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ledamoten Bring har dragits till histo
rien. Den ger honom möjligheter att skriva 
lockande och underhållande om vad många 
mest ser som filosofiskt-politiska spörsmål. 
Sin förmåga visade han 2008 med en bok 
om neutralitetens uppgång och fall. Nu tre 
år senare har han i en 700 sidors bok gett 
sig på de mänskliga rättigheternas fram
växt. Egen eminent juridisk förmåga fören
as här med stor mottaglighet för forskning 
inom olika discipliner. Samtidigt döljer 
knappast författaren att det han har åstad
kommit har han länge längtat efter att full
borda; ett mångårigt kärleksverk.

Att referera och diskutera innehållet 
hör snarast hemma i en folkrättslig pub-
likation, men man vågar kanske tro att 
Brings rön inte ter sig oviktiga för de krigs
män och andra som befolkar Kungl Krigs-
vetenskapsakademien och läser dess tid
skrift. Det blir också gediget allmänbildan
de när han i utvalt sällskap marscherar ge
nom världshistorien. Omfånget tillåter en
dast nedslag.

Den nya boken, av Bring betecknad som 
en idéhistorisk och kulturhistorisk exposé, 
består av två delar. Del I lyfter fram dem 

som genom tiderna har formulerat eller 
angett en syn på rättigheter – filosofer, ju
rister, politiska tänkare, men även skönlit
terära författare. Del II tar sikte på en ut
veckling som kontrasterar mot idealistiska 
principer, men där kränkningar av män
niskor, brott och slavhandel, ofta också 
har utlöst nationella och internationella 
motreaktioner.

Begångna förbrytelser varvas med juri
diska och faktiska framsteg. Nya problem 
uppkommer – Abu Ghraib, Guantánamo 
och ”tortyrens återkomst” Nya eller ny
gamla lösningar eftersträvas. Nya folk
rättsliga tendenser ger nytt hopp. Pendeln 
svänger fram och tillbaka. Dessa nyckel
meningar i ett förord ger sammanfattat det 
som Bring vill berätta om.

Vi möter först en epokgörande session 
i Paris 1948 med FN:s generalförsamling, 
ännu inte mer än ett femtiotal medlemslän
der. ”Den nya världsorganisationen, FN, 
ska visa att den fungerar” i en laddad at
mosfär. Det kalla kriget har kommit igång 
på allvar, och den sovjetiska blockaden av 
Västberlin pågår. Öst står mot Väst, och 
Syd representeras främst av Latinamerika; 
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tredje världen hade ännu ingen talan. I de
cember förmår man i alla fall att anta först 
en konvention om förebyggande och be
straffning av brottet folkmord (begreppet 
användes inte vid Nürnbergrättegången 
mot nazistledarna) och dagen därpå en uni
versell deklaration om de mänskliga rättig
heterna, den senare efter ett arbete som har 
letts av Eleanor Roosevelt.

med antagandet av båda dokumenten 
inleddes vad Bring kallar för ”den moder
na utvecklingen mot ett ambitiöst system 
för mänskliga rättigheter”, mR. Verket var 
inte fullbordat. Författaren ställer mot var
andra två amerikanska statsvetare, Hans 
morgenthau, som med sin Politics Among 
Nations betonar maktbalans, mot Philip 
c Jessup, som i boken A Modern Law of 
Nations företräder tanken på en internatio
nell rättsordning. tre år efter andra världs
krigets slut dras sålunda en akademisk 
frontlinje upp mellan realpolitisk skepti
cism och en tro på naturrättens återkomst. 
Kritik av legalism och moralism bryts mot 
tron på människorättsliga värden alltsedan 
antiken, där den bringska berättelsen tar 
sin början.

Att mR-deklarationen på många håll i 
Asien och Afrika ännu i denna dag upp
fattas som ett påfund av västerlandet för 
att påtvinga andra dess värderingar är, som 
Bring med historiska exempel visar, iro
niskt. I själva verket har olika civilisationer 
gett sina bidrag, sumererna med skyddet 
av en enskilde och hans äganderätt, baby
lonierna med vidsträckt rättstrygghet, per
serna med olika friheter, egypter och het
titer ifråga om behandlingen av flyktingar 
och asylsökande. man kan fortsätta med 
Konfucius, manus lag i Indien, de gam
la grekerna, hellenismen, Romerska riket 
m m. 

