
 

 

 

Kandidatuppsats 

Demokratiska Republiken Kongo 
En fallstudie om graden av demokrati i Kongo 

  
 

Författare: Nicolas Xantopoulos 

Handledare: Yonhyok Choe 

Examinator: Martin Nilsson 

Termin: VT18 

Ämne: Statsvetenskap 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2SK30E 



  
 

i 
 

Abstract 
 

This work will explain the extent of democracy in the Democratic Republic Kongo, and 

in order to answer this complex question, the methodology of case study has been 

implemented and electoral democracy as well as polyarchy as theories.  

The purpose of this research has been to explain the extent of democracy in the 

Democratic Republic of the Congo, and if there is a possible way to bring the 

democracy forward. Joseph Kabilas time in power has been analyzed by using my 

theories in order to arrive at the conclusions. 

 

The conclusions address the obstacles the country’s democratization process has 

encounterd in terms of lack of freedom of expression and lack of influence in the 

political climate. There is also a solution to the problem presented in my conclusions.  

The Democratic Republic of the Congo was pressured by western countries to begin a 

democratization process in the early 1990s in order to retain the assistance recieved 

from West, but despite all promises this has not resulted in any positive result, which 

have led to a delayed democraization process. It can be noted that the road to a 

democratic Congo is still very long, altough some things may have improved over time, 

and the result is still unchanged: Democratic Republic of Congo is not democratic.
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1 Introduktion 
 

Kan den Demokratiska Republiken Kongo frigöra sig från sin historia, det är något som 

studien undersöker, demokratiseringsprocessen i den Demokratiska republiken Kongo 

är ingenting som förklaras med enkelhet eftersom landet kämpat med en lång historia av 

allt från krig till kolonialisering. Detta arbete kommer dock att fokusera på det 

”moderna” Kongo och vad det är som fördröjer just demokratiseringsprocessen, vilket 

lett till en bristande demokrati, i närtid där Joseph Kabila står i centrum. Själva 

frågeställningen är dock intressant eftersom det även berör detta arbete på sätt och vis 

där det undersöks hur demokratiskt landet är och vad för lösning det eventuellt kan 

finnas på den Demokratiska Republiken Kongos kamp om att äntligen få frigöra sig från 

sin historia. (Gardell 2007, s. 6) 

 

När Laurent-Désirée Kabila avled så väcktes hoppet hos den kongolesiska befolkningen 

som var trötta på de begränsningar som fanns i landet i form av bristande yttrandefrihet 

och delaktighet i politiken. Det fanns en stor längtan efter att äntligen få igång sin 

demokratiseringsprocess på allvar och när det var dags för valet år 2006 så var intresset 

för att göra sig hörd genom deltagande i valet enormt. Människor hade klätt upp sig 

inför valdagen och vallokalerna var överfulla av medborgare som ville se till att allting 

gick rätt till samt säkerhetsställa att deras röst var inlämnad.  

(Van Reybrouck 2012, s. 479-480) 

 

Trots höga förväntningar och högt deltagande i valet blev utfallet inte vad folket hade 

förväntat sig. Joseph Kabila, son till den tidigare avskydde Laurent-Désirée Kabila, blev 

vald som president år 2006 under suspekta omständigheter vilket ledde till en stor ilska 

hos den kongolesiska befolkningen. Folket var skeptiskt inställda till den nya 

presidenten av förklarliga skäl eftersom han var son till Laurent-Désirée Kabila och 

hoppet om ett demokratiskt Kongo byttes ut av stor uppgivenhet.   

(Van Reybrouck 2012, s. 481) 
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1.1  Problemformulering 

 

Under år 2017 så var den Demokratiska Republiken Kongo rankade på 163:e plats i 

världen på en lista som berör hur demokratiska länder är. Detta är givetvis väldigt 

problematiskt eftersom de flesta länderna i världen vill sträva efter demokrati då detta 

leder till ökade rättigheter och ett stabilare samhälle. (Democracy index rankings 2017) 

 

Med tanke på att länderna Nigeria och Namibia har en delvis fri tillgång till 

yttrandefrihet och ligger relativt nära geografiskt så borde det finnas förutsättningar för 

mer demokratiska förhållanden även i den Demokratiska Republiken Kongo vilket 

lyfter den problematik som landet står inför. När landet sedan byter namn till just den 

Demokratiska Republiken Kongo innan det demokratiserats så är studiens bedömning 

att de inte har tagit sin demokratiseringsprocess och dess problem på fullt allvar vilket i 

sig förklarar att graden av demokrati är låg. (Democracy Index 2017) 

 

Problemet med den fördröjda demokratiseringsprocessen i den Demokratiska 

Republiken Kongo väcktes redan under tidig 1990-tal när väst satte press på landet att 

påbörja sin demokratiseringsprocess på allvar såvida landet ville behålla det bistånd väst 

skickade. Detta var ingenting som Joseph Kabilas företrädare var angelägna om att 

införa och denna problematik i samband med demokratiseringsprocessen har fortsatt 

även under Joseph Kabilas styre som president. När valet år 2006 ägde rum så hade 

landet en gyllene chans att föra landet mot en fullbordad demokrati, men denna rätt blev 

folket bestulna på när Joseph Kabila tog över makten och där den samlade 

uppfattningen var att han tagit hjälp av valfusk. (Van Reybrouck 2012, s. 481)  

 

Även om Kabila lovade dyrt och heligt att situationen i den Demokratiska Republiken 

Kongo skulle förbättras så var det någonting helt annat som bevittnades i praktiken. 

(Van Reybrouck 2012, s. 484)  

 

När sedan Kabila valde att använda sig av våld år 2007 mot sin förra motkandidat 

Bemba i valet 2006 så hade han bidragit med att fördröja demokratiseringsprocessen 

ytterligare eftersom han nu visat sig vara helt opålitlig.  

Det var i samband med att provinsråden skulle utses i landet som det kom fram att 

korruption hade resulterat i att Kabilas parti fick kontroll över åtta av nio provinser 

vilket väckte en stor ilska bland folket som följd av detta. Problematiken kring detta 
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slutade inte där och de ämbetsmän som hade tagit emot pengar och ändå inte fått vad de 

blivit lovade beklagade sig sedan offentligt vilket ledde till ytterligare misstro mot 

Joseph Kabila och de löften han tidigare gett befolkningen.  

(Van Reybrouck 2012, s. 485) 

 

Detta resulterade i att demokratin ställts åt sidan ännu en gång och de problem som 

uppstår av att den Demokratiska Republiken Kongo fördröjer sin 

demokratiseringsprocess gör att landet halkar efter omvärlden ytterligare, vilket i sin tur 

ger de ett ogynnsamt läge under en ännu längre tid framöver. Samhällen runt om i 

världen bör utvecklas hela tiden och måste i någon mån anpassa sig fort till hur 

omvärlden ser ut om landet själva skall utvecklas. Joseph Kabila har dock fortsatt i 

samma spår där han stramar åt grundläggande mänskliga rättigheter såsom 

yttrandefrihet och politiskt deltagande, vilket har resulterat i att demokratin i landet stött 

på fortsatta problem. 

 

1.2 Frågeställningar & Syfte 

 

Syftet med denna forskning är att undersöka vilken grad av demokrati som den 

Demokratiska Republiken Kongo omfattar och på så sätt skapa en förståelse för hur 

misslyckandet med att demokratisera landet ägt rum, och om det finns en lösning på 

detta. Efter det Kalla kriget satte väst press på landet eftersom de ville att den 

Demokratiska Republiken skulle demokratiseras samt införa reformer, men trots detta 

har inte den Demokratiska Republiken Kongo lyckats med sin demokratiseringsprocess 

än idag under Joseph Kabilas tid. Detta har lett till denna forskningens syfte som är att 

lokalisera vilken grad av demokrati som finns under Joseph Kabila ledning och sedan 

kunna bygga vidare på detta för att finna en lösning på problemet.  

