textual and discursive analytical tradition. The 

empirical material consists of a balanced historical background that is mainly based on Moshe 

Yegar´s historical depiction and of different UN-reports, resolutions, drafts and opinions from 

non-governmental organizations. 

In conclusion, the textual analysis shows that the indicators from Agamben´s biopolitical 

theory can explain both the historical and present situation of the Rohingya. All indicators 

showed tendencies in the material, whereas the two first indicators confirm an extensive and 

systematic use of biopolitical principles. Results from the discourse analysis shows that the 

models take different starting points in describing the case through different causes and 

expressions, but also similarities in regards to how the theories explain mechanisms.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Förföljelsen av den muslimska minoritetsbefolkningen rohingya i sydvästra Burma har 

aktualiserats under de senaste åren, men den systematiska indelningen mellan en utsida och 

insida är inte något nytt. Denna dikotomi beskrivs närmare i de kommande kapitlen och som 

det kommer visa sig så sträcker sig denna indelning bakåt i tiden. Trots att den gamla 

militärjuntan blivit tvingade att lämna över maktbefogenheter åt demokratiskt valda 

institutioner, så har en av världens mest hotade och diskriminerade folkgrupper fortfarande en 

status som statslösa bengaler. Detta har legitimerat en fortsatt systematisk förföljelse, vilket 

gjort att demokratins påstådda intåg i Burma har satts på spel, då den politiska viljan i 

demokratiseringsprocessen av rohingyafolkets status har uteblivit (Sveriges Radio, 2012). 

Den relevanta teoretiska utgångspunkten är Giorgio Agambens teori som beskriver 

föreställningen om staters strävan efter kontroll och indelning av befolkningens liv, både i 

dess fysiska och mentala former. I kontrast ser Will Kymlickas moderna liberaldemokratiska 

perspektiv staten som en garant för individernas universella och gruppdifferentierade 

rättigheter. De två teoretiska utgångspunkterna konstruerar därför olika modeller för hur man 

ska se på rohingyafolkets situation, vilket ger olika svar på samma fråga.  

Problemformuleringen blir således att undersöka rohingyafolkets status ur ett biopolitiskt 

perspektiv, för att på så vis kunna avgöra graden och de avseenden som Agambens teori 

överensstämmer med en av världens mest hotade folkgrupper. Vidare kommer Agambens 

biopolitiska modell att sättas i kontrast till Kymlickas liberaldemokratiska perspektiv för att 

kunna avgöra skillnader och likheter i de orsaksförklaringar, mekanismer och uttryck som är 

relevanta för fallets karaktär. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens konkreta syfte är att få en inblick i den policy som Burma bedriver gentemot 

rohingyafolket ur ett biopolitiskt och liberaldemokratiskt perspektiv. Giorgio Agambens 

modell som förklarar hur suveräniteten medger stater möjligheten att bedriva biopolitik och 

Will Kymlickas teoretiska utgångspunkter rörande den liberaldemokratiska modellens 

förhållande till mångkulturellt medborgarskap och gruppdifferentierade rättigheter kommer 

att jämföras med rohingyafolkets ohållbara situation i Rakhine. Frågeställningarna som 

uppsatsen inriktar sig på att besvara är: 
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– Till vilken grad och i vilka avseenden kan Giorgio Agambens teori appliceras på 

rohingyafolkets situation? 

– Hur förhåller sig den biopolitiska tolkningen av rohingyafolkets situation i jämförelse till 

Kymlickas liberaldemokratiska perspektiv utifrån likheter och skillnader i modellernas 

orsaksförklaringar, mekanismer och uttryck? 

De två frågeställningarna blir ett viktigt underlag till det generella syftet med uppsatsen, vilket 

är att bidra till en diskussion om hur accepterade och givna teorier kan sättas i kontrast med 

andra perspektiv som inte fått någon större plats inom det statsvetenskapliga området. 

Uppsatsens generella syfte bidrar således till en diskussion om förståelsen av samhälleliga 

företeelser utifrån olika synvinklar när det kommer till hur man uppfattar maktutövning.  

 

1.3 Angreppssätt 

Då syftet till stora delar blir teorikonsumerande så kommer även angreppssättet för 

undersökningen bli kopplat till abstrakta biopolitiska indikatorer som bygger upp en 

konkurrerande modell till Kymlickas etablerade modell, vilket antas återspeglas i det 

empiriska materialet. Detta material som består av FN-rapporter, resolutioner, 

resolutionsutkast och yttranden från icke statliga organisationer kommer vara koncentrerade 

kring perioden efter revolutionen i Burma 2007, men en del av materialet sträcker sig ända 

bak till 1995. Efter identifieringen av graden och de avseenden som den biopolitiska modellen 

återspeglas i det empiriska materialet, så kommer diskursanalysen behandla problemet utifrån 

orsaksförklaringar, mekanismer och uttryck som de valda teoretiska utgångspunkterna 

förutsätter i hur man förklarar fallet.  

Angreppssättet inriktar sig på att ge en återblick i undersökningens ämne, genom att 

presentera hur problemet kommer att hanteras, samt en redovisning av uppsatsens disposition 

och avgränsningar. En introduktion och klar definition av den biopolitiska diskursen som är 

relevant för undersökningens syfte kommer att presenteras redan i det första kapitlet. 

Eftersom det finns flertalet olika definitioner på vad man faktiskt menar med biopolitik, så är 

det nödvändigt att ge en klar genomgång av den ansats som biopolitik kommer att ta i 

undersökningen redan under inledningen. Efter introduktionen om biopolitik så kommer 

kapitel två presentera och jämföra de valda teoretiska utgångspunkterna med varandra.  
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Det tredje kapitlet behandlar det viktigaste momentet i undersökningen, vilket även avgör 

själva validitetsvärdet. De presenterade delarna ska ge en klar bild över den specifika 

strategin, metoden och materialet. En presentation av materialet och tillvägagångssättet vid 

själva datainsamlingen och analysen ska ge förståelse för hur det använda materialet har 

tolkats. Slutligen kommer förförståelse, reliabilitet och validitet av undersökningen att 

presenteras över de moment som kommer ha en viktig roll för själva undersökningens 

tillförlitlighet och precisering.  

Resultaten kommer presentera en historisk överblick till den aktuella konflikten som utspelar 

sig i Rakhine mellan den muslimska minoriteten och den buddhistiska majoriteten. Även om 

det empiriska materialet sträcker sig under en tidsperiod på tjugo år, så blir historia en viktig 

nyckel för att kunna urskilja vad som kan anses vara tillförlitligt och relevant till uppsatsens 

syfte. Efter den presenterade historiska överblicken av konflikten kommer en återaktualisering 

av det politiska förtrycket mot rohingyafolket att behandla den aktuella tidsperioden efter 

2000-talet. Textanalysen och diskursanalysens resultat kommer att presenteras för att sedan 

jämföra likheter och skillnader som de teoretiska utgångspunkterna förklarar enligt resultaten. 

Därmed används teorin och operationaliseringarna på både historien och samtiden, vilket 

bidrar med mer omfattande material och större tillförlitlighet till både resultaten och analysen.  

Avgränsningar för textanalysen inriktar sig på att mäta graden och de avseenden som 

identifieras i undersökningens första frågeställning. Textanalysen kommer inte ta upp etiska 

frågeställningar, utan strikt identifiera indikatorernas närvaro i det empiriska materialet, vilket 

innebär att resultaten och analysens syfte inte är att moralisera eller att positionera 

rohingyafolket i en offeroll, utan att konstruera olika modeller som förklarar 

problemformuleringarna. I kontrast så koncentreras diskursanalysens avgränsningar kring 

biopolitiska och liberaldemokratiska likheter och skillnader i positioneringen av vad man 

uppfattar som karaktärsdrag och processer av de orsaksförklaringar, mekanismer och uttryck 

som modellerna förmedlar.  

Det ska poängteras att båda teorierna kommer att granskas kritiskt och därför är inte syftet 

med uppsatsen att framställa demokrati och mänskliga rättigheter som meningslösa, vilket 

verkar blivit ett populärt mål med användandet av Agambens modell nuförtiden. Biopolitik 

blir snarare en problematiserande utgångspunkt som motsätter sig hur Kymlickas modell 

förklarar det politiska förtrycket och reduceringen av rohingyafolket.   
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1.4 Tidigare forskning  

Det finns flertalet artiklar och arbeten som på ett eller annat sätt kopplar samman 

rohingyafolket med föreställningen om homo sacer. Exempelvis så kopplar Heba al-Adawy 

förföljelsen av muslimerna i västra Burma med indikatorer utifrån Agambens huvudbegrepp i 

tolkandet av det nakna livet (Al-Adawy 2013, s. 43 – 65). Sådana syner har inriktat sig på att 

positionera rohingyafolket utifrån Agambens homo sacer, oftast med inslag av en 

offerrollskaraktär, som förmedlas genom tvetydiga och kontroversiella slutsatser. Dock så 

bekräftar detta att det finns en viss tidigare forskning som positionerat rohingyafolkets 

historiska och nuvarande situation utefter biopolitiska principer.  

Forskningsfältet för uppsatsens andra frågeställning har under de senaste åren aktualiserats 

efter det demokratiska maktskiftet i Burma inte resulterat i en förändrad situation för just 

utsatta minoriteter som rohingyafolket. Därför har frågeställningar som försöker förklara 

rättigheter och medborgarskap utifrån konstruktioner om tillhörighet och utanförskap i fallet 

med rohingyafolket fått genomslag (Pugh 2013, s. 1-2).  

Sådana frågeställningar är relativt outforskade och i slutändan så har förförståelsen en viktig 

plats för hur man jämför demokratiska och biopolitiska föreställningar i frågor som 

exempelvis rättigheter och medborgarskap. Liberaldemokratiska motargument till denna kritik 

är ett relativt öppet område, i bemärkelsen att det saknas forskning som klargör problematiken 

i hur den liberaldemokratiska modellen hanterar och svarar tillbaka på kritiken från 

Agambens biopolitiska syn.  

En intressant studie inom området annonserades 2012 av Katholieke Universiteit Leuven i 

Belgien. Denna studie inriktar sig på att svara mot Agambens kritik av demokrati och 

mänskliga rättigheter. Studien, som har fått ett anslag på 50 000 Euro i stöd av EU, väntas 

publiceras under året och syftet är att undersöka Agambens och Leforts syner ur ett tredje 

perspektiv. Det generella syftet blir då att bidra med ny kunskap i frågan om hur man ska 

uppfatta problem med integration, invandring och illegala invandrare (European Commission 

2012).  

 

1.5 Introduktion om biopolitik 

Föreställningen om biopolitik har blivit ett uttryck som används inom många olika discipliner 

och diskurser. Allt ifrån att diskutera asylpolitik eller socialpolitik till att användas inom 
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diskussioner om befolkningsökning eller befolkningsreduktion, så har de en sak gemensamt, 

de använder sig alla av begreppet biopolitik.  

I en vid kontext betyder biopolitik en mångfald av olika discipliner som ofta tar sig uttryck i 

motstridiga tolkningar om det undersökta empiriska objektet eller den normativa 

utvärderingen av föreställningen. Termen kan med andra ord användas av olika discipliner på 

olika sätt för att undersöka olika fenomen, exempelvis så hävdar vissa bestämt att biopolitik är 

bundet till rationellt beslutsfattande och den demokratiska organiseringen av det sociala livet, 

medan andra kopplar samman termen med rashygien och rasism (Lemke 2011, s. 1).  

I en snävare kontext kan biopolitiken indelas mellan en politisk och en naturalistisk definition. 

Den naturalistiska definitionen tar sin utgångspunkt i biologin genom att förklara olika 

politiska fenomen utefter biologiska premisser. Under 1960-talet fick denna inriktning sitt 

stora genomslag i användandet av biologiska koncept och forskningsmetoder för att 

undersöka politiska fenomen och beteenden (ibid. s. 2). Exempelvis kan även Rousseaus 

organiska samhällssyn eller andra etnologiska, genetiska, psykologiska eller sociobiologiska 

förhållningssätt användas för att förklara politiska fenomen, menar anhängare av den 

naturlistiska synen på biopolitik.    

I kontrast lägger den politiska definitionen ansatsen hos politiken som överordnad biologin 

och använder biologin som ett instrument för att uppnå olika politiska målsättningar (ibid. s. 

3). Ett sådant exempel då biologin blir ett instrument i olika frågor såsom hastiga 

befolkningsökningar är fallet med ettbarnspolitiken i Kina. Problemet med båda 

definitionerna är att gränsen blir otydlig var relationen och sambandet mellan biologi och 

politik ska dras eftersom båda definitionerna tar olika utgångspunkter på betonandet av liv 

kontra politik (ibid. s. 4).  