Europa är länge ingalunda ledande vad 
det gäller de mänskliga rättigheterna. Reli-

gions friheten aktualiseras i väst först under 
300talet med kristendomens framgångar. 
I Orienten är den ett återkommande tema 
sedan mer än ett halvt årtusende tidigare. 
Vänd punkten i vår del av världen kommer 
enligt Bring med antagandet av magna 
carta i England 1215. Dess rättssäkerhet 
åt alla ”fria män” i förhållande till kunga
makten ser han som inledningen till ett 
rättsstatstänkande med friheter för indivi
den som sprider sig över nationsgränserna.

Processen går vidare genom Grotius 
(folkrättens fader) Locke, montesquieu, 
Voltaire, Kant, med skiftande betoning 
på tolerans, maktdelning och individens 
rätt inom samhället, kort sagt hänsynen 
till andra. Genom upplysningen framväx
er två revolutioner, den amerikanska och 
den franska. 

med oavhängighetsförklaringen den 4 
juli 1776 slås folksuveränitetens princip 
fast. När det gäller den amerikanska fort-
sättningen med författningen 1789 och 
främst dess tillägg, ser författaren inte 
oväntat det som en svaghet att ”ordalagen 
gäller ännu i dag som om de vore skriv
na i sten trots att nya tider ändrat förut
sättningarna”. Den franska deklarationen 
om människans och medborgarens rätt äg
nas detaljerat utrymme. Bring finner med 
dess tillkomst den 26 augusti 1789 ett da
tum värt att hålla i åtanke. Som val av na
tionaldag hade varit ”ett värdigare sätt att 
minnas revolutionen, ett sätt att hylla re
volutionens goda krafter och det progressi
va nya, i stället för att som skett, fokusera 
på stormningen av Bastiljen den 14 juli och 
dess symboliska men pöbelladdade nedriv
ning av det gamla”.

Sådana personliga värderingar är annars 
rätt sällsynta i bokens första del, där för
fattaren framför allt andrar och analyserar. 
Inget referat kan här ges ett utrymme som 
skulle göra någon rättvisa åt den myllrande 
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framställningen. Författarens berättargläd
je känner egentligen inga gränser, och man 
kan bara rekommendera hans bok till läs
ning som vital kulturhistorisk kursbok.

Hos Bring står John Stuart mill som por
talfigur när det gäller respekten för kvin
nan, och charles Dickens får föra barnens 
talan. När det gäller slaveri och rasdiskri
minering lyfter Bring fram Harriet Beecher 
Stowe med Onkel Toms stuga, som påstås 
ha fått Lincoln att tala om ”den lilla dam 
som startade detta stora krig” (amerikan
ska inbördeskriget). 

Referatet och analysen av hennes bok 
återfinns i det kapitel som författaren har 
kallat ”Liberalismen och författarna”. Det 
är här som Jane Austen med sitt författar
skap rimligen för första gången tar plats 
i en folkrättslig framställning. I centrum 
står förstås inte kärlekshistorien mellan 
Elisabeth och den förmögne och besuttne 
Darcy, det Bring tar fasta på och som Jane 
Austen lämnar i arv är ”en medvetenhet om 
kvinnan som en socialt existerande varelse 
med personlig integritet”. Därvid kan hon 
räknas som en mR-pionjär. Som främsta 
efterföljare räknar han systrarna Brontë, 
särskilt Anne, och senare Elisabeth Gaskell 
respektive mary Ann Evans (pseudonymen 
George Eliot). Skandinaviska röster är carl 
Jonas Love Almqvist och Fredrika Bremer. 
Författaren visar en oanad förmåga till in
formerande minirecensioner.