 

För att besvara detta kommer de teoretiska uppfattningarna, polyarki och valdemokrati 

användas som instrument. Graden av demokrati kommer att analyseras med hjälp av 

teorierna för att kunna kartlägga de problem som landet har och för att avgränsa detta så 

kommer arbetet exempelvis använda tre av sju punkter från polyarki vilket även det 

kommer klargöras.  
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Genom att undersöka de faktorer som anses vara väsentliga för helhetsbilden så kan 

studien förklara vilken grad av demokrati som finns i landet. Faktorer som 

yttrandefrihet, alternativ information och möjlighet till partibildning utifrån polyarki är 

förhållanden som kommer att angripas eftersom detta anses vara fundamentala för att 

framförallt en fungerande demokrati skall kunna råda i landet, men också för att det är 

viktigt för forskningen utifrån de teorier som valts. Dessutom kommer studien ta hjälp 

av teorin valdemokrati utifrån demokratisk transition där fokuset är på om regeringen är 

vald genom majoritet eller inte vilket leder till att arbetet även kommer använda 

valdemokrati för att komma fram till mållinjen. Detta är viktigt att undersöka eftersom 

det är grundläggande i en demokrati att alla skall ha rätt att påverka i samhället och att 

resultatet skall vara riktigt. 

 

De frågeställningar som därmed är bäst lämpade för att besvara det studien vill ta reda 

på är följande:  

 

-  I vilken omfattning uppfyller Demokratiska Republiken Kongo vissa av Dahls 

kriterier av polyarki? 

 

- I vilken omfattning uppfyller Demokratiska Republiken Kongo vissa av kriterierna för 

en valdemokrati (färdig demokratisk transition)? 

 

- Hur kan demokratin föras framåt med hjälp av teorierna? 

 

Frågeställningarna kommer alltså gå ut på att med hjälp av teorierna komma fram till 

vilken grad av demokrati som finns i landet och någon form av lösning på denna fråga. 

Genom att besvara dessa frågeställningar och använda utvalda teorier i korrelation med 

analysdelen så kommer studien få svar på det huvudsakliga syftet som är att reda på 

vilken grad av demokrati som råder i den Demokratiska Republiken Kongo och vad för 

eventuell lösning som kan erbjudas. 
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1.3 Avgränsningar 

 

Eftersom en demokratiseringsprocess och dess problem kan bero på många olika 

faktorer så kommer arbetet att förhålla sig till de händelser som anses vara av störst 

betydelse när analysen skall sammanställas. Teorierna utgår från yttrandefrihet, 

partibildning, alternativ information och vald regering vilka är centrala när det kommer 

till strävan efter demokrati och därför kommer detta kunna besvara forskningssyftet 

genom denna avgränsning. De teorier som har implementerats för att göra analysdelen 

komplett, polyarki och valdemokrati utifrån demokratisk transition, kommer kunna 

hjälpa studien med avgränsningen så att inte tiden blir otillräcklig och forskningens 

kvalitativa del blir lidande. Sedan har studien valt att välja bort flera delar från både 

polyarki och demokratisk transition vilka hade kunnat vara lika betydelsefulla som de 

som faktiskt valts, men detta går bara att spekulera i innan arbetet är färdigställt och en 

avgränsning måste ske om tidsaspekten för detta arbete skall kunna respekteras. 

 

Den Demokratiska Republiken Kongo har en lång och kaotisk historia som skulle kunna 

förklara graden av demokrati mer djupgående, men detta arbete kommer att avgränsas 

genom att studiera demokratiseringsprocessen under Joseph Kabilas tid som president 

eftersom arbetet måste förhålla sig till tidsramen. Arbetet kommer att handla om Joseph 

Kabilas tid som president eftersom det ligger i närtid vilket är av störst värde för denna 

forskning. Det går givetvis att argumentera för att det är en simplifierad bild av 

demokratiseringsprocessen, samt möjligen orättvist för att förklara hur demokratiskt 

landet är, genom att endast ta upp Joseph Kabilas tid, men i någon mån måste detta 

arbete avgränsas och då är det vad som ligger i närtid som är mest intresseväckande.  

 

Joseph Kabila blev vald som president för tolv år sedan vilket även kan anses vara en 

alltför lång tid att analysera men detta kommer avgränsas genom att skära igenom 

tidslinjen samt leta efter händelseförlopp som studien anser vara av intressevärde för 

just denna forskning. Det intressanta denna forskning blir således att angripa 

helhetsbilden och inte snöa in det överdrivet mycket på detaljer vilket kommer leda till 

att det kvalitativa innehållet prioriterats.  
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2 Metod & Material 

 
Böckerna Democracy and its critics skriven av Robert Dahl och 

demokratiseringsprocesser av författarna Joakim Ekman, Jonas Linde samt Thomas 

Sedelius kommer användas för att detta arbetes analysdel skall kunna bearbetas utifrån 

ett teoretiskt korrekt arbetssystem. Med hjälp av dessa litteraturer och de utvalda 

teorierna polyarki samt valdemokrati utifrån demokratisk transition så kommer studien 

kunna tolka det resultat som bearbetas fram från empiridelen på ett trovärdigt sätt.  

 

Teorierna kommer besvara påståenden som bygger på att den Demokratiska Republiken 

Kongo har en fördröjd demokratiseringsprocess och således en låg grad av demokrati. 

Detta kommer även resultera i slutsatser som bygger på en röd tråd där teorier och 

analysdel blir sammansvetsade korrekt och hjälper studien att besvara 

frågeställningarna.  

 

Metoden som valts är fallstudie och denna kommer ta hjälp av de teoretiska inriktningar 

för att det skall kunna resultera i en förklaring på hur demokratiseringsprocessen 

fördröjts i landet vilket i sin tur förklarar vilken grad av demokrati som finns, och vad 

för lösning som kan kommas fram till på detta problem. Enligt denna uppläggning 

kommer arbetet kunna angripas på ett objektivt och nyanserat sätt.  

 

2.1 Metod 

 
Denna forskning kommer implementera fallstudie som metod. Studien kan förklaras 

som en blandning av jämförande och traditionell fallstudie och detta skall givetvis 

förklaras. Det krävs en jämförelse med åtminstone två analysenheter för att det skall 

vara en fallstudie. Det går att göra en jämförelse med vad som händer före och efter en 

händelse vilket studien i viss mån kommer göra eftersom demokratiseringsprocessen i 

den Demokratiska Republiken Kongo studeras över X antal år där Joseph Kabilas tid 

som president är i fokus. Detta kommer då förklara vilken omfattning av demokrati som 

finns i landet och om det finns någon lösning på detta. 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, s. 109) 
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Studien undersöker vad som har hänt under tid vilket öppnar upp för en jämförelse 

mellan ”före och efter”. Själva idén är att använda sig av olika analysenheter och 

tolkningen som görs av metodpraktikan är att en variabel som tid kan användas lika 

mycket som det går att använda den fysiska variabeln. Mer specifikt så kan exempelvis 

jämförelsen göras genom att studera en demokratiseringsprocess före och efter en viss 

tidpunkt, eller så kan en demokratiseringsprocess jämföras med en annan. Målet med 

denna uppsats är dock att undersöka vilken omfattning av demokrati som finns och 

huruvida det finns någon lösning på detta problem i den Demokratiska Republiken 

Kongo. Därmed är själva tidsaspekten av en fallstudie mer tillämpar för forskningen 

eftersom demokratiseringsprocessen studeras över en viss tid.  

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, s. 109) 

 

Det skall dock poängteras att det finns två olika typer av fallstudie vilka är den 

jämförande samt den traditionella där den jämförande är som förklarats ovan en 

fallstudie där flera variabler används medan den traditionella mer syftar till att studera 

enskilda fall. Det går givetvis att argumentera för att när en demokratiseringsprocess 

studeras, eller vilken demokratisk omfattning som råder i ett land, så är det givet en 

traditionell fallstudie eftersom det är ett enstaka fall som analyseras men det fungerar 

även att kalla det för en jämförande fallstudie då studien analyserar 

demokratiseringsprocessen över en fastslagen tid på x antal år. Detta resulterar i att 

arbetet måste garderas med att kalla det för en kombination av jämförande och 

traditionell fallstudie. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, 109) 

 

Robert K. Yin förklarar i sin bok ”fallstudier” att frågor som hur och varför är vitala för 

en fallstudie eftersom forskare inte har någon kontroll över det som studeras och det är 

således även av yttersta vikt att samla in data på ett korrekt sätt. Frågeställningar går ut 

på att ta reda på vilken omfattning av demokrati som råder i den 

Demokratiska Republiken Kongo och om det finns någon lösning på problemet i 

samband med den fördröjda demokratiseringsprocessen vilket kan kopplas ihop med 

Yins frågor ”hur och varför”.  (Yin 2007, s. 17) 
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De två första frågeställningarna kan alltså klargöras på följande vis: Hur demokratiskt 

är den Demokratiska Republiken Kongo utifrån polyarki samt valdemokrati i översätts 

till hur genom att frågan är utformad på det sättet, men även varför eftersom hur i detta 

avseende förklarar varför demokratiseringsprocessen fördröjts med hjälp av Yins frågor 

vilket i sin tur leder till en förklaring över omfattningen av demokrati.  