Som en motpol till dessa två definitioner har Michel Foucaults tolkning varken en syn på livet 

som grund eller instrument för politiken. Biopolitik är snarare en klar föreställning om ett 

åtskiljande och tankeskapande av vad liv är utifrån de fysiska bärarna, dvs. individerna skapar 

kollektiv som konstant definierar och associerar sig med olika föreställningar. Denna 

definition ifrågasätter politikens påstådda terräng genom att förena biologiska drivkrafter som 

utgår från historiska principer med den moderna suveräna makten. Vidare kopplar Foucault 

centrala biopolitiska mekanismer till rasismens moderna uppkomst och i en tredje mening så 

kopplas biopolitiksbegreppet samman med en distinkt konst av styrning som historiskt 
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uppkommit med liberala former av sociala bestämmelser och individuellt självstyre (Lemke 

2011, s. 31).  

Dessa tre dimensioner i Foucaults biopolitik är med andra ord inte konsekventa, vilket i sig 

utgör ett problem i en syn som i övrigt betecknar en dubbel negation. Det verkar dock som 

alla tre dimensionerna fungerar efter principer/styrningsformer som försöker påverka och 

förmedla olika praxis på större populationers rätt över liv och död, exempelvis i 

föreställningar rörande hälsa, hygien, nativitet, förväntad livslängd, demografi, ras eller 

utseende (ibid. s. 34). 

Sammanfattningsvis inriktar Foucaults definition in sig på en tydlig bristning i samhället som 

indelar folk efter biologiska egenskaper, där liv utgör det centrala i politiken som analyserar 

politiska processer och strukturer utifrån biologiskt bestämda faktorer. Då liv blir ett 

instrument för politiken, så har det konsekvenser för fundamenten, verktygen och målen inom 

politiken (ibid. s. 32). Biopolitik betecknar då en specifik modern form av maktutövning som 

tillåter olika indelningar utefter påstådda skillnader på populationer, skapade i syfte att 

kategorisera mellan de individer som medges inträde till den föreställda gemenskapen och de 

individer som då automatiskt exkluderas ur den (ibid. s. 33).  

Det är denna ansats som blir relevant för uppsatsens syfte och det är utefter dessa dimensioner 

som uppsatsen kommer utgå från i föreställningen om biopolitik. Denna definition utvecklas 

vidare i det kommande teorikapitlet under Giorgio Agambens biopolitiska modell, för att på 

så sätt ge en överblick av de valda indikatorerna som kommer att sättas i kontrast till Will 

Kymlickas liberaldemokratiska perspektiv.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Agambens biopolitiska modell  

Giorgio Agambens teori byggs upp kring hans tes om en sorts latent relation mellan 

demokratier och totalitära stater. Relationen manifesterar sig tydligast hos de nazistiska 

koncentrationslägren, vilket definieras som den ”biopolitiska paradigmen i väst” (Agamben 

1998, s. 181). Paradigmen syftar på att inte se de nazistiska koncentrationslägren som endast 

ett historiskt faktum eller avvikelser som tillhör det förflutna, utan som en dold norm inom 

dagens politiska system (ibid. s. 166).  

Den logiska kopplingen mellan den suveräna makten och biopolitik är något som Agamben 

hävdar bestämt, där han mer precist menar att det i grunden är biopolitik som formar kärnan 

för den suveränitetstanke som dominerar dagens politiska ordning. Paradoxen i 

suveränitetstanken är att den förutsätter suveränen på samma gång både utanför och innanför 

det juridiska systemet. Detta innebär att om det är till staternas institutioner som det juridiska 

systemet beviljar makten till att utlysa undantagstillstånd, så inkluderas även möjligheten till 

att ta bort den rådande juridiska ordningens giltighet under detta tillstånd, vilket gör att 

suveränen befinner sig både inom och utanför det juridiska systemet (ibid. s. 15).  

Agamben definierar den suveräna makten som den beslutande makten över liv och död. Likt 

Webers definition på staten som våldsmonopol och avgränsat territorium, så tar han det ett 

steg längre och definierar de moderna staterna med makten om vem som godtyckligt kan 

dödas. Från att ha blivit sedda som instrument under feodalismens pyramidformade system 

med monarken som suveränen, så blev människorna efter de stora revolutionernas ideal, 

”jämlika undersåtar” inom ett decentraliserat system, där suveräniteten fragmenterats bland 

den inkluderade befolkningen. Men rätten över liv och död kvarstår, med skillnaden att istället 

för ett individuellt beslutsfattande, har det snarare blivit ett kollektivt sådant inom staternas 

definierade territorier (ibid. s. 30-39).    

Det postmoderna samhället bygger på dessa principer där suveränitet förutsätter biopolitikens 

inträde i form av en uppdelning av befolkningar i två icke-överlappande delar, som 

uppenbarat sig i olika former under historiens gång. Dikotomin är en enkel mekanism som 

kräver att inkludering av massorna genom medborgarskap och rättigheter endast är möjlig om 

det samtidigt sker en uteslutning av människor eller specifika folkgrupper, som exempelvis 

illegala invandrare (Lemke 2011, s. 53). Utsidan, som oftast karaktäriseras av utsatta grupper 
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inom föreställda gemenskaper, menar Agamben är konstanta i alla stater. Insidan däremot blir 

den föreställda gemenskapen som den suveräna makten utgår ifrån och etiketterar in 

människorna i tanken om att alla subjekt är potentiella homines sacri, dvs. den suveräna 

maktens lovliga byten för exkludering ur dikotomins insida (Agamben 1998, s. 84, 121).  

Det ska dock poängteras att Agamben inte försöker likställa demokratier med totalitära 

diktaturer eller förminska betydelsen av mänskliga fri – och rättigheter, snarare vill hans 

modell visa på att det finns inbyggda mekanismer som tillåter demokratier att förvandlas till 

totalitära stater. Sambandet finner han hos biologins inträde i politiken, som ger demokratiska 

stater möjligheten att skapa en utsida genom att återanknyta till den presenterade dikotomin. 

Vidare är det den totalitära grundhållningen som biopolitiken förutsätter på hur man mäter 

mänskligt liv och indelar det normala från det abnormala som gör att politiken i demokratiska 

stater återanknyts till biologiska mekanismer. I slutändan kan sådana mekanismer ge stater 

möjligheten att utöva statsterrorism gentemot den egna befolkningen (ibid. s. 126-134).   

 
2.1.1 Homo Sacer, Muselmann 

Den figur som Agamben använder sig av för att förklara biopolitikens närvaro kallar han för 

homo sacer. För att fullt ut kunna förstå begreppet är det först nödvändigt att förstå skillnaden 

mellan två sorters liv, Bios och Zoë. Bios förklaras som det legitimerade sociala livet för alla 

som inkluderas i gemenskapen, det vill säga det kollektiv av människor som medges insidans 

privilegier, i form av medborgarskap, rösträtt, politiskt deltagande, aktivt deltagande inom 

samhällsstrukturen etc. I det antika Grekland var detta lika med det politiska livet, medan Zoë 

(”djurlivet”, ”det nakna livet”) karaktäriserades av livet utanför insidan som inte fyllde någon 

funktion i samhället/gemenskapen. Denna indelning innebar att det privata livet ansågs vara 

en form av det nakna livet, eftersom det inte tjänade någon politisk eller social funktion inom 

samhället (ibid. s. 127-129). 

I kontrast till denna indelning under det antika Grekland är den romerska definitionen av 

homo sacer en klar dikotomi mellan insida och utsida, som trots allt hålls samman på insidan 

av suveränen (staten). Med andra ord ger den definition som användes i det antika Rom en 

föreställning om de laglösa som fick dödas, men inte offras, vilket är förenligt med att man 

avlägsnade det politiskt legitimerade livet och medgav endast det nakna livet som kunde 

dödas utan konsekvenser (ibid. s. 84). Agambens definition av begreppet inriktar sig snarare 

på att beskriva folket som tvångsmässigt reducerade till det nakna livet. Av den anledningen 

är Agamben unik i hur hans syn på det nakna livet uppfattas som en fullständig 
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oigenkännlighet mellan liv och juridisk styrning, samt mellan biologi och politik (Agamben 

1998, 185).  

Agambens definition av begreppet kan användas till att placera in illegala invandrare, 

statslösa minoriteter eller fångarna i Guantanamo i en homo sacer-position, men det är i 

kontext på de mest extrema och konkreta fall där subjekt blir godtyckligt fråntvingade sitt 

politiska liv och medvetet reducerade till det nakna livets premisser, som det tydligast kan 

appliceras i generella drag. Sådana stater har karaktäriserats och klassificerats under olika 

etiketter och indelningar, men i grunden utgörs mekanismerna av en begränsad 

tillbakadragning eller förskjutning av undantagstillståndet, vilket innebär att stater utnyttjar 

undantagstillståndet för att möjliggöra och legitimera planerade handlingar mot oönskade 

element som betraktas som en fiende inom rikets gränser (Agamben 2005, s. 1). Under 

exempelvis Kosovokriget blev undantagstillståndets ständiga närvaro en viktig mekanism som 

tillät Milosevicregimen att genomföra och legitimera den etniska rensningen under så kort tid. 

I detta fall innebar utlysandet av undantagstillstånd att det kan fungera som en korsning i en 

gråzon som medvetet skapas mellan det juridiska och politiska.  

Denna process har uppenbarat sig som tydligast under 1930-talet i Tyskland när judarna blev 

fråntagna deras medborgarskap och rättigheter. Genom att medvetet reducera den judiska 

minoriteten kollektivt, lyckades man även att positionera in judarna i det som Agamben kallar 

för en zon av oigenkännlighet. Denna zon ska fungera som en sorts avpersonifieringsmaskin, 

där man fråntar subjektet sin rätt till existens. Vidare kunde denna iscensättning fungera som 

en mekanism för att rättfärdiga tvångsförflyttning och utrotning av det abnormala från 

samhället. Nazisterna förstod att vikten av undantagstillståndets ständiga närvaro var 

avgörande för att de skulle kunna genomföra sådana utrensningar av utsidan från samhället. 

Därför återkallade man aldrig heller denna mekanism, som upprättades när nazisterna tog 

makten 1933 (ibid. s. 45-48).     

Det är här som den andra biopolitiska figuren manifesterar sig i beskrivningen av fångarna i 

nazistiska koncentrationsläger. Det var ”Islams förmodade fatalism” som skapade den 

metaforiska representationen av Muselmann ("den som villkorslöst underkastar sig till Gud"). 

Denna metaforiska figur försöker fånga upp subjektet som en fortsättning bortom det nakna 

livet, vilket definierar gränsen mellan liv och död, men även markerar tröskeln mellan vad 

som kan betraktas som mänskligt och omänskligt (Agamben 1999, 55).  
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Med detta vill Agamben visa att reduceringen och avpersonifieringen av mänskligt liv bäst 

förklaras genom fångarna i koncentrationslägren. En sådan här figur skulle kunna ses vara 

gränsvärdet av extraordinär karaktär, där inte endast de mänskliga kategorierna värdighet, 

respekt och sinnelivet förlorar sin innebörd, utan hela idén om en etisk gräns förskjuts från 

ekvationen (Agamben 1999, s. 63). Samtidigt som det är bortom det nakna livets gränser, så 

kan man inte se denna metaforiska representation som likställt med att allt mänskligt 

försvinner, snarare är figuren koncentrerad kring gråzonen av vad mänskligt liv i slutändan 

medvetet kan reduceras till (ibid. s. 58).  

 

2.2 Kymlickas liberaldemokratiska modell 

Kymlicka definierar en kultur som en ”gemenskap över generationer, med egna institutioner 

och traditioner, förankrade i eget territorium med gemensamt språk och historia”, vilket 

likställer definitionen till stora delar med nationsbegreppet. Samhälleliga kulturer definieras 

däremot till territoriellt koncentrerade enheter som förser sina medlemmar med meningsfulla 

sätt att leva över hela skalan av mänsklig aktivitet. Därför sträcker sig samhälleliga kulturer 

över Kymlickas kulturbegrepp, då de består utav mer omfattande ramverk av lagar, officiella 

språk eller livsstilar som inte riktar sig till en kultur, snarare omfattar detta begrepp olika 

etniciteter, religioner och livsstilar (Kymlicka 1995, s. 85-90).  

