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SAMMANFATTNING 
 

Tortyr har i princip varit förbjudet sedan slutet av 1700-talet. Det skulle dock dröja fram till 
1948 innan tortyrförbudet fick sin grundläggande formulering i FN:s allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna. Och inte förrän på 1980-talet antas FN:s konvention mot tortyr 
och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbudet har 
sedvanerättsstatus vilket betyder att alla stater runt om i världen har en skyldighet att följa det 
oavsett de ratificerat tortyrkonventionen eller inte. Inte ens under krig eller andra situationer 
av allmänt nödläge är det tillåtet för stater att avvika från tortyrförbudet, det är absolut.  
 
När det kommer till tolkningen av vad begreppet tortyr innebär är situationen inte lika 
glasklar. Under sista hälften av 1900-talet och fram till våra dagar har olika domstolar och 
FN-organ haft till uppgift att döma och bedöma vad som är tortyr eller inte. Åsikterna går isär 
och inga tydliga slutsatser går att dra. Det går att säga att de flesta vill göra en åtskillnad 
mellan begreppet tortyr å ena sidan och begreppet grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning å andra sidan. Var gränsen går mellan dessa begrepp är inte 
heller klart men skillnaden ligger i graden av intensitet i smärtan handlingen orsakar. 
 
Denna oklarhet över begreppet blir ett problem då en stat står inför anklagelser om tortyr. 
USA har mött detta problem efter att skandalen på Abu Ghraib i Irak 2003 var ett faktum. 
Åsikterna om huruvida det var fråga om tortyr eller inte går isär. Bevis i form av fotografier 
och videofilmer visar hur irakiska fångar misshandlas av amerikanska soldater. USA har 
avsagt sig ansvar på högre militär och politisk nivå och bestraffat soldater på låg nivå. 
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