Själva lösningen på problemet utifrån den tredje frågeställningen skulle studien hävda 

att även det är en hur och varför fråga på samma sätt som i första frågeställningen, 

vilket gör att fallstudie som metod blir tillämpbar på denna forskning. Mer specifikt hur 

ser lösningen ut och varför är detta en bra lösning. Yin konstaterar även att det finns en 

annan skillnad på fallstudie i form av enfallssstudie och flerfallsstudie där en 

enfallsstudie går ut på ett fall där olika analysfaktorer används. Denna forskning lutar 

mer åt en enfallsstudie eftersom den Demokratiska republiken Kongos 

demokratiseringsprocess undersöks med hjälp av olika analysfaktorer vilket sedan leder 

till att det går att förklara hur demokratiskt landet är.  

(Yin 2007, s. 32) 

 

Fallstudie som metod kan förklara och generalisera olika processer som äger eller ägt 

rum och detta har demonstrerats i form av studier av Kubakrisen genom att 

implementera olika teorier för att förklara vad och varför processen utspelades som den 

faktiskt gjorde (Yin 2007, s. 20) 

 

2.2 Material 

 

Enligt Yin så kan material för en fallstudie vara allt från intervjuer, direkt observation 

och deltagande observation till skriftliga källor, personliga anteckningar samt fysiska 

artefakter. Det kan alltså variera utifrån vad forskaren själv anser vara mest lämpligt för 

sin forskning. Denna uppsats kommer att använda skriftliga källor, eller arkivmaterial 

som Yin kallar det, där litteratur skriven av erkända forskare kommer implementeras, 

vetenskapliga artiklar och rapporter samt statistik. (Yin 2007, s. 111) 

 

Det viktiga är att materialet som hämtas går att sammankoppla med hjälp av teorierna 

som sedan skall resultera i kvalitativa slutsatser. Det vitala är således att källorna som 

används passar in inom den ram forskningen anser vara nödvändig. Det material som 

används kommer vara baserat på Joseph Kabilas tid som president och därmed måste 
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studien vara uppmärksam på att många källor ofta behandlar längre tidsperioder vilket 

leder till att detta kan förväxla det som är relevant för just den tidsperioden arbetet tänkt 

ägna sig åt. Organisationer som amnesty och democracy index samt Van Reybroucks 

bok: Kongo – en historia kommer användas i hög grad men detta kommer även 

kompletteras med andra källor under arbetets gång.  

 

2.3 Källkritik 

 

Fyra kriterier behöver beaktas för att en källa skall anses vara trovärdig och dessa 

kriterier är oberoende, tendensfrihet, tidssamband och äkthet. Genom att följa dessa 

kriterier varje gång en källa behandlas kommer studien med säkerhet kunna fastställa 

huruvida källan är trovärdig eller inte. Detta är vitalt när något studeras vetenskapligt 

och dessutom är det viktigt att det målas upp en objektiv bild av vad som har hänt för att 

göra forskningen rättvisa. Varje litteratur, vetenskaplig artikel och rapport har således 

granskats utifrån dessa kriterier för att analysen skall uppnå maximal objektivitet vilket 

i sin tur leder till kvalitativa slutsatser. En oberoende källa är självständig. Mer specifikt 

så är den inte beroende av andra källor och det som kommer studeras är huruvida 

källorna är förstahandskällor eller andrahandskällor. Detta betyder att en källa som 

rapporterat en händelse i samband med att någon bevittnat själva händelseförloppet blir 

en förstahandskälla och om det är en andrahandskälla så har denna blivit influerad av en 

förstahandskälla. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att andrahandskällan är felaktig 

utan att riskerna för felaktigheter i texten eventuellt kan öka vilket leder till att studien 

kommer angripa förstahandskällor i så stor utsträckning som möjligt.  

(Thurén 1997, s. 34) 

 

Den Demokratiska Republiken Kongo är ett ganska slutet land vilket kan innebära 

svårigheter att hitta förstahandskällor men genom att fokusera på Amnesty och andra 

erkända organisationer kommer empiridelen bli hållbar.  

Genom att studera källorna utifrån om de är förstahandskällor eller andrahandskällor 

blir teorierna och analysdelen kritiskt bearbetade. Forskningen kommer att fokusera på 

Joseph Kabilas tid som president vilket leder till att chanserna för att användningen av 

förstahandskällor ökar eftersom det ligger i någon form av närtid och detta resulterar i 

att den oberoende delen av källorna uppfylls. 



  
 

10 

Tendensfriheten går ut på källorna inte får vara vinklade. Detta måste en forskare alltid 

ta hänsyn till, vem som har skrivit texten som analyseras eftersom personen i fråga kan 

vara subjektiv vilket i sin tur kan leda till att textens innehåll återges felaktigt. 

Tendensfriheten kommer således behandlas genom att undersöka vem personen är som 

skrivit texten och om det finns dolda motiv, som exempelvis politiska motsättningar 

vilket kan leda till att personen skrivit texten utifrån egna subjektiva intressen. 

(Thurén 1997, s. 64) 

 

Tidssambandet behandlar själva tiden då källan skapades och då är det viktigt att 

undersöka på om källan är relevant utifrån vad som eventuellt utspelat sig efteråt. En 

förstahandskälla kan bli korrigerad efter en viss tid vilket leder till att arbetet kommer 

att undersöka detta för att säkerhetsställa att informationen är korrekt. Detta betyder 

alltså inte per automatik att källan är mer trovärdig om den är publicerad i närtid kontra 

en äldre informationskälla eftersom en källa som är publicerad senare kanske valt att 

bearbeta den information som först samlats in innan den publicerats. Äkthetens funktion 

är den att personen som skrivit texten verkligen är den han eller hon utger sig från att 

vara. Detta analyseras för att kunna avfärda källor där någon med bristande kunskap 

skrivit om ett ämne personen egentligen inte är specialist inom. Eftersom studien 

fokuserar en stor del på forskning utförd av erkända organisationer så kommer äktheten 

för denna uppsats hålla. Sedan går det att invända mot detta argument eftersom 

organisationerna också kan vara vinklade genom förutfattade åsikter om afrikanska 

länder, men samtidigt strävar dessa organisationer för att det skall bli bättre i landet 

vilket rimligen borde betyda att personerna bakom texterna har goda motiv.  

(Thurén 1997, s. 26) 
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3 Teorier 

 

I denna uppsats kommer två teorier att användas för att göra en korrekt analys av de 

frågeställningar som ställs där målet är att ta reda på den grad av demokrati som 

existerar i landet vilken lett till att demokratiseringsprocessen fördröjts och om det finns 

någon eventuell lösning på detta. Med hjälp av valda teorier kan studien utifrån 

analysdelen bearbetas och nå fram till korrekta slutsatser som skall ge svar på de 

frågeställningar som ställts upp.  

 

3.1 Polyarki  

 

Den första teorin som kommer att forma detta arbete är polyarki utifrån Robert A. Dahls 

bok: Democracy and its critics. Denna teori går ut på sju institutioner som behöver 

uppfyllas för att en polyarki skall råda i landet och dessa är följande:  

1. Kontroll över regeringens politiska beslutfattande skall vara investerade i de valda 

ämbetsmännen. 2. Valda ämbetsmän skall tillsättas och avsättas under fredliga 

omständigheter i regelbundna och fria samt rättvisa val där tvång är mycket ovanligt. 3. 

I princip alla vuxna skall ha rätt att rösta i valen. 4. De flesta vuxna medborgarna skall 

ha rätt att själva kunna kampanja för att bli valda till regeringen. 5. Medborgarna skall 

ha yttrandefrihet i alla lägen oavsett om det är negativt eller positivt för den sittande 

regeringen. Detta gäller även ideologin, den nuvarande politiken, ekonomin och 

socioekonomiska aspekter. 6. Medborgarna skall också ha rätt att söka sig till alternativ 

information som inte är reglerad av staten. 7. Folket skall ha rätten att skapa partier, 

intressegrupper och organisationer samt rätt att konkurrera mot den sittande regeringen 

om makten på ett fredfullt sätt. (Dahl 1989, s. 221) 

 

Detta tänker dock avgränsas till tre institutioner för att det skall vara relevant för just 

denna forskning, samt så behöver arbetet följa tidsramen. Dessa tre institutioner är bäst 

lämpade för detta arbete eftersom en demokrati utgår från folket, och då är den 

individuella strävan efter sanning i form av alternativ information grundläggande. 