Distinktionen mellan minoriteter och etniska grupper är en annan viktig indelning som 

Kymlicka gör, då den visar på den kulturella pluraliteten hos stater. Den förstnämnda 

definierar en kulturell mångfald som inkorporerats in i en större statsbildning genom särskilda 

förmåner som autonomi eller självstyre, medan den sistnämnda definierar grupper av 

människor som uppstår i den kulturella mångfalden av individers och familjers invandring 

(ibid. s. 43-54).  

Kymlickas modell nöjer sig inte med mänskliga rättigheter, då dessa är otillräckliga som 

skydd för kulturella minoriteter, eftersom traditionella normer för mänskliga rättigheter kan 

inte lösa vissa av de viktigaste och mest kontroversiella frågorna med anknytning till 

kulturella rättigheter, som exempelvis språkfrågorna och gränserna för den autonomi som 

garanteras. Traditionella människorättsläror ger därför inte tillräckligt med svar på sådana 

problem i specifika frågor rörande vad exempelvis invandring- eller naturaliseringspolitik ska 

vara, menar Kymlicka. Därför räcker inte mänskliga rättigheter som mekanism för att 

garantera minoriteters och etniska gruppers rättigheter (ibid. s. 94-112). 
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Liberalismen står enligt många liberaldemokrater i motpol till minoritetsrättigheter som är 

gruppdifferentierade eller kollektiva, medan liberalismen är individorienterad. Denna 

missvisande tolkning, menar Kymlicka är fel då liberalismen är förenlig med 

gruppdifferentierade rättigheter eftersom den garanterar gruppers bevarande genom externa 

skydd. Tillgången till meningsfulla alternativ beror på tillträdet till en samhällelig kultur, men 

också på förståelsen av den kulturens historia och språk. Därför är sambandet mellan 

individuell frihet och kultur essentiellt för ett liberalt försvar av gruppdifferentierade 

rättigheter (Kymlicka 1995, s. 59-65).  

Med andra ord duger inte vilken kultur som helst för individens frihet. Som Rawls förespråkar 

med sitt argument om varför rätten att utvandra inte gör den politiska auktoriteten frivillig, tar 

Kymlicka en liknande hållning till den kulturella identiteten som ett ankare för människors 

självidentifikation och säkerhet i en trygg tillhörighet. Individerna kan därför endast betraktas 

som fria, om de har tillträde till en kultur som de självständigt kan ta ställningstagande till när 

det kommer till valet av livsstilar (ibid. s. 94-104).  

Det finns inget inkonsekvent eller omöjligt i förslaget om att stora grupper av etniska 

immigranter skulle kunna få hjälp att bli erkända som nationella minoriteter. Men samtidigt så 

har inte immigranter eller etniska grupper som självmant lämnat sitt ursprungsland någon 

befogenhet att ställa krav på ett återskapande av sin kultur i mottagarlandet, eftersom man sen 

tidigare har gett upp denna rättighet genom att lämna sitt ursprungsland. Vidare så är de flesta 

existerande etniska grupper alltför ”utspridda, blandade, assimilerade och integrerade” för att 

utöva självstyre, menar Kymlicka. Att därför försöka återskapa etniska gruppers rättigheter 

med tilldelat territorium och självstyre inom den nya samhälleliga kulturen skulle i praktiken 

innebära ett tvång mot redan integrerade invandrare att återgå till den gamla samhälleliga 

kulturen (ibid. s. 156-161).  

Samtidigt menar Kymlicka att flyktingar som varken tillhör nationella minoriteter eller 

etniska grupper har rätt att kräva ett bevarande av sin ursprungliga kultur, då denna grupp av 

individer inte självmant valde att lämna den, utan blev tvingade till att göra detta till följd av 

exempelvis svält, förföljelse eller ekonomiska problem. Det är med andra ord mottagarlandets 

ansvar att ge dem rättigheter som bevarar deras ursprungskultur, men samtidigt integrerar dem 

i det nya samhället, för att på så sätt främja den internationella rättvisan (ibid. s. 150-161).     

 



12 
 

2.3 Kontraster mellan modellerna 

Den liberaldemokratiska traditionens viktigaste mekanism för att inkludera kulturella 

skillnader är skyddet för individers medborgerliga och politiska rättigheter. Kritiken från 

Agamben, att demokratier möjliggör skapandet av en dikotomi inom samhället på grund av 

uteslutandet av olika grupper av individer, som exempelvis illegala invandrare, är därför 

obefogad, enligt Kymlickas syn. Snarare menar han att samhälleliga kulturers tillämpning av 

gruppdifferentierade rättigheter minskar etniska grupper och minoriteters sårbarhet gentemot 

majoritetens eller den föreställda gemenskapens beslut. Vidare är det individerna som i 

motsats till kollektivet betonas i definitionen på hur man ser mänskliga relationer hos 

Kymlicka, vilket har kritiserats av motståndare till hans modell för att vara både atomistisk, 

konfliktbaserad och instrumentell. Kymlicka menar att sådan kritik är oberättigad, på grund 

utav att den bygger på en allvarlig missuppfattning, då individuella rättigheter snarare 

inrymmer ett mångsidigt urval av sociala relationer (Kymlicka 1995, s. 34).   

Generellt utgår de liberala teoretikerna från att mänskliga rättigheter och nattväktarstatens 

principer om den minimala staten ska utgöra grunden för varje samhällelig kultur. Kymlicka 

som tar denna utgångspunkt vidare, menar att även gruppdifferentierade rättigheter är en 

naturlig förlängning av den liberaldemokratiska modellens kärnvärden, som tidigare har 

åsidosatts på grund av rädslan för ökad instabilitet inom staterna. De valda institutionernas 

roll blir då att garantera individernas naturliga rättigheter, men även gruppdifferentierade 

rättigheter, som i sin tur skapar en pluralitet inom de samhälleliga kulturerna (ibid. s. 132-

135). I kontrast ser Agamben de olika formerna av individernas fri – och rättigheter inte som 

allmängiltiga för alla, eftersom de förlitar sig på politiska institutioner som godtyckligt kan 

exkludera individer eller grupper från dessa. Agamben ser ett samband som tillåter 

demokratiska stater att bli totalitära genom den nygamla synen på suveränitet och de 

mekanismer som totalitära stater frekvent använder sig av genom en instrumentell tolkning av 

individerna, vilket interageras och visas genom biopolitikens inträde. I praktiken innebär detta 

att individernas rättigheter inte är allmängiltiga, utan att individerna endast är tillåtna att ha 

rättigheter, som i slutändan närsomhelst kan återkallas av de statliga institutionerna (Agamben 

1998, s. 39-63).  

Avslutningsvis är den problematiska biopolitiska synen på demokrati något som genomsyras 

av en skeptisk hållning till den rådande maktordningen. Detta påverkar även människosynen, 

som från liberaldemokratiskt håll kritiserats för att missförstå poängen med individernas 
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viktiga bidrag inom samhälleliga kulturer. Kymlickas modifierade liberaldemokratiska modell 

utgår därför från en positiv människosyn, där kulturer har ett instrumentellt värde och inte 

individerna (Kymlicka 1995, s. 119-132). Ett möjligt motargument från Kymlickas synvinkel 

skulle då istället hävda att det är Agambens biopolitiska modell som förutsätter en negativ 

människosyn, där individer endast ses som instrument eller undersåtar till kulturen. Hur man 

ser på människor och hur man ser på den etablerade ordningen, kan i detta fall både bli 

avgörande för hur man analyserar fenomen och kopplar samman de till en påstådd 

liberaldemokratisk koppling till biopolitik och totalitära stater.  

  



14 
 

3 Metodologiska utgångspunkter och material 

3.1 Textanalys och diskursanalys 

Den valda metoden utgår från både en textanalytisk och diskursiv analysmetod som inriktar 

sig på att först mäta graden och de avseenden som fallet kan appliceras på Agambens 

biopolitiska modell och sedan finna orsakerna, mekanismerna och uttrycken för de valda 

teoretiska utgångspunkternas skillnader och likheter i synen på rohingyafolkets historiska och 

nuvarande situation.   

Den kvalitativa textanalysen som metod förmedlar fram forskningssyftet eller 

frågeställningarna genom en noggrann läsning och analys av ord, texter eller textelement. Då 

terminologin skiftar med vad man menar med kvalitativ analys, är det viktigt att konkretisera 

vad meningen med textanalysen är och vad det är som ska eftersökas i texter (Esaiasson et. al. 

2012, s. 210). Textanalysens mening i mitt fall blir att undersöka det valda empiriska 

materialet, som utgår från flertalet olika FN-dokument om läget i Burma. Därför krävs en 

precisering av de valda indikatorerna som ska undersökas i materialet. 

Diskursanalyser kan fungera som både en metod och teori som kombinerar varandra, där 

grunden utgörs av att analysera problemställningar som handlar om att beskriva och kritiskt 

granska tillblivelseprocesser, dvs. diskursanalysen vill beskriva orsaker och kritiskt granska 

olika fenomen relaterade till maktutövning. Man kan se det som ett system som framställer en 

uppsättning av påståenden genom att undersöka etablerade fenomen som institutionellt 

utmålas vara allmängiltiga, dvs. normer, styrelseskick, etablerade ideologiska utgångspunkter 

och rättigheter som antas vara allenrådande oberoende av tid och rum, exempelvis 

föreställningen om naturliga rättigheter eller mänskliga rättigheter. Som metod kan 

diskursanalysen beskriva och lämpa sig för ett flertalet olika analysområden, vilket gör den 

till en mångvetenskaplig analysmodell med den gemensamma grunden att de utgår från 

systematiska studier av maktrelationer och det som inriktar sig på att beskriva den rådande 

samhällsordningen eller maktordningen (Bergström & Boréus 2012 s. 306-307).  

I mitt fall innebär diskursanalysen att beskriva och analysera de orsaker, mekanismer och 

uttryck som de teoretiska ansatserna förklarar denna utsatta folkgrupps öde ur. Mer konkret 

kommer dessa tre valda subjektspositioner att jämföra de teoretiska utgångspunkterna i fallet 

med rohingyafolket, i avseendena likheter och skillnader. Detta kommer generera två 

förklaringsmodeller som bygger fallet efter hur och varför rohingyafolkets situation kan stödja 
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en modern närvaro av en systematisk indelning, som har distinkt koppling till mekanismer 

typiska för biopolitikens inträde i samhällsstrukturen, samtidigt som frågan om den 

liberaldemokratiska lösningen i form av medborgarskap och gruppdifferentierade rättigheter 

aktualiseras.  

 

3.2 Val av indikatorer till textanalys 

De valda indikatorerna för undersökningens syfte utgår från viktiga processer från Giorgio 

Agambens biopolitiska modell, som förklarar dess extrema manifestationer utifrån de två 

metaforiska figurerna homo sacer och muselmann. Utgångspunkterna kommer att deduceras 

ur denna teori och appliceras på rohingyafolkets situation genom att undersökas och 

analyseras tillsammans med det empiriska underlaget för undersökningen. Detta kommer 

bestämma graden och de avseenden som positionerar in rohingyafolket med Agambens tredje 

del i boken ”Homo Sacer – Sovereign Power and Bare Life” och första delen i ”State of 

Exception”.  

Valet av utgångspunkter och urval för textanalysen har genom härledningar av de viktigaste 

positionerna ur teorin inriktats på att identifiera de huvudprocesser som biopolitiken utgår 

från och karaktäriseras av i det aktuella fallet. Indikatorerna som presenteras var för sig har 

därför koncentrerats kring generella synvinklar som på olika sätt kan ge utslag i graden av 

tendensernas förekomst och de avseenden som indikatorerna passar in med det empiriska 

materialet. 

  
3.2.1 Formulering av vad som kännetecknar ”folket”  

Dikotomin som beskrivits tidigare i teorikapitlet blir central i hur man tolkar indelningen av 

vad som faktiskt ska kännteckna det burmesiska folket. I detta fall innebär detta att 

principerna om dikotomin är direkt relaterade till vad man idag kallar för rashygien (Agamben 

1998, s. 145). Denna princip utgår efter nationalsocialismens huvudsakliga karaktäristik, 

nämligen att ”den nya staten har till uppgift att uppfylla de riktlinjer som krävs för att bevara 

folket (insidan) rent från andra raser” och samtidigt definiera vad som faktiskt utgör ”rasen” 

(ibid. s. 147).  

Sådana exempel kan ha med processer där stater gör det olagligt att gifta sig utanför ”rasen”, 

utmålar dem utanför dikotomins insida som underlägsna, uppmuntrar etnisk rensning, vägrar 

medborgarskap eller tar ifrån medborgarskap och rättigheter till de som är utanför den egna 
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”rasen”. Effekterna av detta brukar inskolas tidigt inom befolkningen i vad som ses vara 

normalt bland den egna ”rasen” och vad som ska ses som onormalt utanför den.  