Ett mörkare anslag är ofrånkomligt i bo
kens del II under rubriken ”Förbrytelser och 
rättsutveckling” om de mänskliga rättighe
terna i praktiken. Parallellt med det senare 
1800-talets stormaktsdiplomati pågår i alla 
fall en humanitär diplomati, med Henri 
Dunant och skapandet av Röda Korset och 
även genom serien av Haagkonferenser all
tifrån det av ryske tsaren sammankallade 
första mötet 1899.

men det har sagts att den högsta civilisa
tion lätt slår om i värsta barbari”. I ett in
ledande kapitel om ”Kolonialism och folk
mord” tar Bring som första exempel den 
belgiske kung Leopold II:s skräckvälde i 
Kongo. man ska inte bli överraskad över 
att han fogar in citat från Joseph conrad 
(Mörkrets hjärta). Utrymme ägnas vidare 
åt den kejsartyska framfarten mot here
rofolket i nuvarande Namibia (som kriti
ker har påpekat är frånvarande i första de
len av Jan Guillous nya trilogi). Ännu fyl
ligare är diskussionen kring armeniernas 
skrämmande öde i turkiet, där New York 
Times på sin förstasida den 10 september 
1895 visar sig troligen ha varit först med 
uttrycket Holocaust, det som skulle kom
ma att beteckna nazisternas förintelse av 
Europas judar.

Nämnt i debatten som folkmord är den 
av sovjetmakten framkallade hungersnö
den i Ukraina 1932–1933. Forskaren Bring 
garderar sig i detta fall. Han finner det tro
ligt att den ”framför allt var tänkt som en 
påtryckning för att rätta in ukrainska och 
andra bönder i leden och inte som en utrot-
ning riktad mot den ukrainska folkgruppen 
som sådan”. Enligt modern juridisk termi
nologi måste det inträffade betraktas som 
ett brott mot mänskligheten.

Förintelsen av judar och andra tar
var inga liknande nyanser i bedömningen. 
Bring reser frågan om vad omvärlden vis
ste och gjorde. Kunde man ha visat större 
internationell solidaritet med dem som till 
slut förvägrades själva rätten att existera? 
många bedrev som Sverige en tystnadens 
politik, och Bring anklagar de allierade för 
att ha missat möjligheten att markera den 
människorättsliga dimensionen i kampen 
mot nazismen. Ett avsnitt ägnas en som 
gjorde något: Raoul Wallenberg.

Att man efteråt ställde det nazistiska 
ledarskiktet till svars i Nürnberg (liksom 
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senare i tokyo de japanska ledarna) god
togs det i det närmaste universellt. Några 
har likafullt ansett att det rörde sig om 
”segrarnas rättvisa”. men att det skulle ha 
varit frågan om retroaktiv lagstiftning är 
enligt Bring ”huvudsakligen en myt. 

Av åtalspunkterna anser han att brott 
mot freden hade sin grund i Briand
Kelloggpakten av 1928; krigsförbrytelser 
hade sedan föregående sekel gett upphov 
till individuellt straffansvar, och brott mot 
mänskligheten anser han beskriva ”krigs
förbrytelser av en ny och mer omfattande 
karaktär”. Endast brott mot mänsklighe
ten innefattande mord på den egna befolk
ningen var enligt Bring ett oreglerat områ
de 1945. Här var man tvungen att falla till
baka på ett naturrättsligt tänkande. 

På en punkt är författaren starkt kritisk. 
Avrättningen av den vedervärdige Julius 
Streicher, som endast åtalades för att ha 
eggat andra till förföljelse av judar, ”var 
inte den internationella rättvisans stoltaste 
stund”. Rätten till tanke- och yttrandefri
het borde ha vägts in i bilden.

I det följande rör sig Bring kronolo
giskt genom 1900-talets första hälft med 
kapitlet ”Författarna och den totalitä
ra staten”. Nu är det frågan om förmå
gan att bekämpa, varna för och stå mot 
det onda. Utrymme ges syskonen Scholl, 
thomas mann, Aldous Huxley (Du sköna 
nya värld), Karin Boye (Kallocain), Arthur 
Koestler (Natt klockan tolv på dagen) och 
George Orwell (Djurfarmen och 1984); 
uppräkningen här bara för att belysa bred
den i urvalet. Eyvind Johnsons beredskaps
hållning kontrasteras mot Knut Hamsuns 
medlöperi (här kunde kanske även Ezra 
Pound ha nämnts, men i gengäld ägnas ett 
stycke åt Fredrik Bööks politiska naivitet).