Rätten att uttrycka sina åsikter, som yttrandefrihet står för, och rättigheten att göra en 

förändring på egen hand genom att skapa egna intressegrupper, organisationer eller 

partier är de mest vitala utifrån det studien anser vara grundläggande i en demokrati. 

Det går att argumentera emot dessa val genom att 
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exempelvis ta upp rösträttens oerhörda betydelse, men den andra teori som kommer 

klargöras nedan anses täcka ett par av de institutioner som polyarkimodellen står för 

vilket gör att uppsatsen kan fokusera på andra saker och samtidigt få med helhetsbilden 

när det gäller just regeringsval. Med detta tillvägagångssätt kommer arbetet få ut så 

mycket som möjligt av olika institutioner vilket kommer leda till att analysdelen blir 

tillräckligt bred, och innehåller således ett tillräckligt brett spektrum som krävs för att 

studien skall bli relevant och kunna bemöta problemformuleringen. 

 

Samtidigt så går det givetvis att kritisera polyarki eftersom länder hela tiden genomgår 

en förändring vilket kan leda till att polyarki uppfylls ena stunden medan den kanske 

inte gör det i andra stunden, och därför måste en forskare vara uppmärksam på de 

förändringar som hela tiden sker i landet som undersöks. Resultatet av att undersöka om 

en stat är polyarkisk kan således bli missvisande ibland eftersom länder ofta inte står 

stilla utan hela tiden rör på sig i sin utveckling, vilket kan vara ett argument för att 

kritisera denna teori. (Dahl 1989, s. 239) 

 

Polyarki, eller den demokratiska tanken, har inte heller undgått kritik från Jean-Jacques 

Rousseau som motsatte sig själva idén genom att hävda att inget land någonsin kan vara 

demokratiskt. Detta eftersom att i en demokrati så måste folket delta i politiken för att 

själva grundtanken som ideologin bygger på skall uppnås vilken är att människor skall 

få bestämma. Polyarki kritiseras genom att det bara är ett sorts system där människor 

tror att de påverkar resultatet av vad som händer i landet utan att de egentligen gör det. 

Rousseau menade på att folket gav upp den egentliga makten eftersom de lät staten växa 

istället för att låta folkets deltagande öka. (Dahl 1989, s. 226)   

 

Invändningar mot detta existerar dock och polyarki förklaras som ett annat ord av 

demokrati. Polyarki går ut på en sorts överenskommelse rent politiskt där en grupp 

människor har kontroll över landet istället för att staten styrs auktoritärt eller 

diktatoriskt. (Dahl 1989, s. 220) 

 

Detta kan jämföras med de institutioner som valts utifrån Dahl som även de är en form 

av överenskommelse mellan staten och dess invånare, men detta arbete kommer 

fokusera på tre av Dahls sju institutioner vilka är anpassade till just denna forskning och 

dessa är följande: 



  
 

13 

 

-  Befolkningen i den Demokratiska Republiken Kongo skall ha rätt att bilda partier och 

andra organisationer samt intressegrupper. Detta skall vara möjligt så att folket kan 

utmana den sittande regeringen om makten vilket skall ske under fredliga förhållanden. 

Makten får således inte motsätta sig detta utan skall acceptera att konkurrensen om 

makten är öppen. Dessa partier och organisationer skall också ha möjligheten att 

påverka regeringen med sin politiska närvaro. 

 

-  Folket i den Demokratiska Republiken Kongo skall ha rätt till alternativ information 

och källor. Detta får inte kontrolleras av staten på något sätt där de har monopol över 

vilken information som släpps ut till folket i den Demokratiska Republiken Kongo. Alla 

i landet skall ha rätt att söka sig till alternativ information som är oberoende utan att 

detta skall leda till någon form av bestraffning.  

 

- Alla individer oavsett kön, ras eller andra grupptillhörigheter skall ha rätt att uttrycka 

sig oavsett om det är positivt eller negativt mot den sittande regeringen eller andra 

makthavande organ. Detta skall inte leda till konsekvenser i den Demokratiska 

Republiken Kongo utan folket skall få demonstrera och säga precis vad de tycker 

oavsett om det av maktstyret anses vara skadligt eller inte för landet.  

(Dahl 1989, s. 221) 

 

Dessa institutioner skall kopplas samman med analysen där de blir bärande delar för att 

sedan frågeställningarna skall kunna besvaras i slutsatsdelen. Polyarki är väldigt 

intressant ur ett demokratiskt perspektiv eftersom de institutioner som utgör polyarki är 

vitala för en fungerande demokrati. Det är även viktigt att poängtera det faktum att 

polyarki behandlar faktiska rättigheter och inte nominella vilket innebär som forskare 

att noggrannhet är vitalt när det kommer till att rättigheter som medborgarna har faktiskt 

går att uppfylla. Även Joseph Schumpeter kritiserade idén av demokratin, som polyarki 

bygger vidare på, och det system som utgör ideologin där de ser till folkets välvilja. 

Enligt honom är det bara ett sätt att fördela makten på för eliten och det existerar en 

ständig kamp mellan politiska partier eller eliter för att kunna bibehålla makten där 

vanliga människor endast är med och påverkar vem av dem som skall väljas.  

(Dahl 1989, s. 221) 
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Med hjälp av dessa tre institutioner kommer studien kunna kartlägga huruvida 

befolkningen har rätt att bilda partier eller andra organisationer, eller om det finns 

tillgång till alternativ information i den Demokratiska Republiken Kongo samt om det 

existerar någon yttrandefrihet i landet vilket är väsentligt i denna forskning för att den 

fördröjda demokratiseringsprocessen skall kunna förklaras. Detta i sin tur förklarar 

vilken omfattning av demokrati som råder i landet. En fungerande demokrati kräver att 

dessa institutioner finns på plats och faktiskt fungerar, och det resultat analysdelen leder 

till när den har behandlats kommer förklaras med hjälp av denna teori och på så sätt leda 

till konkreta slutsatser. 

 

3.2 Valdemokrati 

 

Den andra teorin som kommer att användas i detta arbete är valdemokrati utifrån 

demokratisk transition där arbetet utgår från boken Demokratiseringsprocesser skriven 

av Joakim Ekman, Jonas Linde samt Thomas Sedelius. Demokratisk transition har inte 

varit helt enkelt att tyda genom åren och kritiker har menat på att transition som begrepp 

varit alldeles för enkelspårig eftersom det tolkats som en övergång från diktatur till 

demokrati vilket inte kartlägger alla de faktorer som är nödvändiga för att förklara 

länders situationer till fullo. Dankwart Rustow förklarade just begreppet transition i en 

artikel vid namn ”Transitions To Democracy” där han kort och gott menar att det är en 

regimförändringsprocess. (Ekman, Linde & Sedelius 2014, s. 24) 

 

Det viktigaste är dock att själva transitionen har med demokratins tillkomst att göra där 

det går att använda den demokratiska transitionen som verktyg för att påvisa hur 

demokratin kan bevaras. Ytterligare kritik mot den demokratiska transitionen som har 

uppkommit är att det vore att förenkla historiens skeende genom att använda sig av 

olika teorimodeller för att förklara varför händelseupploppet i en annan del av världen 

utspelat sig så som det har gjort. Kritiker menar att olika geografiska platser kan avgöra 

huruvida det finns möjligheter från första början för en demokratisk transition och att 

teorin således är otillräcklig. Studiens uppfattning är att det åtminstone måste gå att tyda 

om en regimförändring har skett, men att sedan förutsättningarna kan vara annorlunda 

för olika länder är givetvis ett bra argument för att få en sanningsenlig bild av 

händelseförloppet. Detta bör dock inte utesluta möjligheterna för utländska oberoende 
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forskare skall kunna undersöka den rådande händelsen och försöka nå en slutsats. 

(Ekman, Linde & Sedelius 2014, s. 25) 

 

Vidare tar litteraturen även upp Guillermo O’Donnell och Philippe Schmitters syn på 

den demokratiska transitionen där de förklarar transitionen som något som kan gå från 

både demokratiskt till icke-demokratiskt och tvärtom. Det handlar alltså om 

regimövergångar snarare än exempelvis övergången från diktatur till demokrati. Vidare 

så går det att konstatera att det inte nödvändigtvis behöver vara en 

regimförändringsprocess där förändringen går från diktatur till demokrati eller tvärtom 

utan det kan lika gärna gå från diktatur till diktatur exempelvis.  