 
3.2.2 Politiseringen av liv  

Som ett andra steg i den biopolitiska processen, ser Agamben i politiseringen av det nakna 

livet. Detta fenomen har karaktäriserats som det centrala grunddraget hos totalitära stater, 

vilket i detta fall syftar till en total politisering av tillvaron, där den privata sfären inte 

utesluts. Denna process kommer i detta fall att innebära total kontroll av den styrande makten 

att politisera den alldagliga sfären (Agamben 1998, s. 121).  

Exempelvis kan man kategorisera in tillstånd för att gifta sig, tillstånd för att skaffa barn eller 

en begränsning av antalet barn man får skaffa, tvångsarbete, omförflyttningar av större 

mängder människor eller förväntade beteendemönster som man måste följa vara olika typfall 

för vad politiseringen av liv kommer att antyda i undersökningen av det empiriska materialet. 

 
3.2.3 Liv som inte förtjänar existens 

Individers suveränitet över deras egna liv har sin motsvarighet i framställandet av en tröskel, 

bortom där individers liv upphör att ha något juridiskt värde och som därför kan dödas utan 

att det betraktas som mord (ibid. s. 139). Med andra ord blir denna indikator specifik för den 

metaforiska figuren homo sacer, då den förutsätter exakt samma principer och karaktärsdrag 

som föreställda gemenskaper tillämpar idag. Varje samhälle, även de mest moderna, 

positionerar in folk i denna ställning, men som historien visat har de manifesterats bäst 

igenom dem extrema fallen av liv som är ovärdig sin egen existens.  

Relevanta exempel till undersökningens syfte är bland annat uppmuntring till dödandet av 

oönskade element, som exempelvis fallet var under kriget i Rwanda, där hutuernas ledare gick 

ut offentligt och uppmanade att döda alla tutsier. Andra exempel kan vara krav från större 

kollektiva delar av befolkningen på att oönskade element ska avlägsnas från gemenskapen, 

indoktrinering av massorna och juridiska mekanismer som tillåter straffrihet för dödandet av 

det oönskade eller direkta policys från myndigheter som inriktar sig på att avlägsna de 

oönskade elementen från den föreställda gemenskapen.  

 
3.2.4 Undantagstillståndet 

Exemplet i teorikapitlet med det nationalsocialistiska Tysklands födelse under dekretet för 

”beskyddandet av folket och staten” är ett extremt typfall för totalitära stater som bygger upp 
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sin existens kring ett undantagstillstånd. Undantagstillståndets bidrag tillåter den fysiska 

elimineringen av oliktänkare och de oönskade etniciteter eller grupper som inte kan integreras 

in i den föreställda gemenskapen. Detta ingenmansland mellan offentlig rätt och det politiska 

sakförhållandet, men även mellan den juridiska ordningen och mänskligt liv, har sedan dess 

blivit en oumbärlig praxis för inte bara totalitära stater, utan även demokratiska (Agamben 

2005, s. 1-2). 

Relevanta exempel som kommer att undersökas är om det finns en närvaro av 

undantagstillstånd i fallet, om staten använt undantagstillståndet för en utrensning av det 

oönskade och om staten använt undantagstillståndet för att internera det oönskade i 

tvångsläger.   

 
3.2.5 Lägret som norm 

Lägret som en norm har behandlats under teorikapitlet och innebär i praktiken den slutgiltiga 

processen för Agambens moderna biopolitiska modell. Lägren uppkommer inte under tider av 

normalitet i lagen, utan då det råder ett undantagstillstånd eller krigstillstånd. Tack vare 

undantagstillståndet kan oönskade element placeras utanför reglerna för straff- och 

fängelselagstiftningen, vilket då resulterar i att dessa lagar inte har någon juridisk betydelse 

som i exempelvis Guantanamo (Agamben 1998. s. 169).  

Exempel som kan vara relevanta till undersökningen och som mäter graden är om det finns en 

existens av olika tvångsläger, om man uppvisar en aktiv politik för att få oönskade element 

utanför lagens ramar och tvångsförflyttas till läger eller om lägrens existens underlättat att 

placera de oönskade elementen utanför straff- och fängelselagstiftningen.    

  

3.3 Diskursanalysens omfång  

Diskursanalysen kommer inrikta sig på att beskriva skillnader och likheter i de tre valda 

subjektpositionerna, vilket ska förklara fallet mellan den föreställda buddhistiska 

gemenskapen
1
 och muslimerna i Rakhine.

2
 Begreppet subjektsposition brukar vanligtvis 

kopplas samman med hur man förhåller sig till i olika sociala sammanhang, men i 

undersökningen blir subjektspositionerna snarare kopplade till empirin, genom att utmåla 

fallets karaktär beroende på teoretisk förklaring (Bergström & Boréus 2012 s. 359). Med 

                                                           
1
 I detta fall burmesisk nationalism och religiös identitet. 

2
 D.v.s. den föreställda identiteten och gemenskapen rohingya. 
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andra ord ska de teoretiska kontrasterna bidra till att finna hur man kan tolka rohingyafolkets 

situation utifrån två teoretiska perspektiv som förklarar samma fenomen från olika eller 

motsatta utgångspunkter. Orsakssambandet bakom valet av subjektspositioner, d.v.s. 

processen i fallet mellan orsak och verkan, ska i slutändan visa likheter och olikheter som de 

två teorierna förmedlar, genom de utgångspunkter i materialet som orsaksförklaringarna, 

mekanismerna och uttrycken tar i respektive modell.  

Urvalet som gjorts inriktar sig på att få en inblick i hur modellerna presenterar både den 

historiska och nuvarande policy som Burma bedrivit gentemot rohingyafolket. Urvalet av 

subjektspositioner har därför utgått efter att få största möjliga förklaringsvärde i modellernas 

syn på det aktuella fallet. Eftersom den historiska konflikten och den nuvarande krisen bäst 

kan förklaras ur modellernas perspektiv med de valda subjektspositionerna, på grund av 

kontrasterna detta medför till, så blir de valda utgångspunkterna mest lämpade till en 

diskussion om hur accepterade och givna teorier kan sättas i kontrast med andra perspektiv 

som inte fått någon större plats inom det statsvetenskapliga området.  

Orsaksförklaringar ska beskriva och förklara de teoretiska ansatsernas positioner kring de 

utlösande motiven eller orsakerna bakom den historiska konflikten. Innebörden av detta blir 

att finna de orsaker som präglat och tillåtit användandet av de mekanismer, som i sin tur 

medfört till den nuvarande krisen.  

Då den historiska bakgrunden har en viktig plats i identifieringen av orsaker som resulterat i 

dagens uttryck, så blir denna startpunkt viktig för hur de två modellerna förklarar 

förflyttningen av maktutövningsprinciper. Sådana maktutövningsprinciper blir därför 

medvetet inriktade på att undersöka de mekanismer som har medfört till reduceringen av 

rohingyafolket utanför det burmesiska samhällets föreställda gränser. Mekanismerna blir här 

de instrument eller processer som påverkar uttrycken, dvs. de rörelser som tillåter eller 

underlättar uttryck av politiskt förtryck och förföljelse.  

Slutligen blir frågan om hur modellerna ser på uttrycken av de historiska orsakerna och 

mekanismerna aktualiserad. De teoretiska modellerna antas ta olika utgångspunkter i hur man 

uppfattar den nuvarande situationen för rohingyafolket och konsekvenserna av mekanismerna. 

Detta resulterar i två olika perspektiv av samma uttryck, dvs. uttrycken förblir den verkan som 

uppstått tack vare orsakerna och mekanismerna, men som dock skiljer sig i hur de teoretiska 

perspektiven uppfattar och beskriver dessa effekter.  
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3.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling och analys 

Datainsamlingen koncentreras kring resolutioner, resolutionsutkast, FN: rapporter och 

yttranden från icke-statliga organisationer om situationen i Burma som behandlar mänskliga 

rättigheter och minoriteter. Tillvägagångssättet kommer att utgå efter relevansen av materialet 

under de presenterade kriterierna ovanför. Därför koncentreras datainsamlingen kring att 

utöka förklaringsnivån av de valda indikatorernas och subjektspositionernas funktioner i 

teoriernas respektive beskrivning av rohingyafolkets situation, dvs. det urval av material inom 

mänskliga rättigheter och minoriteter mäter i första hand de avseenden och graden av 

biopolitisk maktutövning för att i nästa steg spela en viktig roll för att jämföra modellernas 

likheter och skillnader av de valda subjektspositionerna.  

Inslagen av den liberaldemokratiska modellen, som redan innan kan antas vara rätt hög i det 

empiriska materialet, innebär att undersökningen på den första frågeställningen inte kommer 

ha några liberaldemokratiska indikatorer, eftersom materialet kan antas vara utformat i hög 

grad och i många avseenden till demokratiska och liberala värden. Däremot kommer empirin 

från denna undersökning att jämföras i analysen mellan subjektspositionerna som förklarar 

fallet utifrån de teoretiska utgångspunkternas likheter och skillnader. Tillvägagångssättet vid 

analysen ökar därför dess omfattning och underlättar en bredare diskussion som kretsar kring 

det generella syftet.  

 

3.5 Presentation av material 

Det empiriska materialet för textanalysen består av 51 olika dokument såsom FN-rapporter, 

resolutionsutkast, resolutioner och yttranden från icke-statliga organisationer som exempelvis 

Amnesty International, the Society for Threatened Peoples, the Minority Rights Group, 

International Centre for Human Rights and Democratic Development och Asian Legal 

Resource Centre. Detta empiriska material sträcker sig över en 20 års period, dvs. från 1995 

till 2015 och urvalet har koncentrerats kring minoriteters situation i Burma och mänskliga 

rättigheter. Det specifika urvalet av material har gjorts för att utöka antalet källor och på så 

sätt öka tillförlitligheten och preciseringen av undersökningen genom att materialet behandlar 

problemformuleringen ur många olika avseenden. Därför räcker inte endast FN-rapporter, 

utan komplement från yttranden av icke statliga organisationer kommer vara en betydande 

faktor i materialet för att mäta graden och aspekterna av politiskt förtryck i Burma. 
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Undersökningens teorikonsumerande karaktär gör att det empiriska materialet kommer att 

analyseras tillsammans med det redan presenterade materialet i teorikapitlet och bakgrunden. 

Materialet blir Agambens multivolymserie som förklarar den biopolitiska modellen, för att 

sedan sättas i kontrast till Kymlickas liberaldemokratiska modell i ”Mångkulturellt 

medborgarskap”. Vidare kommer Moshe Yegars balanserade perspektiv i böckerna “The 

Muslims of Burma – A Study of a Minority Group“ och “Between integration and secession: 

The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western 

Burma/Myanmar” att användas i presentationen av konfliktens återspegling. 

 

3.6 Förförståelse, reliabilitet och validitet 

Förförståelsen grundar sig på den förkunskap och den bild som man sedan tidigare utmålat 

och förstått av rohingyafolkets öde som statslösa och oönskade invandrare. Då syftet med 

undersökningen inte är att sätta in rohingyafolket i en offerroll, innebär förförståelsen här att 

man måste vara medveten om att resultaten inte får styras av inneslutningen av rohingyafolket 

i en etisk offerroll, utan snarare presentera det politiska förtryck som frekvent återkommer 

inom både det aktuella FN-materialet och den historiska bakgrunden. Här blir även 

reliabiliteten viktig, då den talar om graden av tillförlitlighet till resultaten. En god 

intersubjektivitet och en medvetenhet av förförståelsen är därför primärt i detta fall för att öka 

reliabiliteten.   

Validiteten innebär att jag genomfört de moment som jag avsett undersöka och besvara mina 

frågeställningar utifrån de presenterade metodologiska utgångspunkterna. Validiteten för 

undersökningen bör öka då den teoretiska utgångspunkten är kopplad till metodvalet och 

därför är det applicerbart på mitt fall. Då den diskursanalytiska metoden ställer högre krav för 

den underförstådda och breda läsningen som behövs för att kunna vara kritisk till de 

begreppsramar och positioner som man använder sig av, så avgörs uppsatsens vetenskapliga 

värde efter hur väl man förklarar och använder sig av indikatorer och subjektspositioner. 