Bokens sista nära trehundra sidor hand
lar med vissa tillbakablickar främst om frå
gor som vi förknippar med vad som i brist 

på bättre kallas för efterkrigstiden. I olika 
kapitel hanteras såväl det internationella 
samarbetet som ickestatliga aktörer. 

Nationernas Förbund, NF, slutade med 
Brings ord i ett ”gigantiskt misslyckande”. 
men NF som idé kunde inte anses som 
misslyckad. ”tanken på ett globalt kol
lektivt säkerhetssystem gick inte att under
trycka. För dem som planerade efterkrigs
tidens värld fanns det knappast något an
nat alternativ att försöka.” med tillkom
sten av Förenta Nationerna är vi så tillbaka 
till prologens deklaration om de mänskli
ga rättigheterna och folkmordskonventio
nen, och det kan i en recension vara mo
tiverat att inte fullfölja med författarens 
fortsatta genomgång av arbetet inom FN, 
Europarådet etc.

Bland icke-statliga aktörer pekar Bring 
särskilt på att Läkare utan gränser har på
verkat debatten med sin beslutsamma upp
fattning att människor i nöd har rättigheter 
tvärs över nationsgränser. I sammanhanget 
diskuterar han humanitära interventioner 
utan klartecken från FN:s säkerhetsråd, för 
Iraks kurder 1991 och i Kosovo 1999. Ett 
kapitel om terrorism och USA:s krig mot 
densamma utmynnar i författarens beslut
samma nej till varje form av tortyr, och det 
är ofrånkomligt att domen över den ad
vokatyr som många menar har skadat det 
amerikanska samtalet blir hård.

I ett sista kapitel före avslutningen kall
lat ”Kulturrelativismen” tar Bring upp 
kampen mot dödsstraffet. Ur kriminalhis
torien drar han fram fallet med massmör
daren John Reginald christie, som när han 
greps erkände bl a ett av de två mord som 
hans granne Timothy Evans tre år tidiga
re hade avrättats för – men inte det andra. 
Karaktäristiskt visar beskrivningen såväl 
Brings fallenhet för den historiska berät
telsen som hans förmåga till välavvägda 
bedömningar.
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När det gäller kvinnors rättigheter an
ser författaren, för att bara ta en kontro
versiell fråga, att ett generellt förbud mot 
bärande av slöja skulle kunna hävdas stri
da mot ett knippe mänskliga rättigheter. 
Enligt undantagsmöjligheter kopplade till 
Europakonventionen ”angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och grund
läggande friheterna” från 1950 kan dock 
vissa begränsningar accepteras om de har 
stöd i lag, är ”nödvändiga” och ingreppet 
inte är oproportionerligt. En slutsats blir 
att ”religionsfriheten ger en rätt att bära 
slöja men lagstiftare eller skolmyndigheter 
kan inskränka denna rätt när den inte går 
att förena med de krav som en viss utbild
ning ställer”.

Slutligen då muhammed och yttrande
friheten, en debatt som fick tändning med 
Salman Rushdies Satansverserna, omsorgs
fullt återgiven av Bring, och senare nådde 
stormstyrka med teckningarna i Jyllands-
Posten. man skulle kunna tolka de mus
limska staternas språkbruk i de olika reso-
lutionerna i FN om förtal av religion som 
en bekräftelse av vad som redan gäller i FN-

stadgans artikel 20:2. men resolutionerna 
ger, menar författaren, ett samlat intryck 
av att vilja inskränka yttrande-, press- och 
tryckfrihet. ”Faran ligger i att Syd håller på 
att skaffa sig en egen tolkning av dessa fri
heter i relation till religionsfrihet som avvi
ker från Nords uppfattning om vad som är 
universellt antaget”. 

Ove Bring väger sina ord väl. med sin 
ofta uttalade bekännelse till att folkrätten 
inte är statisk utan under utveckling har 
han motståndare inom professionen, men 
även opponenter torde vid en läsning av 
mR-boken behöva medge att han baserar 
sina utsagor på ett digert och bitvis ovän
tat slående underlag. Författaren står i tä
ten av våra skrivande ledamöter. I bästa fall 
bidrar han och de till att vidmakthålla en 
bild av Krigsvetenskapsakademin som en 
församling med vetenskapliga ambitioner.

Recensenten är ledamot av KKrVA.