(Ekman, Linde & Sedelius 2014, s. 25) 

 

Alfred Stepan och Juan Linz tar upp följande vitala punkter för att en demokratisk 

transition skall anses vara lyckad: 1. En överenskommelse skall finnas som behandlar 

politiska processer vars mål är att tillsätta en regering. 2. När en regering tillträder så är 

det ett resultat av den fria rösten som skett via majoritet. 3. Regeringen skall ha 

möjlighet att implementera sin politik. 4. Makten behöver inte delas när den nya makten 

tilldelats utan de nya makthavarna i landet skall kunna utforma sina bestämmelser och 

politik utifrån vad som planerats. (Ekman, Linde & Sedelius 2014, s. 27) 

 

När en regering är vald genom majoritet kan detta legitimera en ledare men det 

förutsätter självklart att valet har gått rätt till. Vad som menas med att ett val gått rätt till 

utgår från en demokratisk ståndpunkt där alla har haft rätt att påverka resultatet utan 

påtryckningar eller korruption för att ta upp ett par exempel. Nedan klargörs hur arbetet 

kommer använda valdemokrati, som är en av punkterna som måste uppfyllas för att en 

demokratisk transition skall vara genomförd. Genom att implementera det valda 

forskningsområdet, den Demokratiska Republiken Kongo, i denna punkt så blir det 

relevant inför analysdelen: 

 

- Den Demokratiska Republiken Kongos befolkning skall utsett en regering 

genom fria och rättvisa val samt så skall regeringen vunnit genom majoritet. 

Detta skall skett i samband med att alla myndiga människor har kunnat delta i ett 

fritt och rättvist val där folket inte blivit påverkade av andra aktörer att fatta ett 

beslut som inte är deras egna. Rösterna har räknats på ett korrekt sätt utan 
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korruption vilket har lett till att en majoritetvald regering tillsatts som styrande 

makthavare i landet. (Ekman, Linde & Sedelius 2014, s. 27)  

 

Eftersom arbetet redan har tre institutioner som kommer att behandlas utifrån teorin 

polyarki måste det i någon mån avgränsas när det gäller demokratisk transition för att 

inte analysdelen skall bli alldeles för bred. Därför kommer detta arbete att fokusera på 

en av de punkter som Alfred Stepan och Juan Linz tar upp vilken är om den 

Demokratiska Republiken Kongo har en folkvald regering som är vald genom majoritet, 

alltså valdemokrati. Den punkt som valts och således anses vara av störst värde för detta 

arbete är punkt nummer två där vikten av att en regering valts genom majoritet 

förklaras. Denna punkt valdes för att komplettera institutionerna från polyarki och på så 

sätt få med så mycket kvalitativ information som möjligt för att det skall bli en givande 

forskning. De andra punkterna är väldigt viktiga, kanske viktigare enligt kritiker än den 

punkt som denna forskning valt samt bärande för en demokratisk transition skall vara 

fulländad, men detta arbete blir mer kvalitativt utifrån den punkt som kompletterar den 

första teorin, och som anses täcka helhetsbilden effektivast för just detta arbete. Denna 

teori kommer komplettera de andra tre institutioner från polyarki så att analysdelen kan 

fokusera på följande: Befolkningens rätt att bilda intressegrupper/organisationer/partier, 

alternativ information, yttrandefrihet samt om regeringen valts genom en majoritet. Med 

hjälp av dessa teorier kommer studien kunna lokalisera de faktorer som är mest 

väsentliga för att förklara hur demokratiseringsprocessen misslyckats och därmed kunna 

förklara vilken grad av demokrati som den Demokratiska Republiken Kongos omfattar.  

I en valdemokrati utifrån demokratisk transition så är det väldigt viktigt att den sittande 

regeringen har valts av en majoritet individer i landet eftersom ett val måste vara 

legitimt i ett land om landet skall kunna anses vara demokratiskt. Detta uppnår landet 

om det i form av majoritetsval lyckas legitimera den demokratiska andan. Den 

demokratiska transitionen är således vital för en fungerande demokrati för att kunna 

förklara hur demokratiseringsprocessen fördröjts i landet, och således vilken 

utsträckning av demokrati som råder i ett land samt om det finns någon eventuell 

lösning på detta. Teorierna kommer kopplas till analysdelen för att förklara hur den 

fördröjda demokratiseringsprocessen gått till i den Demokratiska republiken Kongo och 

genom att tillämpa dessa teorier kommer slutsatserna kunna utformas utifrån 

frågeställningarna: vilken omfattning av demokrati som råder i Kongo och om det finns 

någon lösning. 
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4  Analys 

 
4.1  Nya regeringen under Joseph Kabila 

 
När den Demokratiska Republiken Kongo gick till val år 2006 var befolkningen 

förhoppningsfulla om en bättre framtid där de grundläggande mänskliga rättigheterna 

äntligen skulle respekteras. Grundläggande rättigheter såsom fri parti- och 

organisationsbildning, alternativ information, yttrandefrihet och en majoritetvald 

regering är någonting landet länge längtat efter. Valet år 2006 var således av högsta 

betydelse för befolkningen i landet där situationen tidigare snarare hade kunnat liknas 

vid en diktatur än en demokrati utifrån Mobuto och Laurent-Désirées tidigare perioder 

som presidenter. Valet blev trots detta allt annat än vad folket hade förväntat sig i landet 

och Joseph Kabila, son till Laurent-Désirée, vann valet och anklagades för valfusk av 

befolkningen i landet. Detta betyder att folket egentligen inte hade någon chans att 

påverka vilket parti som skulle vinna och senare bilda regering. Joseph Kabila har varit 

en stor förespråkare för att valen skall gå väldigt fort att utföra och de misstankar 

kritikerna har kring detta är att Kabila vill utnyttja sin popularitet som sittande president 

vilket i sin tur resulterat i att de val som hållits inte utspelats på ett korrekt sätt. 

(Gauthier & Tshonda 2007, s. 409) 

 

En reform som Joseph Kabila gjort under sin tid som sittande president är att helt ändra 

spelreglerna för de val som hålls i landet. Det krävs inte längre en majoritet för att vinna 

regeringsposition i den Demokratiska Republiken Kongo utan Kabila har ändrat till 

pluralitet i samband med val. Detta har resulterat i att Kabilas motståndare får det 

mycket svårare att vinna valen vilket i sin tur lett till att de blir av med makten att sätta 

press på makthavarna genom bildningen av exempelvis parti. Tshisekedi, som är en 

politisk motståndare till Joseph Kabila, bojkottade valet år 2006 eftersom just dessa 

regler gav ett odemokratiskt utfall. (Turner 2011) 

 

Makthavarna har ett väldigt brett inflytande över vad som sker i den Demokratiska 

Republiken Kongo och de val som hålls i landet är snarare en formalitet än en chans att 

påverka utgången på riktigt. Detta är problematiskt eftersom folket blir av med makten 

att utse en ny regering vilket leder till att demokratiseringsprocessen fördröjs. 

Makthavarna hindrar således befolkningen från att välja en regering genom att 
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korrumpera de val som hålls och därför blir det väldigt svårt att legitimera den sittande 

regeringen. (Tull 2010, s. 645) 

 

Det negativa utfallet av detta har blivit att befolkningen och makthavarna flutit ifrån 

varandra och de största problemen som landet tampats med är politiska. Befolkningen 

har ingen större kontakt med den politiska sfären eftersom den är otillgänglig i de flesta 

fallen, och makthavarna i landet ser snarare på befolkningen som något som kan 

kontrolleras och utnyttjas än något som landet kan dra nytta av för att demokratisera 

landet samt förbättra samhället. (Nlandu 2006, s. 636) 

 

Detta har lett till spänningar inom landet och folket har tröttnat på att inte kunna 

påverka vilken regering som sitter vid makten samt att rätten att uttrycka sig hur de vill 

inte existerar. Det går att se en ganska tydlig splittring i den Demokratiska Republiken 

Kongo p.g.a. detta vilket fördröjer demokratiseringsprocessen kraftigt.  

(Nlandu 2006, s. 637)  

 

I dagsläget så är bilden av den Demokratiska Republiken Kongo präglad av 

problematik. Civila och oppositionen har ingen möjlighet att påverka politiken genom 

val vilket leder till att en majoritetvald regering inte kan bli en verklighet i landet. 