Eftersom indikatorerna och subjektspositionerna är beroende av den teoretiska förståelsen och 

definitionen av språkbruket man använder sig av, krävs en noggrann precisering av de 

begrepp som operationaliseras eller används för att utöka validiteten.  
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4 Resultat av historisk överblick, textanalys och diskursanalys 

4.1 Historisk överblick av rohingyafolket i Rakhine 

Delstaten Rakhine (Arakan) i sydvästra Burma har haft en omstridd och komplex historia 

mellan folkgrupperna, som fick sitt moderna utlopp under sommaren 2012, med efterföljder 

på hundratals dödade och över 140 000 fördrivna. Som ett gränsområde mellan två stora 

världsreligioner, är delstaten Rakhine en kulturellt blandat region med en befolkning som i 

övervägande grad är indelade i muslimska och buddhistiska samfund (International Crisis 

Group 2014, s. 2-3).   

Muslimska sjöfarare och handelsmän nådde för första gången Burmas sydvästra kust under 

mitten av 800-talet. Definitionen av Burma avgränsades och likställdes i detta fall med 

Arakan, som är det gamla namnet på delstaten Rakhine. Det sista självständiga Rakhinska 

kungadömet uppstod i staden Mrauk U och etablerades 1430 med det bengaliska sultanatets 

hjälp. Till en början var kungadömet underordnat sultanatet i väst och de buddhistiska 

kungarna adopterade både muslimska titlar och lät prägla mynt med islamska inskriptioner. 

Efter att det bengaliska sultanatet föll samman under mitten av 1500-talet införlivades dess 

östra delar in i det självständiga Rakhinska kungadömet, men kungadömet fortsatte praktisera 

dem tidigare muslimska sedvänjorna. Det är under kungadömets sista århundraden som den 

muslimska populationen ökar i Rakhine, även om det sedan tidigare fanns muslimska 

folkgrupper som var bosatta i Rakhine, kan detta ses som det första betydande inslaget av 

muslimsk närvaro i regionen (Yegar 1972, s.18-20). Den självständiga historia som delstaten 

Rakhine har haft från resten av Burma varade fram till 1785, när den burmesiske kungen 

Bodawpaya erövrade Rakhine, vilket ledde till att tiotusentals muslimska och buddhistiska 

arakaneser flydde till Chittagong. Bodawpayas styre karaktäriserades av de första extrema 

förföljelserna mot den växande muslimska minoriteten i Rakhine (ibid. s.12).  

1825 blev det burmesiska styret ersatt med kolonialmakten Storbritannien efter att Burma 

förlorade det första anglo-burmesiska kriget. Den gradvisa annekteringen inkorporerade 

slutligen hela lägre Burma in i det brittiska mandatet i Indien 1886. Under denna tid kom den 

andra vågen av muslimska bengaler som säsongsarbetare på de övergivna risfälten i Arakan. 

Efter att det brittiska imperiet införlivade resten av Burma, underlättades migrationen 

ytterligare från subkontinenten till Rakhine, som nu skedde mellan provinser inom det 

brittiska imperiet. Denna migration till Rakhine skulle i slutändan ändra den demografiska 

situationen och skapa socioekonomiska problem, som medförde till en betydande förbittring 



22 
 

bland de buddhistiska samfunden i Rakhine (International Crisis Group 2014). Denna 

förbittring manifesterade sig för första gången inte bara i Rakhine, utan i hela Burma, under 

upploppen 1930 och 1938 som riktade sig mot indiska och bengaliska invandrare, samt den 

inhemska muslimska minoriteten i landet (Yegar 1972, s. 32). Under denna tid började de 

biopolitiska tendenserna visa sig i form av det alltmer högljudda kollektiva nationalistiska 

uppvaknandet bland de buddhistiska burmeserna, som redan under denna tid definierat vilka 

karaktärsdrag denna benämning ska följa. Samtidigt som man definierade insidan som 

buddhistisk, dömde man utsidan till utanförskap, då man nekade utsidan inträde. 

Under andra världskriget eskalerade situationen och fick sitt första stora utbrott i fientligheter 

mellan de religiösa samfunden som bildade militära enheter och attackerade varandra. De 

buddhistiska arakaneserna allierade sig med Japan, medan de muslimska samfunden till 

största delarna ställde sig på Storbritanniens sida, vilket gjorde det möjligt att distansera de 

muslimska och buddhistiska samfunden ytterligare från varandra. Massakrerna som utfördes 

av båda sidor under perioden 1942-1943 blev slutresultatet tillsammans med förändringen av 

den etniska kompositionen i Rakhine, där den norra delen fick en muslimsk majoritet och den 

södra delen fick en nästan etniskt ren buddhistisk majoritetsbefolkning (ibid. s.18-20). 

Efterkrigstiden karaktäriseras av Mujahidupproret i norra Rakhine som utlöstes efter att 

Pakistan och ett år senare Burma blev självständiga stater. I ett försök till att först ansluta de 

norra delarna av Rakhine till Pakistan och senare kräva autonomt självstyre med jämlika 

rättigheter, startades ytterligare ett uppror under de första oroliga åren av Burmas 

självständiga historia. Upproret saknade en bredare uppslutning bland de olika muslimska 

samfunden och hade heller inget större stöd bland rohingyafolket i norra Rakhine, vilket 

medförde till att det i slutändan slogs ner i början på 1960-talet (ibid. s. 97). Detta uppror 

skulle dock fungera som en mekanism för att legitimera kollektiva bestraffningar och i 

slutändan visa de första klara moderna tendenserna för biologins inträde i politiken genom det 

som kan beskrivas vara dikotomins extrema manifestation eller utveckling till ett renodlat 

biopolitiskt tänkande. 

Benämningen rohingya blev under slutet av 1940-talet och början på 1950-talet ett allt 

vanligare inslag bland de muslimska samfunden och organisationerna i Rakhine för att 

uttrycka sin identitet. Även om benämningen och kopplingen mellan identiteten rohingya och 

den muslimska befolkningen i Rakhine är en omtvistad fråga mellan historiker, kan inte detta 

likställas med att den muslimska befolkningen i Rakhine skulle vara nykomlingar. Detta är 
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exakt vad historiker som Aye Chan försöker förmedla i sin slutsats om att rohingyafolket inte 

skulle ha någon historisk koppling till Rakhine och Burma (Chan 2005, s. 415). Tvärtemot 

vad Chan försöker förmedla i sina partiska slutsatser, byggda kring en historisk reduktionism 

av rohingyafolket, kan det konstateras att en betydande muslimsk närvaro i Rakhine har varit 

ett faktum de senaste tvåhundra åren. Att sedan muslimerna i Rakhine började använda denna 

identitetsbenämning sent betyder inte att man kan dra slutsatsen att de statslösa muslimerna är 

illegala invandrare utan någon förankring till Rakhine bara för att benämningen rohingya inte 

har historisk validitet före 1948 (Tonkin, 2014). Det vore som att förneka existensen av andra 

moderna föreställda gemenskaper som upptagit en ny identitetsbenämning trots att man har 

haft en historisk kontinuitet i ett område under lång tid. Med andra ord blev skapandet av den 

moderna identitetstermen rohingya, snarare ett svar på en medveten statlig indelningspolitik 

och en inhemsk rasism riktad mot det som betraktades vara det muslimska hotet från väst 

(Bahar 2009, s. 29-30). 

Militärkuppen som genomfördes av generalen Ne Win 1962 blev startskottet för restriktioner 

och förbud av rohingyafolkets politiska aktivitet och organisering i Rakhine. Den nya hårdföra 

hållningen mot minoriteter generellt, men i synnerhet mot rohingyafolket, gjorde det möjligt för 

den nya regimen att neka medborgarskap och samtidigt upplösa den minimala lokala 

självstyrning som installerades under efterkrigstiden i norra Rakhine (International Crisis 

Group 2014, s. 10). Bangladesh självständighetskrig under 1970-talet resulterade i en stor 

flyktingvåg till norra Rakhine, som slutligen ledde till stora farhågor om en ändrad demografisk 

situation bland den buddhistiska majoriteten i Rakhine. Militären ingrep och repatrierade över 

200 000 ”muslimska bengaler” tillbaka till Bangladesh 1978, vilket skapade ett ordkrig med 

Bangladesh som hävdade att många av dessa tvångsförflyttade människor i själva verket var 

inhemska muslimer från Rakhine. Efter press från FN:s sida ändrade militärjuntan i Rangoon 

beslutet och de som tvingades fly till Bangladesh fick återvända till norra Rakhine (Yegar 

2002, s. 56).     

Även om 1982 års medborgarskapslagar medger ett tillhandahållande av medborgarskap till 

de invånare som var registrerade innan den nya konstitutionen trädde i kraft, resulterade detta 

i praktiken med att rohingyafolket kunde åsidosättas ytterligare med speciella tillfälliga id-

handlingar, som berövade dem deras grundläggande mänskliga rättigheter. Speciella 

förhållningssätt som karaktäriserat den officiella burmesiska politiken efter 1982 års 

medborgarskapslagar gentemot rohingyafolket är bland andra den restriktiva 

tvåbarnspolitiken, undantagslagar med begränsad rörlighet för olika rohingyasamhällen, 
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tillstånd för äktenskap från myndigheter, konfiskering av egendom och tvångsarbete 

(International Crisis Group 2014, s. 19). Under 1990-talet fulländade militärjuntan dessa 

metoder och en intensifiering av den tidigare påbörjade kampanjen som specifikt inriktade sig 

på reducering och förföljelse av rohingyafolket inleddes.
3
 I skymundan av de 

uppmärksammade konflikterna i mellanöstern och i forna Jugoslavien, hade situationen i 

Rakhine förvärrats avsevärt. Över 170 000 rohingya blev under 1990-talet etniskt rensade från 

norra Rakhine och tusentals mördades av militärjuntan, samtidigt som massarresteringar 

utfördes för att tysta rohingyarörelsens framväxt i norra Rakhine och deras krav på jämlikhet 

(The Minorities at Risk Project, 2007).  

 

4.2 Återaktualisering av gamla problem 

De massiva demonstrationerna som blossade upp under slutet av 2000-talet och som 

slutgiltigt fick militärjuntan att släppa över maktbefogenheter åt demokratiskt valda 

institutioner har blivit en stor besvikelse för många minoritetsgrupper i landet. Det sken av 

demokrati som tillåtits av militärjuntan, har snarare uppmuntrat en fortsatt förföljelse, som 

fick sitt moderna utbrott under 2012, då världsmedierna återaktualiserade det gamla 

problemet som återigen uppenbarade sig i Burma.  

Även om problemet porträtterats under olika benämningar ger det uttryck för mekanismer 

som uppenbarade sig första gången under slutet av kolonialtiden, i form av de 

landsomfattande protesterna i hela Burma under 1930 och 1938. Med andra ord var det 

eskalerade våldet 2012 ett uttryck på att förstärka zonen av oigenkännlighet med utsidan av 

dikotomin, i detta fall rohingyafolkets existens var påhittat och dessa bengaler var inkräktare 

inom det buddhistiska Burma. Våldet som utlöstes under slutet av maj och början av juni 

mellan de två sidorna började efter att en buddhistisk kvinna blev våldtagen och dödad av tre 

muslimska ungdomar i Yanbe, vilket ledde till hämndaktioner som inriktade sig mot den 

generella muslimska befolkningen i Rakhine. Det efterföljande upploppet resulterade i 

hundratals dödsoffer och över 75 000 internt förflyttade människor på flykt. Utlysandet av 

undantagstillstånd den 10 juni samma år skulle i slutändan fungera i motsatt syfte än vad den 

faktiskt utlystes för, dvs. den legitimerade ytterligare förföljelse mot de muslimska samfunden 

                                                           
3
 Den medvetna uteslutningen och förföljelsen från militärjuntans sida koncentrerade sig även mot andra 

minoritetsgrupper i Burma, som exempelvis förföljelsen av kamanfolket, karenfolket, kachinfolket. Men det 

unika i Burmas förhållning till rohingyafolket karaktäriseras av ett systematiskt förnekande av rohingyafolkets 

existens. 
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i Rakhine, som alltmer börjat identifiera sig enhetligt med benämningen rohingya. 

Undantagstillståndet utmynnade slutligen under oktober i organiserade utlopp som återigen 

medförde till hundratals dödade och en ny våg på 32 000 muslimer på flykt (Kipgen 2013, s. 

301-304). 

Efter krisen 2012 har dock situationen förvärrats avsevärt och tydliga biopolitiska tendenser 

har framkommit i ett uppdelat samhälle mellan vad som utgör själva dikotomins insida och 

utsida. Trots att Burma idag är en kvasi-demokratisk stat har landet enorma problem, som 

uppmärksammats tydligast de senaste åren i fallet med rohingyafolket, men även generellt i 

frågor som behandlar mänskliga rättigheter och minoriteter, så har det sken av demokrati inte 

återspeglats på fältet. Ironiskt nog är de hårdföra burmesiska militärjuntornas grundpelare av 

en identitetsskapande nationalism byggd kring religion, historia och kultur, själva 

mekanismen som skapat rohingyafolket. Med andra ord har definitionen av insidan och 

politiseringen av liv skapat utsidan genom sin uteslutning, vilket har uppmuntrat muslimerna i 

Rakhine att idag till stora delar omfamna identiteten rohingya. Många muslimer i Rakhine har 

alltså inte identifierat sig med termen rohingya från början, men efter 2012 har alltfler 

muslimska samfund i Rakhine valt att omfamna termen, med undantag för kamanfolket som 

är ett litet muslimskt samfund, erkänt som ”en av de sju ursprungliga raserna i Rakhine”.  

Sammanfattningsvis är det en fråga om det demokratiska inslaget i slutändan kommer leda till 

en förändring av denna utsatta minoritets situation och även om man nu blir beviljade den 

formella rätten till ett inträde i nyttjandet av den burmesiska multikulturen, kommer 

problemen bara förflyttas till en lägre nivå, dvs. implementerande av detta på fältet eller 

kommer svaret finnas i just erkännandet av rohingyafolket som en erkänd minoritet inom 

Burma? 
4
  

 

4.3 Graden och avseendena utav biopolitisk maktutövning 

(3.2.1) Som tidigare nämnts framkommer det i rapporterna att Burma vägrat rohingyafolket 

medborgarskap sedan 1982 års konstitution. Trots att en del av rohingyafolket har fått 

tillfälliga id-kort sedan 2008, är de undersökta rapporterna tveksamma till om detta är en 

lösning som medger rohingyafolket dess inträde i samhället. Tendenserna pekar med andra 

ord åt den första indikatorn för att indelningen fortfarande är ett tydligt inslag i det burmesiska 

                                                           
4
 Den föreställda gemenskapen burmes utgår ifrån militärjuntans senare adoptering av en multikulturell 

nationalism som norm för identitetskapande. 
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samhället.
5
 FN:s nuvarande rapportör om läget i Burma, Yanghee Lee, gav i sin senaste 

rapport uttryck för oroande händelseutvecklingar av det redan svåra läget i Rakhine, då 

rohingyafolket nu återigen förlorat den minimala rätt till existens i Burma.  

On 2 February 2015, the parliament approved a Referendum Bill that allows all categories of 

citizens, as well as Temporary Registration Card holders, to vote in the constitutional 

referendum being planned for later in 2015. However, on 17 February 2015, the 

Constitutional Tribunal delivered its opinion that the Referendum Law is unconstitutional. In 

addition, on 11 February 2015, the President issued a notification announcing that all 

existing Temporary Registration Cards would expire on 31 March 2015 and requiring the 

submission of expired documents by 31 May 2015. Those developments are likely to seriously 

curtail the political rights of Temporary Registration Card holders and represent a backward 

step in the reform process (A/HRC/28/72 2015, s. 8). 

Den gamla militärjuntans särställning inom Burmas system och institutioner är ett allvarligt 

hot mot den demokratiska ordningen och har därför sedan 2007 varit ett problem som 

frekvent dyker upp i det empiriska materialet.
6
  

The Special Rapporteur remains particularly concerned about impunity, which has become 

systematic and must be urgently addressed by the Government of Myanmar. It has become 

increasingly clear that impunity stems not only from a lack of institutional capacity. Impunity 

has allowed those who have oppressed voices that question existing policies and practices to 

avoid being held accountable. Several individuals and groups responsible for committing 

serious violations of human rights, in particular members of the military, have not been 

prosecuted. There is also little evidence that these serious crimes have been investigated by 

relevant authorities (A/HRC/4/14 2007, s. 2-3). 

Detta bekräftar därmed bilden som förmedlats flertalet gånger om att det juridiska systemet 

fortfarande bygger på godtycklighet gentemot specifika oönskade element. Därför tenderar 

Burma att fortfarande förlita sig på perceptionen om att rättsväsendet inte är till för att skydda 

rättigheter, utan att upprätthålla ojämlikheten och stärka det militära kastet vid makten.
7
  

                                                           
5
 Se dokumenten A/HRC/21/NGO/47 (2012), A/HRC/21/NGO/97 (2012) och A/HRC/23/NGO/10 (2013). 

6
 Se dokumenten A/HRC/15/NGO/15 (2010), A/HRC/13/NGO/37 (2010) och A/65/367 (2010).  

7
 Se dokumenten E/CN.4/2005/NGO/161 (2005), A/HRC/18/NGO/33 (2011) och A/HRC/23/NGO/10 (2013). 
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It goes back at least to the beginning of permanent military rule in 1962, and has roots in the 

authoritarianism of earlier periods. Under this construct, the rule of law is shorthand for the 

State’s use of law and institutions of law to achieve whatever ends suit its purposes. Where 

some of these intersect with programmes for the defence of human rights they are liable to be 

misunderstood as expressions of support for human rights norms when in fact they are no 

such thing. The principle of the supremacy of law, which is integral to the defence of human 

rights, is entirely absent. Therefore, there is no normative basis for the building of a regime of 

rights as required in terms of international human rights standards (A/HRC/15/NGO/15 

2010, s. 2). 

Vidare så visar dokumenten en tydlig tendens till att burmesiska myndigheter fortfarande 

försöker förmedla en bild av vad som kännetecknar det burmesiska samhället genom att 

utesluta vissa element. Den oroande trenden exemplifieras bäst i det senaste kontroversiella 

legislativa paketet som inriktar sig på att ”skydda rasen och religionen”.   

Currently, the Myanmar parliament is debating a controversial legislative package called the 

“Laws on Protection of Race and Religion” which includes the Religion Conversion Bill, 

Interfaith Marriage Bill, Population Control Bill, and the Monogamy Bill. The legislation has 

been proposed by an extremist Buddhist organization called the Association for the 

Protection of Race and Religion, which is connected to the nationalist Buddhist monk Wirathu 

and the 969 Movement (A/HRC/28/NGO/66 2015, s. 2). 

Den folkvalda regeringens stöd är ett dokumenterat faktum, vilket styrker att denna indelning 

öppet uppmuntras och stöds av just den folkvalda regeringen. Dessa oroande tendenser har 

resulterad i större oro för nya religiösa och etniska konflikter, enligt den senaste FN-rapporten 

av Yanghee Lee (A/HRC/28/72 2015, s. 17-18). 

Wirathu and the 969 Movement are more than tolerated by the government and even 

supported by Thein Sein and by military officials. When the international community had 

called on Myanmar’s government to intervene against the religious hate propaganda of 

Wirathu, Thein Sein and his spokesperson entrenched themselves behind the freedom of 

religion and thought (ibid. s. 3).  

(3.2.2) Den andra indikatorn är i hög grad ett kontinuerligt fenomen som manifesterar sig i 

olika avseendeen i det empiriska materialet gällande en total politisering av rohingyafolket. 

De tidigaste dokumenten som undersökts visar att huvudfokus under senare hälften av 1990-
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talet var koncentrerade kring en djup oro för det generella läget i landet gällande mänskliga 

rättigheter och den inhumana behandlingen av minoriteter. Därför var rapporterna under 

denna tid inriktade mestadels på att ge en generell bild över läget, där flertalet minoriteter, 

utöver rohingya, visade på samma tendenser till politisering av liv.
8
       

Det är inte förrän i början av 2000-talet som rohingyafolkets situation börjar uppmärksammas 

av FN, vilket i flertalet yttranden av icke-statliga organisationer kritiserats för total likgiltighet 

i frågan sedan tidigare.
9
 I ett yttrande från 2004 till FN:s råd för mänskliga rättigheter, från 

den icke-statliga organisationen International Federation of Human Rights Leagues (FIDH), 

utmålas en dyster bild över rohingyafolkets situation i Rakhine.   

They are consequently deprived of the rights to freedom of association, to appeal to justice or 

to access higher education. They also face severe restrictions to freedom of movement, which 

prevents them from seeking a job in other villages or from trading. This leads to an 

accelerated impoverishment of that population. Their land is confiscated and used for 

building military facilities or the construction of villages for Buddhist settlers. Forced labour, 

though common through Burma, harshly affects the minorities, particularly the Rohingyas 

(E/CN.4/2004/NGO/158 2004, s. 2). 

Denna bild bekräftas sedan gång på gång i det empiriska materialet och de avseenden som 

ständigt återkommer är den tvåbarnspolitik som specifikt gäller för rohingyafolket och 

tillstånd för att få gifta sig.
10

  

Based on a local order issued in the late 1990s in Rakhine State, Muslims are required to 

obtain an authorization from the local authorities to get married. Even though this local 

order is not based on any national law, those not respecting it have been prosecuted and 

sentenced to imprisonment (A/64/318 2009, s. 16). 

Ett annat ständigt återkommande fenomen ger uttryck för den politik som Burma förmedlar 

gällande tvångsarbete och tvångsskatter gentemot rohingyafolket.
11

  

                                                           
8
 Se dokumenten A/RES/50/194 (1996), E/CN.4/1996/L.91 (1996), A/C.3/53/L.59 (1998), A/50/782 (1995), 

E/CN.4/1999/61 (1999) och E/CN.4/2005/NGO/161 (2005). 

9
 Se dokumenten A/HRC/15/NGO/15 (2010) och A/HRC/26/NGO/59 (2014).  

10
 Se dokumenten A/64/318 (2009), A/HRC/22/NGO/48 (2013), A/HRC/PRST/23/1 (2013) och 

A/HRC/4/NGO/25 (2007).  

11
 Se dokumenten E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/15 (1999), E/CN.4/1999/L.32 (1999) och A/63/341 (2008).  
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They are subject to serious abuses, especially forced labour (e.g. construction of roads, 

bridges, model villages and military facilities, camp maintenance, portering) and arbitrary 

taxation. They also suffer skyrocketing rice prices. Since January 2006, the government-

imposed policy of cultivating physic nut plantations is causing new hardships, including 

forced labour, extortion and land confiscation. (A/HRC/4/14 2007, s. 15). 

(3.2.3) Det har sedan tidigare visats tendenser på att straffimmunitet är ett vanligt 

förekommande fenomen både innan och efter saffransrevolutionen. Dessutom har det visat sig 

att den nuvarande regeringen stöder en politik som direkt innebär uppdelning och uteslutning 

av oönskade element.
12

 I flertalet dokument, men inte på en lika stor kontinuerlig basis som 

de två tidigare presenterade indikatorerna, förekommer det tydliga tendenser som pekar mot 

att både en del av regeringen och det burmesiska samhället har uttryck ett stöd för den 

reduceringspolitik och utrensandet av rohingyafolket från Burma.
13

 

The local Arakanese party and some senior Buddhist monks fuelled the conflict demonizing 

the Rohingyas as illegal immigrants and calling for their removal from the country. The 

crimes committed against Rohingyas – deportation, forced labour, extrajudicial killings, 

illegal detention, rape and sexual abuses - could be defined as crimes against humanity and 

part of a campaign of ethnic cleansing (A/HRC/23/NGO/82 2013, s. 3).  

Utöver detta förekommer det i flertalet inslag en kritik i materialet mot den nuvarande 

presidenten Thein Seins kontroversiella uttalanden. Å ena sidan har Sein flertalet gånger 

propagerat för att de olika elementen i Burma ska leva som jämlika och fullvärdiga 

medborgare i ett integrerat Burma byggd kring demokratiska principer. Å andra sidan utmålas 

en bild där han själv har uttryckt en önskan att internera stora delar av rohingyafolket i läger 

som illegala invandrare. Särskilt efter de tre senaste åren sedan utlösandet av våldet 2012, så 

har detta uppmärksammats i de icke-statliga organisationernas yttranden.
14

 Men utöver just de 

presenterade tendenserna så kan inte graden i denna indikator bedömas som frekvent eller 

återkommande i det empiriska materialet, eftersom den inte lika tydligt som de två tidigare 

indikatorerna återspeglar sig i materialet. 

                                                           
12

 Se dokumenten E/CN.4/1998/NGO/102 (1998), E/CN.4/1999/35 (1999), E/CN.4/1999/L.32 (1999), 

E/CN.4/2002/NGO/56 (2002), E/CN.4/2003/NGO/76 (2003), A/HRC/14/NGO/39 (2010), A/HRC/24/NGO/126 

(2013) och A/HRC/23/NGO/100 (2013).  