Systemet i landet är korrupt där civila lever under rädslan av att bli hotade, fängslade 

eller utsatta för våld. Valet som skulle hållas år 2017 blev uppskjutet till 2018 vilket var 

en direkt överträdelse av den överenskommelse som de kom fram till under år 2016 då 

president Joseph Kabila utlovade att valet skulle hållas. Maxperioden för en sittande 

president i den Demokratiska Republiken Kongo ligger på tio år vilket betyder att 

Joseph Kabila gått över den tidsperioden han enligt lag får sitta på presidentposten.  

När civila och journalister demonstrerat mot detta så har de blivit bemötta med tårgas 

och våld av armén eftersom de demonstrerat mot den sittande regeringen. Problemet 

uppstod redan år 2011 när oppositionen kraftigt kritiserade systemet som de ansåg var 

bristfälligt och inte kunde garantera att valen i landet går rättvist till.  

(Freedomhouse 2018) 

 

Överenskommelsen år 2016 gick ut på att Joseph Kabila skulle skriva på ett avtal 

tillsammans med oppositionen där presidenten lovade att de skulle dela på makten 

mellan regeringen och oppositionen fram till valet år 2017. Det var en övergångsperiod 
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där regeringen skulle samarbeta med oppositionen fram till valet där en ny regering 

skulle utses, men denna möjlighet fick befolkningen aldrig i den Demokratiska 

Republiken Kongo, och utifrån valdemokrati så hade landet inte lyckats uppfylla det 

krav som ställs av teorin för vad som kan förväntas av en fungerande demokrati.  

(The world bank 2017) 

 

Även om landet försökt göra förbättringar när det kommer till de rättvisa valen, där en 

majoritetsregering bildas, i landet genom olika ansträngningar som exempelvis att 

modernisera röstsystemet så har det förekommit att val skjutits upp när det väl varit 

dags för val. Därmed har befolkningen inte haft en demokratisk chans att påverka 

utgången av valet. Joseph Kabila förfogar över en rad olika representanter bestående av 

bland annat olika rebellgrupper där ingen av representanterna har blivit valda genom 

majoritet, och utöver detta så är övriga landets makthavare tillsatta och inte valda. 

(Freedomhouse, 2006) 

 

4.2 Våldet och en kraftigt begränsad yttrandefrihet 

 

Den Demokratiska Republiken Kongo är rankade på en 145:e plats i samband med 

yttrandefrihet i världen. Detta betyder att landet anses vara en av de länder med minst 

tillgång till denna mänskliga rättighet. (Democracy index rankings 2017) 

 

Enligt den Demokratiska Republiken Kongos institution så är yttrandefrihet en rättighet 

som varje människa i landet skall ha, men trots detta så går det att bevittna hur 

journalister i landet både blir hotade och fängslade som ett resultat av att de uttrycker 

sig negativt om regeringen eller rapporterar om olika demonstrationer mot den sittande 

regeringen. Det är inte tillåtet att uttrycka sig hur som helst i landet vilket resulterat i att 

yttrandefriheten är kraftigt begränsad. Detta berör samtliga grupptillhörigheter eftersom 

negativ kritik mot regeringen inte är tillåten i landet oavsett etnicitet.  

(Freedomhouse, 2018) 

 

Våldet i den Demokratiska Republiken Kongo har eskalerat under Joseph Kabilas tid 

som president. Demonstranter blir oftast bemötta av brutalt våld från polisen och när en 

ny guvernör, vid namn Bemba, skulle utses efter han vunnit majoritet så struntade 

landet helt enkelt i att tillträda honom på sin nya post. Detta resulterade i en hopplöshet 
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hos folket eftersom de inte hade någon röst i samhället. Yttrandefriheten var således 

bestulen från befolkningens rättigheter av den sittande regeringen genom det våld de 

utsatte demonstranterna för. (Van Reybrouck 2012, 485) 

 

Pressfriheten och rätten att införskaffa sig information ansågs under förra året vara 

starkt begränsad vilket resulterade i att journalister från andra delar av världen inte fick 

stanna kvar i landet eftersom risken då fanns att de skulle bilda sig en negativ bild av 

regeringen vilket i sin tur är ett mardrömsscenario för makthavarna. Både kongoleser 

och utländska journalister blev hotade med våld trots att de endast utförde sitt arbete. 

Det gick t.o.m. så långt att de blev arresterade endast för att de rapporterade om läget i 

den Demokratiska Republiken Kongo vilket i sin tur lett till att yttrandefriheten i princip 

är obefintlig i landet. (Amnesty international report 2018, s. 145) 

 

Det spelade ingen roll vilken grupptillhörighet en individ hade utan detta gällde varje 

enskild person vilket betyder att landet inte uppfyller de krav som ställs för att kunna 

stoltsera med att yttrandefrihet. Situationen kring utländska korrespondenter har drivits 

till en sådan överdrift att det inte är tillåtet att vistas utanför huvudstaden utan tillåtelse 

från kommunikationsministern. Det blir således extremt svårt att rapportera kring hur 

det ser ut i den Demokratiska Republiken Kongo vilket lett till en tydlig avsaknad av 

yttrandefrihet. (Amnesty international report 2018, s. 145) 

 

För regeringen i landet är det vitalt att de som protesterar i landet emot någonting är 

regeringsvänliga, och det finns en tydlig skillnad när det kommer till att protestera som 

regeringsvänlig och som opposition mot regeringen. Förra året blev demonstranter från 

oppositionen utsatta för kraftigt våld där flertalet människor avled och detta är ingen 

situation som är unik för landet.  Konsekvenser för att demonstrera emot regeringen är 

snarare regel än undantag vilket är ytterst problematiskt för den Demokratiska 

Republiken Kongos yttrandefrihet. Det är vitalt att yttrandefriheten är möjlig åt båda 

hållen oavsett om det är positiv eller negativ kritik, men detta är ingenting som landet 

har lyckats implementera. Förespråkare för mänskliga rättigheter blev under förgående 

år attackerade av militären och rebellgrupper med motivet att de ville tysta ner dessa 

individers röst. Ett resultat av detta blev att regeringen lade fram en proposition som 

skulle verka för att skydda de mänskliga rättigheterna i landet, som exempelvis 

yttrandefrihet, i samband med att förespråkare för mänskliga rättigheter hade höjt sina 
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röster. Detta resulterade dock i en ännu större kontroll för staten mot befolkningen 

vilket i sin tur leder till en ännu mer begränsad yttrandefrihet i landet. Utfallet av detta 

blir att staten kan vägra att erkänna olika organisationer utifrån de åsikter folket har 

vilket var ett stort bakslag för både yttrandefriheten och rätten till partibildning. 

(Amnesty international report 2018, s. 145)  

 

4.3  Partibildningen och dess problematik 

 

I den Demokratiska Republiken Kongo har folket rätt att bilda partier och det existerar 

idag ett hundratal olika partier runt om i landet. Problematiken berör dock inte 

möjligheterna att bilda partier, organisationer eller andra intressegrupper utan det stora 

problemet är att dessa element inte har någon egentlig chans att påverka valen på riktigt.  

Oppositionen i landet blir ofta utsatta för exempelvis hot och våld och organisationerna 

riskerar ofta inskränkningar av deras maktmöjligheter. Detta innebär att folket har rätt 

att bilda partier, organisationer och andra intressegrupper men de har inte rätt att 

existera och sätta press på makten vilket i sin tur leder till att den frihet som utlovas av 

regeringen egentligen bara är teoretisk och inte praktisk. Dessa två pelare måste 

sammanhänga för att institutionen utifrån polyarki skall kunna legitimeras. 

(Van Reybrouck 2012, s. 481) 

 

Detta har i sin tur lett till en enorm frustration hos befolkningen samt att olika 

organisationer anklagat valkommissionen för valfusk under den period som de räknat 

ihop rösterna, och det är inte ovanligt att detta resulterat i att olika oppositionsledare 

blivit fängslade eller rent av flytt landet eftersom dessa individer levt under hot. Militär, 

säkerhetstjänsten och olika beväpnade rebellgrupper förhindrar den civila befolkningen 

från att bilda en stark opposition vilket resulterat i att det blir svårare att påverka den 

politik som förs i landet. Utan rätt att bilda en stark opposition blir det väldigt svårt att 

sätta en realistisk press på makthavarna. En problematik kring partibildningen är att 

spelreglerna inte gäller för alla. Förutsättningarna är inte på en balanserad nivå och även 

om 186 partier deltog i valet 2006 så tog Joseph Kabila över makten med hjälp av en 

majoritet där han anklagades för korruption i samband med valet.  

Folket blev förargade av resultatet eftersom de ansåg att valfusk hade ägt rumt och när 

Joseph Kabila under tidigt 2007 fick kontroll över åtta av nio provinser så var måttet 
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rågat för befolkningen eftersom valet var kopplat till korruption.  

(Van Reybrouck 2012, s. 485) 

 

Detta ledde till att folket ansåg sig bestulna på rätten att påverka valen som hållits i 

landet och det var således väldigt svårt att legitimera att Joseph Kabila någonsin hade 

vunnit majoritetsrösten i landet. När sedan befolkningen valde att demonstrera mot 

Joseph Kabila resulterade det i att militären angrep sig på befolkningen och 134 

människor blev mördade som följd av att de hade uttryckt sitt missnöje mot den sittande 

regeringen. Detta var ett enormt bakslag för både yttrandefriheten och den demokratiska 

andan som förespråkar att en regering skall väljas genom majoritet.  

Dessutom så försvann rätten att sätta en legitim press på makten eftersom oavsett utfall 

så skulle Joseph Kabila bli vald som president, och detta resulterade i att det inte kan 

konstateras att oppositionen haft någon rätt att sätta press på makten. Visserligen kan 

det argumenteras för att oppositionen fick ställa upp i valet från första början, men detta 

är att förenkla problematiken i denna situation eftersom oppositionen måste ha 

möjlighet att även kunna vinna valet. (Van Reybrouck 2012, s. 485) 

 

Gauthier de Villers och Jean Omasombo Tshonda sträcker sig så långt att de hävdar att 

Joseph Kabila valdes av sin fars trotjänare tillsammans med tjänstemän från 

Washington, Paris och Bryssel eftersom han var enkel att manipulera och styra.  

I samband med valet 2006 så var alla partier tvungna att skriva på en uppförandekod, 

men detta behövde inte exempelvis Joseph Kabilas parti vilket resulterade i att det 

genast skapades en störning i maktbalansen eftersom Joseph Kabila redan lagt ribban 

för vad som vänta skall om han skulle bli vald som president.  

Detta är givetvis inte rimligt utifrån den rätt som är garanterad av regeringen med fri 

partibildning, organisationsbildning och andra element eftersom de inte följer en 

jämställd samhällslinje. Visserligen har Kabila tagit steg mot ett land friare från 

korruption, men den Demokratiska Republiken Kongo är trots detta ett av världens mest 

korrumperade länder vilket i sig gör det väldigt svårt att införa rättigheter som kan anses 

vara legitima. (Freedomhouse, 2006) 

 

För att undersöka Joseph Kabilas arbete emot korruptionen så har presidenten fastslagit 

att han tar detta problem på allvar. Det finns dock inga belägg som visar att det finns 

någon praktisk vilja från Kabila att verkligen införa några botemedel emot korruptionen 
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i landet och regeringen. Den samlade bedömningen verkar vara den att det är viktigare 

att använda sig av teoretiska utgångspunkter framför praktiska gärningar under Joseph 

Kabilas styre som president. Korruptionen frodas i den politiska miljön vilket i sin tur 

lett till att exempelvis oppositionens möjligheter att påverka den sittande makten 

förminskats, och detta har resulterat i att den politiska närvaro som skall vara garanterad 

och finnas utifrån den valda teorin polyarki för en fungerande demokrati inte är möjlig i 

den Demokratiska Republiken Kongo. Det är därför viktigt att poängtera vilken 

påverkan som korruption kan ha på partibildningen i landet.  

(Marie Chêne 2014) 

 

I dagsläget ser situationen inte ut att förändras eftersom regeringen fortsätter att 

motarbeta oppositionen och andra organisationer som är kopplade till någon form av 

motståndsrörelse mot regeringen. De som är speciellt utsatta för risken att bli 

motarbetade i sitt politiska arbete är den opposition som är mest negativ mot den 

sittande regeringen i den Demokratiska Republiken Kongo. Tendensen påvisar att 

oavsett rätt att bilda olika organisationer så kommer detta leda till att folk blir 

nedtystade eller att organisationerna förbjuds av regeringen. Detta gör att deras rätt att 

existera kan ifrågasättas eftersom ”de finns utan att de finns” när det räknas som mest, 

eller när de närmar sig en sorts press på den sittande makten som försätter makten i 

trångmål. (Amnesty international 2018) 

 

4.4  Bristande alternativ information 

 

Den alternativa informationen i den Demokratiska Republiken Kongo är mycket 

begränsad. I många delar av landet har de aldrig sett en dator vilket omöjliggör rätten att 

söka sig till alternativa källor ur det avseendet att landet är så fattigt att det helt enkelt 

inte är möjligt för majoriteten av befolkningen att hålla sig uppdaterade via internet. Ett 

land som har en svag ekonomi stryper möjligheterna till att söka sig till information 

eftersom folk inte har råd att köpa olika informationskällor som idag ofta är baserade på 

internet, men även radio. (Van Reybrouck 2012, s. 479) 

 

Som om inte detta vore nog så är media i den Demokratiska Republiken Kongo styrt av 

regeringen med en järnhand och det finns strikta regler för oppositionen som gör 

gällande att de inte har rätt att uttrycka sig hur de vill i media. Folket har dock rätt att 
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uttrycka sig i privata diskussioner om det politiska läget i landet, men om de gör det i 

allmänheten och detta uppdagas så kan det få konsekvenser i form av att de blir hotade 

med våld eller fängslas. Så sent som år 2017 så förbjöds internet för första gången i 

landets historia som ett resultat av de rådande oroligheterna i landet. Regeringen ville 

inte att bilder på oroligheterna skulle spridas i landet och därför förhindrades detta 

genom att förbjuda internet. Detta skapar ett monopol för staten på vad för information 

som kommer ut i landet eftersom de själva väljer vad som skall visas eller inte. 

(Freedomhouse 2018) 

 

Det finns omkring 30 oberoende nyhetstidningar som produceras regelbundet i 

Kinshasa men nackdelen med detta är att dessa nyhetskällor sällan distribueras utanför 

staden vilket leder till att många inte får möjligheten att läsa tidningarna. Informationen 

är således otillgänglig för majoriteten av landet vilket resulterat i att rätten till alternativ 

information begränsas kraftigt. Det skall dock poängteras att Förenta nationerna 

expanderat språkvalen för radio i landet och den katolska kyrkan ofta finns tillgänglig 

via samma mediekanal, vilket öppnar upp möjligheterna för befolkningen till alternativ 

information. Samtidigt som just dessa medier liberaliserats en aning så är internet 

förbjudet i den Demokratiska Republiken Kongo och detta resulterade i att väldigt 

många informationskällor försvunnit som alternativ för befolkningen. Dessutom har 

oberoende journalister ofta blivit angripna vilket lett till att den alternativa 

informationen strypts ytterligare eftersom journalister och andra observatörer tystas av 

regeringen, vilket sin tur förhindrat att informationen nått ut till allmänheten. 

(Freedomhouse 2006) 

 

Det har inträffat en rad olika demonstrationer mot regeringen när det gäller 

tillgängligheten till media och utövandet av journalister i mediala sammanhang där det 

rapporterats om händelser som ägt rum i landet. Den katolska kommittén anordnade en 

protest mot detta på ett fredfullt sätt, men det fick inga positiva effekter på landets 

förtryck mot den alternativa informationen. Den katolska kommittén blev istället 

attackerade av regeringens säkerhetstjänst där det avfyrades både tårgas och skott mot 

demonstranterna i Kinshasa. Utifrån de två institutionerna från polyarki där rätten till 

alternativ information samt yttrandefrihet förklaras så konstateras det faktum att ingen 

av dessa institutioner infriades under denna dag. De katolska medlemmarna sjöng 
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fredliga sånger i närhet till sin kyrka vilket resulterade i att de blev beskjutna från 

tjänstemän till regeringsmakten. (Amnesty international 2018) 

 

 
4.5 Empirisk sammanfattning 

 
Analysen sammanfattas här med stöd av teorierna polyarki och valdemokrati som är 

uppställda som påståenden och följs av svar utifrån den informationen forskningen 

kommit fram till i analysdelen. 

 

-  Befolkningen i den Demokratiska Republiken Kongo skall ha rätt att bilda partier och 

andra organisationer samt intressegrupper. Detta skall vara möjligt så att folket kan 

utmana den sittande regeringen om makten vilket skall ske under fredliga förhållanden. 