13
 Se även dokumenten A/HRC/28/NGO/66 (2015), A/HRC/18/NGO/33 (2011) och A/HRC/13/NGO/85 (2010). 

14
 Se dokumenten A/HRC/23/NGO/82 (2013), A/HRC/21/NGO/97 (2012), A/HRC/26/NGO/59 (2014) och 

A/HRC/28/NGO/66 (2015). 
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(3.2.4) Materialet som rör specifikt denna indikator aktualiseras i det empiriska materialet 

efter att oroligheterna utlöstes 2012. Det undersökta materialet visar på en tendens till att 

undantagstillståndet som mekanism har praktiserats mot flertalet andra minoriter, utöver 

rohingyafolket sedan tidigare.  I flertalet av de undersökta dokumenten nämns att utlysandet 

av undantagstillstånd förvärrade läget ytterligare efter de första upploppen i maj och juni då 

detta legitimerade fortsatta oroligheter och brott mot mänskliga rättigheter som indirekt eller 

direkt uppmuntrades.  

In Myanmar, what began as sectarian violence quickly evolved into organized and large-scale 

state sponsored violence against the Rohingya. The violence which began on 3 June 2012 

mainly occurred in Sittwe and Maungdaw. On 10 June, a state of military emergency was 

declared, after which the UN pulled its staff from the area, leaving no international observers 

on the ground (A/HRC/21/NGO/47 2012, s. 1).  

Det finns ingen dokumenterad kontinuitet av ett undantagstillstånd, men användningen av 

denna mekanism har praktiserats tidigare mot andra oönskade element och visat sig tydligt 

efter de första upploppen i fallet med rohingyafolket.
15

  

(3.2.5) Det enorma antalet internt fördrivna bland rohingyafolket har tvingat dem till specifika 

interneringsläger över hela Burma, men även i Bangladesh och Thailand. Förhållandena 

beskrivs vara usla och i stora delar av den senaste FN-rapporten från Lee uttalas en tydlig oro 

att existensen av dessa tillfälliga tvångsläger verkar ha blivit permanenta nu tre år senare.    

Three years of violence have confined the Rohingya in IDP camps where they have to live in 

unbearable conditions. The Special Rapporteur for Human Rights in Myanmar, Mrs. Yanghee 

Lee said that the condition in the Rohingya IDP camps were not only deplorable but also that 

no improvement has been made by the government in order to help the Rohingya 

(A/HRC/28/NGO/66 2015, s. 3). 

De senaste åren finns en dokumenterad närvaro av tvångsläger som tog sin massiva 

omfattning efter upploppen 2012. Dessutom finns en kontinuerlig koppling av lägret som 

uttryck och utlysandet av undantagstillstånd som mekanism för att underlätta en sådan policy 

som bäst exemplifieras under de senaste åren. Därutöver verkar vissa politiska uttalanden 

                                                           
15

 Se dokumenten A/50/782 (1999), A/HRC/26/NGO/59 (2015), E/CN.4/2002/NGO/56 (2002), 

E/CN.4/2003/NGO/76 (2003) och A/59/311 (2004).  
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sedan tidigare ha resulterat i ett uppmuntrande av kontroversiella metoder i lägren som 

positionerar rohingyafolket utanför lagens ramar.
16

    

 

4.4 Modellernas orsaksförklaringar, mekanismer och uttryck 

Orsaksförklaringar som Agambens biopolitiska modell förespråkar sträcker sig långt bakåt i 

tiden till Burmas införlivande av Rakhine och kolonialtiden under det brittiska mandatet som 

introducerade en ny form av maktutövning, vilket senare skulle visa sig fungera som en 

krutdurk under andra världskriget mellan de etniska grupperna. I kontrast ser Kymlickas 

liberala modell att dagens uttryck är ett arv från Ne Wins militärkupp 1962. Orsakerna går 

därför att finna i störtandet av den demokratiskt valda regeringen som leddes av U Thant och 

installerandet av en militärjunta som förespråkade nationalism och rassegregering i syfte att 

hålla sig kvar vid makten.  

Mekanismerna som Kymlickas liberala modell menar är drivande till den aktuella krisen idag 

är avsaknaden av mänskliga rättigheter och gruppdifferentierade rättigheter. Det godtyckliga 

juridiska systemet som ger straffrihet åt förövarna som begått brott mot rohingyafolket, men 

även andra utsatta etniska grupper i Burma, är en annan mekanism som tillåtit krisen att urarta 

ytterligare. Vidare har uteslutningen av rohingyafolket från medborgarskapets inneslutande 

effekt inneburit en mekanism som även kan ses som en direkt orsak till de uttryck krisen med 

rohingyafolket resulterat i. Dessa spänningar, som ökat under den demokratiska 

transitionsfasen efter saffranrevolutionen Burma genomgått, har idag därför återigen 

aktualiserat ett nationalistiskt återuppvaknande, som uttryckt sig tydligast gentemot 

rohingyafolket, i form av en mer omfattande uteslutning av deras kultur och existens. Detta 

hotar även de framsteg som redan gjorts i den nationella försoningsprocessen med andra 

etniska grupper och minoriteter.  

I motsats ser Agambens biopolitiska modell att de tre första mekanismerna etablerats väldigt 

tidigt, då det finns historiska tendenser som pekar åt det hållet i både bakgrunden och det 

undersökta materialet. Tendenserna gör att dessa mekanismer verkar vara djupt rotade inom 

den burmesiska statsapparaten i många olika avseenden som kontinuerligt förekommit i hög 

grad. De tre sista mekanismerna är däremot inte lika tydliga, då de inte har samma klara 

kontinuitet i materialet, men då de historiskt varit viktiga mekanismer som använts mot andra 

                                                           
16

 Se dokumenten A/HRC/23/NGO/82 (2013), A/HRC/28/72 (2015), A/HRC/28/NGO/66 (2015), 

A/HRC/28/72/Add.1 (2015) och A/HRC/28/NGO/118 (2015). 
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minoriteter och då de aktualiserades efter 2012, så har de visat en allt tydligare närvaro i det 

empiriska materialet under de senaste åren.  

Undantagstillståndets vikt har inneburit ett möjliggörande av koordinerade och planerade 

attacker som resulterade i hundratals döda och hundratusentals hemlösa. Man fick nu 

anledning att införa olika tillfälliga läger som fragmenterade rohingyafolket över olika delar, 

av Burma, där det intressanta är att lägren tycks ha blivit permanenta tvångsläger, som ger 

uttryck för lägret som en ändstation utan införandet av ett permanent undantagstillstånd. Med 

andra ord påstår den biopolitiska modellen att den demokratiska omvandlingen endast 

förstärkt uttrycken av rohingyafolkets homo sacer-position och i slutändan möjliggjort en 

humanitär kris som aldrig varit mer omfattande och allvarlig. 

 

4.4.1 Sammanfattning av diskursanalysens resultat   

 

Subjektspositioner 

 

 

Agambens biopolitiska modell 

 

Kymlickas liberaldemokratiska modell 

Orsaksförklaringar  Biopolitikens inträde genom en 

historisk process som får sitt utlösande 

under 1930-talet i form av ett 

nationalistiskt uppvaknande. 

 Det finns anledning att dra 

orsaksförklaringen bakåt i tiden, 

biopolitikens inträde har en koppling 

till både kung Bodawpaya och den 

engelska koloniseringen av Burma. 

 Den totalitära militärjuntans 

maktövertagande 1962 är orsaken bakom 

rohingyafolkets nuvarande situation. 

 Rassegregering och brist på demokratiska 

reformer.  

 Nationalismens förödande orsakssamband 

till oroligheterna. 

 

Mekanismer  Definition av dikotomin. 

 Politisering av liv och död. 

 Förnekelse av rohingyafolkets identitet 

och kultur. 

 Liv som inte förtjänar existens.  

 Undantagstillståndets viktiga roll. 

 Den totala avsaknaden av mänskliga 

rättigheter, gruppdifferentierade 

rättigheter och ett fungerande 

rättsväsende. 

 Ignorerandet av medborgarskapets vikt.  

 Bristen av polyetnicitet och förstärkningen 

av uteslutning. 

 Transitionsfasens kritiska moment. 

Uttryck  Gamla orsaker återaktualiseras och 

manifesteras som exempelvis efter de 

utlösande upploppen 2012 där det 

intressanta är att lägret tycks ha blivit 

ändstationen utan ett rådande 

undantagstillstånd. 

 Rohingyafolket i en homo sacer-

position som demokratin har förstärkt. 

 Spänningar inom den samhälleliga 

kulturen som manifesterat uttryck för våld 

och förföljelse mot specifika minoriteter. 

 Ett nationalistiskt återuppvaknande som 

åter förstärkt uteslutningen av 

rohingyafolkets kultur och existens. 
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5 Analys och slutsatser 

5.1 Rohingyafolket som homo sacer i kontrast till Kymlicka 

Det empiriska materialet har visat på tydliga inslag av de biopolitiska indikatorernas närvaro, 

som sedan upploppen i Rakhine 2012 har positionerat rohingyafolket ytterligare utanför 

Burmas politiska ordning och juridiska styrning. Politiken ger ett sken av att vara överordnat 

den biologiska ansatsen i synen var man ska dra den dubbla negationens gränslinje i fallet 

med rohingyafolket. Men den politiska ansatsen och det empiriska materialet misslyckas med 

att förklara biologins inträde i fallet och därav även den komplexa historiska bakgrund som 

återaktualiserar biopolitiska uttryck kopplade till en distinkt form av maktutövning byggd 

kring rasism, som numera har fått en fortsättning genom en godtycklig tolkning av 

traditionella liberaldemokratiska värden.  

Will Kymlickas liberaldemokratiska modell och dess grundvärderingar kan sägas fungera som 

en tydlig mall för hur man förklarar rohingyafolkets situation i det empiriska materialet, vare 

sig det gäller i FN-rapporterna, resolutionerna eller i yttranden från icke-statliga 

organisationer. Med andra ord så visar materialet en liberaldemokratisk prägel när man 

förklarar situationen i Rakhine och vad man ser som den rätta vägen för att uppnå ett 

demokratiskt välfungerande samhälle beror på om Kymlickas liberaldemokratiska 

grundmekanismer kring individers mänskliga, medborgerliga, politiska och 

gruppdifferentierade rättigheter implementeras. 

Fallets karaktär har diskuterats tidigare och det har målats upp en bild av att de olika 

beteckningarna i slutändan bara ger uttryck för samma sak, dvs. biopolitikens olika 

mekanismer som tar olika uttryck i fallet med rohingyafolket. Ett sådant exempel som 

används för att beskriva fallet bland liberaldemokratiska anhängare är begreppet ”långsamt 

folkmord”, som egentligen beskriver en biopolitisk mekanism byggd kring ett avlägsnande av 

oönskade element. Att folkmord är ett stort antal döda under en kortare tidsperiod är en vanlig 

missuppfattning, då det snarare ger uttryck för en långsam process inriktad på att avlägsna de 

oönskade elementen genom en total rasering av alla förutsättningar som tillåter dess existens 

(Andersen, 2015). I slutändan är definitionen bara ett uttryck för en specifik maktutövning 

som inriktar sig på att tvångsmässigt reducera rohingyafolket och andra oönskade element till 

det nakna livets premisser, vilket har en fortsättning bortom den zon av oigenkännlighet som 

manifesterade sig efter undantagstillståndets utlysande sommaren 2012. 
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Orsaksförklaringarna i den biopolitiska modellen kan redan återanknytas till kung 

Bodawpayas erövring av Rakhine och den efterföljande flyktingvågen till Chittagong. Denna 

medvetna reduceringspolitik inriktade sig å ena sidan mot de buddhistiska arakaneserna som 

motsatte sig ett inkorporerande av Arakan inom den burmesiska inflytandesfären, men mer 

specifikt resulterade det i de första inslagen av social, politisk och juridisk uteslutning av den 

muslimska minoriteten i Rakhine. De buddhistiska arakaneserna skulle med tiden assimileras 

och integreras inom den större burmesiska samhälleliga kulturen. Men då den muslimska 

minoriteten i Rakhine uteslöts från detta eftersom de inte passade in i självbilden, så blev 

rohingyafolket med tiden, den naturliga fienden från väst mot den buddhistiska självbilden i 

Burma. Denna utmålade bild av fienden utgör i slutändan en inbillning som överlevt ända till 

våra dagar, vilket frekvent byggts upp och förstorats som det stora hotet som vill ändra den 

demografiska situationen i det buddhistiska Rakhine. 

Med andra ord är orsakerna djupt rotade inom det burmesiska samhället och redan på 1930-

talet manifesterades dessa uttryck efter en allt större immigration från den indiska 

subkontinenten som gav upphov till nationalistiska yttringar under de landsomfattande 

protesterna. Kollektivets tydliga krav på ett ”Burma för burmeser” och en exkludering av alla 

kalas och zerbadee från samhället blev snabbt aktualiserat genom att regimen uppfattade 

kollektivets krav på ett Burma för burmeser genom en exkludering som innebar ett Burma för 

buddhistiska burmeser (Yegar 1972, s. 33). De två derogativa benämningarna har en historisk 

kontinuitet som sträcker sig långt bakåt i tiden och är ett bevis på rashygienens viktiga roll i 

det aktuella fallet för att särskilja den muslimska minoriteten som invandrare av annorlunda 

”ras”. Kala är i detta fall en derogativ benämning på alla individer som står utanför 

definitionen av det buddhistiska Burma, medan benämningen zerbadee kategoriserar in 

individerna från blandäktenskap mellan muslimer och buddhister (ibid. s. 35). Det senaste 

paketet av ras och religionslagar aktualiserar dessa derogativa benämningar och på så vis 

möjliggör det även en fortsättning av principen om majoritetens prägel och normskapande av 

”rasen” och religionen. Den oro som uttrycks i det empiriska materialet om dessa lagar skulle 

ratificeras talar för ett äventyrande av den generella inre stabiliteten, som på sikt kan 

motarbeta hela den process som Burma genomgått i frågor rörande mänskliga rättigheter och 

minoriteters inkludering i den nya burmesiska samhälleliga kulturen (Amnesty International 

2015). 

I kontrast finner den liberaldemokratiska modellen att orsakerna bakom dagens situation är 

militärkuppen 1962. Med militärjuntan vid makten påbörjades en politik som byggdes upp 
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kring en nationalistisk ram, vilket medförde till en hårdare attityd generellt mot minoriteter. 

Då man upplöste både den lokala självstyrningen och centraliserade makten, underlättades de 

uteslutande mekanismerna gentemot rohingyafolket. Avsaknaden eller borttagandet av 

mänskliga rättigheter, gruppspecifika rättigheter och ett fungerande rättsväsende har här 

fungerat som mekanismer för att förvägra rohingyafolkets existens, men även andra etniska 

grupper som marginaliserats och förtryckts, tack vare avsaknaden av dessa mekanismer. Med 

andra ord är uttrycken 2012 ett arv av militärjuntans totalitära styre, som manifesterat en 

osedvanligt brutal förföljelse och möjliggjort våldsuttryck mot specifika etniska grupper och 

minoriteter, även under den demokratiska transitionsfasen som pågår nu.     

Efter andra världskrigets fientligheter mellan de muslimska och buddhistiska arakaneserna 

och Mujahidupproret i efterdyningarna av Burmas nyvunna självständighet, påbörjades enligt 

den biopolitiska modellen en total politisering av muslimerna i Rakhine, men även andra 

minoriteter som motsatt sig den föreställda gemenskapens dominans. Förfinandet av den 

alltmer totala reduceringspolitiken under de olika militärjuntornas tid gav upphov till det 

biopolitiska slutmålet om ett avlägsnande av den inneboende fienden som vill underminera 

den föreställda tanken om ett buddhistiskt Burma. Därför uteblev rohingyafolkets suveränitet 

över deras egna liv efter 1982 års medborgarskapslagar, vilket genom uteslutning 

positionerade in dem i en juridisk tröskel som återkopplas till tanken om ovärdigt liv som kan 

dödas utan juridiska konsekvenser. Den juridiska godtyckligheten är ett märkbart inslag i det 

empiriska materialet, inte bara mot rohingyafolket, utan mot andra oönskade element som 

exempelvis kamanfolket, kachinfolket och karenfolket. Skillnaden är dock att i fallet med 

rohingyafolket, så har den juridiska tröskeln varit närvarande under en kontinuerlig basis som 

inte har varit fallet med andra minoriteter som fått erfara denna juridiska tröskel under 

specifika perioder av oro och inbördeskrig. 

Denna homo sacer-position som rohingyafolket sedan dess levt under har med jämna 

mellanrum återaktualiserats i uttryck av våld och förföljelse, som resulterat i stora 

flyktingvågor till grannländerna. Därför är händelserna från sommaren 2012, ett uttryck på 

denna återaktualisering, men ännu viktigare visar explosionen av våld på en upptrappning av 

det numera demokratiska Burmas ambitioner om ett Burma för buddhistiska burmeser. Målet 

är med andra ord detsamma som det var under militärjuntornas tid, med den nya pretexten att 

den styrande ordningen ska basera sig på demokratiska principer som ska främja interna 

intressen om inre stabilitet och säkerhet. Exempelvis har det satts som krav från statligt håll 

att de statslösa invandrare som söker tillfälliga id handlingar får inte använda sig av 



36 
 

tillhörigheten eller identiteten rohingya, istället så påtvingas benämningen bengal som 

förstärker rohingyafolkets ställning som homo sacer. Då rohingyafolket enligt den nuvarande 

folkvalda regimen betraktas som illegala invandrare, eller rättare sagt inkräktare, som är ett 

”hot mot republikens inre säkerhet”, så förstärks tesen om ett tidigt biopolitiskt inträde. Som 

resultaten av den empiriska undersökningen visar, så har de avseenden och graden av 

biopolitisk närvaro i fallet med rohingyafolket utvecklats till en nivå där förhållanden mellan 

rohingyafolket och den juridiska styrningen fortfarande är i en zon av oigenkännlighet, där 

deras rätt till ett ”värdigt” liv och den förmedlade politiken direkt påvisats befinna sig i en 

gråzon som möjliggör rohingyafolkets uteslutning ur samhället. 

Enligt den biopolitiska modellen har saffransrevolutionens förändringar endast inneburit en 

kontinuitet av tidigare händelser, där den folkvalda regeringen återaktualiserar 

rohingyafolkets redan tidigare utsatta position. Mekanismer som undantagstillståndet har 

medvetet aktiverats för att underlätta planerade och koordinerade attacker mot rohingyafolket 

i Rakhine, vilket snarare talar för att transformeringen av styrelseskick inneburit ökad 

förföljelse och en mer utsatt position. Slutmålet är att fördriva så många som möjligt utanför 

Burmas gränser och sedan internera resten av de fördrivna i olika tillfälliga läger, som tre år 

efter verkar ha förvandlats till permanenta tvångsläger, vilket ökat oron för en återupprepning 

av metaforen om Islams förmodade fatalism som skapar figuren Muselmann i potentiella 

burmesiska koncentrationsläger (The United States Holocaust Memorial Museum 2015, s. 2-

4). Ytterliggare oro har manifesterats med de nya flyktingvågor som inte bara väller in över 

landgränserna, den nuvarande krisen i Sydostasien med över 25 000 båtflyktingar har återigen 

visat på tendenser till ett alltmer försämrat läge i tvångslägren, som tvingar rohingyafolket att 

ta till alltmer desperata metoder för att fly Burma (UNHCR, The UN Refugee Agency 2015, 

s. 1-4).  

Avslutningsvis ser den liberaldemokratiska modellen positivt på de generella förändringar 

som skett sedan saffransrevolutionen. Då många framsteg har gjorts de senaste åren med 

exempelvis den nationella försoningsprocessen och rent generellt med individuella rättigheter, 

vilket har förbättrat situationen i landet, men upploppen 2012 i Rakhine utgjorde här ett 

bakslag som stagnerade demokratiseringsprocessen i Burma. Men eftersom denna 

övergångsperiod är inne i ett kritiskt skede av transformationsprocessen som Burma 

genomgår, är det för tidigt att döma ut den, eftersom i längden kan den gynna rohingyafolket. 
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5.2 Likheter och skillnader mellan modellerna 

Fallets karaktär uppfattas olika beroende på vilket perspektiv man ser rohingyafolkets 

situation ur. Medan den biopolitiska modellen menar på att reduceringen av rohingyafolket är 

så djupt inrotad inom det burmesiska samhället, att även om denna utsatta minoritet skulle 

tilldelas individuella rättigheter och medborgarskap, så skulle det inte bli någon märkvärdig 

skillnad, snarare en formalitet, som inte skulle förbättra situationen på fältet. Kymlickas 

liberaldemokratiska modellen skulle här istället se just avsaknaden av mänskliga rättigheter 

och grundläggande individuella rättigheter som det primära problemet i rohingyafolkets 

nuvarande situation.  

Denna kritiska övergångsperiod kan för första gången resultera i ett framtida erkännande som 

minoritet med gruppdifferentierade rättigheter. Med andra ord så ska inte den kritiska 

tidpunkten efter 2012 sägas döma ut betydelsen av dessa mekanismer, snarare är de 

fundamentala mänskliga och individuella rättigheterna endast ett första steg mot en lång 

process för att få rohingyafolket erkända som en minoritet i landet med gruppdifferentierade 

rättigheter, likt andra minoriteter. Sådana processer tar tid och den demokratiska 

transformeringsprocessen kan inte dömas ut på förhand bara för att bakslag idag har 

uppenbarat sig med rohingyafolkets integrering i samhället. Det har visat sig ske många 

framsteg under denna period på många olika fronter i Burma, men valet detta år kommer här 

vara en viktig demokratisk prövning som kan avgöra Burmas framtida policy i specifika 

frågor rörande mänskliga rättigheter och minoriteter för den kommande mandatperioden.  

Utöver skillnaden att de två olika modellerna tar olika utgångspunkter i tolkandet av fallets 

karaktär och betydelsen i implementerandet av demokratiska mekanismer, så skiljer sig 

modellernas fokus och användningsområden. Agambens biopolitiska modell fokuserar på att 

visa mekanismernas samband med dagens demokratiska ordning som ger stater möjligheten 

att exkludera specifika grupper i olika avseenden. Denna modell blir med andra ord strikt 

inriktad i fallet med Burma på att bedöma graden och de avseenden av politiskt förtryck som 

det demokratiska och totalitära Burma utövat över rohingyafolkets liv och död. Kymlickas 

modell däremot fokuserar på att komma fram till mekanismer som ska motverka den 

uppdelning och förföljelse av rohingyafolket, genom i första hand mänskliga rättigheter, men 

vidare underbyggt kring individuella rättigheter och gruppdifferentierade rättigheter som ska 

fungera som externa skydd för rohingyafolkets position som en etnisk minoritet inom ett 

framtida demokratiskt Burma.  
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I kontrast till olikheterna finns det även likheter mellan modellernas sätt att förklara 

rohingyafolkets situation. Båda modellerna tolkar uttrycken som uppenbarat sig utifrån 

samma utgångspunkter. Med andra ord är de våldsamma upploppen 2012 inom båda 

modellerna koncentrerade kring att förklara samma uttryck, men tar olika utgångspunkter i 

orsaksförklaringar och mekanismer. Men även mekanismerna visar på likheter i 

karaktäristiken, men inte i själva definitionen av mekanismerna, som exempelvis fallet med 

begreppet ”långsamt folkmord”. 

Avslutningsvis manifesteras ett samband ur biopolitisk synpunkt mellan den totalitära och 

demokratiska styrningsformen, som kännetecknar en oigenkännlighet mellan de två 

styrelseformerna i fallet med rohingyafolket. Det betyder att det påstådda sambandet mellan 

demokratiska stater och totalitära är unikt i det aktuella fallet, då Burma gått från att ha ett 

totalitärt till ett kvasidemokratiskt styrelseskick, men trots det fortsatt utveckla och använda 

sig av de olika reduceringsmekanismerna mot rohingyafolket som inte förutsätts i Kymlickas 

liberaldemokratiska modell.  

 

5.3 Vidare forskning 

Att mäta graden och identifiera de avseenden som biopolitiken visar sig i det empiriska 

materialet kan ses som ett första steg till vidare forskning inom området för att förklara och 

identifiera de biopolitiska faktorerna i fallet med rohingyafolket. En fallstudie skulle här 

kunna fungera som en bra metod till att bringa mer klarhet över funktionerna och effekterna 

av Burmas totala reducering av rohingyafolket.  

Tidsbristen gör att diskursanalysens omfång blir bristande när det kommer till att förklara 

sambandet mellan demokrati och biopolitik efter saffranrevolutionen. Därför skulle vidare 

forskning krävas för att besvara frågan om den liberaldemokratiska modellen har i själva 

verket underlättat de biopolitiska mekanismernas närvaro som visade sig i uttryck under 

upploppen 2012?  Vidare utesluts inte fler underkategorier under orsaksbestämmelser, 

mekanismer och uttryck som fallet påvisat och därför så skulle vidare forskning inom området 

behövas för att komplettera undersökningens resultat.  
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