Makten får således inte motsätta sig detta utan skall acceptera att konkurrensen om 

makten är öppen. Dessa partier och organisationer skall också ha möjligheten att 

påverka regeringen med sin politiska närvaro. (Dahl 1989, s. 221) 

 

Folket har rätt att bilda intressegrupper, organisationer samt partier vilket i sin tur 

resulterat i att de hamnat i ett oppositionsläge. Det finns ett hundratal olika partier, 

organisationer och intressegrupper i landet vilket uppfyller kravet om att befolkningen 

har rätt att bilda ovannämnda element. Problematiken som uppstår i samband med detta 

är att oppositionen i den Demokratiska Republiken Kongo blir systematiskt utsatta för 

fängslanden, hot samt våld eftersom om de sätter press på makten så blir tolkningen av 

den sittande regeringen under Joseph Kabila att oppositionen är negativ inställd till den 

politik som förs i landet. Detta har resulterat i att de strypt oppositionen genom 

framförallt hot och våld.  

 

Resultatet av detta är att det går att bilda olika partier, organisationer och 

intressegrupper, men om folket kommer för nära den sittande makten så blir de 

förtryckta vilket i sin tur lett till att de inte kan utmana den sittande makten under 

fredliga förhållanden. Det går att argumentera för att den Demokratiska Republiken 

Kongo uppfyller denna teoretiska institution eftersom det trots allt går att bilda 

intressegrupper, organisationer och partier, men det vore att förenkla situationen i landet 

eftersom det inte går att välja delar av en teori för att den skall vara uppfylld. 
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Detta förtryck har utspelat sig för att den sittande regeringen skall kunna bibehålla 

makten och undvika någon form av realistisk konkurrens, och även om folket har rätt att 

bilda alla dessa organ i den Demokratiska Republiken Kongo så kan de i praktiken inte 

sätta någon press på makten eftersom de blir förtryckta av den sittande regeringen. Detta 

innebär att makten inte är öppen i landet p.g.a. att makten motsätter sig konkurrensen 

som oppositionen erbjuder samt att politiken som förs inte går att påverka utifrån. 

Friheten som denna teoretiska institution bygger på är teoretiskt lagd i landet, men rent 

praktiskt fallerar institutionen i den Demokratiska Republiken Kongo och båda dessa 

delar behövs för att institutionen skall kunna legitimeras när den implementeras på den 

Demokratiska Republiken Kongo.  

 

-  Folket i den Demokratiska Republiken Kongo skall ha rätt till alternativ information 

och källor. Detta får inte kontrolleras av staten på något sätt där de har monopol över 

vilken information som släpps ut till folket i den Demokratiska Republiken Kongo. Alla i 

landet skall ha rätt att söka sig till alternativ information som är oberoende utan att 

detta skall leda till någon form av bestraffning. (Dahl 1989, s. 221) 

 

Det existerar alternativa källor som exempelvis radio och andra nyhetselement men 

dessa är mycket begränsade. Nyhetstidningar sträcker sig exempelvis inte ut till 

befolkningen över hela landet, framförallt utanför Kinshasa, vilket lett till att 

tillgängligheten är ytterst begränsad för alternativ information. Staten har dessutom 

järnkoll på vad som sägs i olika mediekanaler eftersom rätten att uttrycka sig hur som 

helst om den sittande regeringen i den Demokratiska Republiken Kongo inte existerar. 

Staten utövar en form av monopol i landet eftersom de förbjuder inhemska och 

utländska journalister från att rapportera om olika händelseförlopp. Informationen är 

således kontrollerad på en nivå som gör att medborgare eller utländska korrespondenter 

riskerar bestraffning om de skulle överträda den minimala tolerans som makthavarna 

har när det kommer till informationsspridning.  

 

I den digitaliserade moderna världen är det dessutom viktigt med tillgången till internet 

där väldigt mycket oberoende information släpps, men regeringen har förbjudit 

användandet av internet i samband med oroligheterna i landet förra året. Detta har 

resulterat i att staten i väldigt stor utsträckning bestämt vad som kommer ut och vilken 

information befolkningen skall få ta del av vilket i sin tur lett till att folket i landet inte 
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har rätt till alternativ information. Det går att argumentera även här för att det finns en 

viss mängd alternativ information i form av oberoende nyhetstidningar eller via radio 

där både FN och den katolska kyrkan får plats, men liksom datorer så resulterar radio 

och tidningar också för kostnader vilket alla i landet inte har råd med.  

 

Detta gör det omöjligt för att hela befolkningen kan ta del av alternativ information eller 

kanske någon information överhuvudtaget vilket är problematiskt om den utvalda 

institutionen skall kunna implementeras på landet. Sedan skall det poängteras att den 

sittande regeringen inte har fullt ansvar för att datorer inte är tillgängliga för 

medborgarna utan detta kan vara ett resultat av en misskött politik under väldigt lång tid 

som betyder att de ekonomiska förutsättningarna inte finns i landet. När folket 

demonstrerat om att den alternativa informationen är obefintlig så har de blivit bemötta 

av hot och våld vilket inte kan leda till någon annan slutsats än att den Demokratiska 

Republiken Kongo inte uppfyller rätten till alternativ information utifrån polyarki 

eftersom bestraffning p.g.a. sökandet av alternativ information inte får ske. 

 

- Alla individer oavsett kön, ras eller andra grupptillhörigheter skall ha rätt att uttrycka 

sig oavsett om det är positivt eller negativt mot den sittande regeringen eller andra 

makthavande organ. Detta skall inte leda till konsekvenser i den Demokratiska 

Republiken Kongo utan folket skall få demonstrera och säga precis vad de tycker 

oavsett om det av maktstyret anses vara skadligt eller inte för landet.  

(Dahl 1989, s. 221) 

 

Den Demokratiska Republiken Kongos konstitution hävdar att varje medborgare har rätt 

till yttrandefrihet. Detta stämmer dock inte på den verklighet som analysdelen behandlar 

eftersom journalister blivit fängslade, hotade eller utsatta för våld om de uttryckt sig 

negativt om den sittande regeringen. Den Demokratiska Republiken är dessutom på en 

bottennivå när det kommer till yttrandefrihet rent statistiskt i världen.  

Det är inte tillåtet att tala illa om den sittande regeringen trots att konstitutionen hävdar 

någonting helt annat. Om de tagit sig friheten att vädra sina negativa åsikter om den 

sittande regeringen har detta oftast lett till bestraffning där slumpen avgör vilken typ av 

bestraffning det blir av de ovannämnda tillvägagångssätten av makthavarna.  
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Detta innebär att även denna institutionen från polyarki inte är tillämpar på den 

Demokratiska Republiken Kongo. Det har inte spelat någon roll om det är inhemska 

eller utländska journalister som rapporterat om olika händelser utan det är samma 

förtryck som pågått när det kommer till medborgarnas rätt till yttrandefrihet i landet. 

Grupptillhörigheten spelar således mindre roll utan det är själva kritiken mot den 

sittande regeringen som är i centrum för vad den sittande regeringen inte tolererat. Det 

går även att se en tendens med en ökning av våldet mot demonstranter vilket gör att 

yttrandefriheten är en bristvara i det kongolesiska samhället. Pressfriheten är starkt 

begränsad och den sittande regeringen accepterar bara regeringsvänliga demonstrationer 

vilket innebär att staten bara är öppna för positiv kritik medan negativ kritik endast får 

svängrum när det inte är riktat mot makthavarna.  Konsekvenserna är således väldigt 

utbreda vilket gör att folket inte kan utnyttja sin rätt till yttrandefrihet som det står 

skrivet i konstitutionen, och därför går det inte att legitimera denna institution under 

några omständigheter på hur det ser ut i landet. 

 

- Den Demokratiska Republiken Kongos befolkning skall utsett en regering genom fria 

och rättvisa val samt så skall regeringen vunnit genom majoritet. Detta skall skett i 

samband med att alla myndiga människor har kunnat delta i ett fritt och rättvist val där 

folket inte blivit påverkade av andra aktörer att fatta ett beslut som inte är deras egna. 

Rösterna har räknats på ett korrekt sätt utan korruption vilket har lett till att en 

majoritetvald regering tillsatts som styrande makthavare i landet. 

(Ekman, Linde & Sedelius 2014, s. 27).  

 

Utifrån analysdelen konstateras att det har skett val under Joseph Kabilas tid som 

president. År 2006 vann Joseph Kabila presidentvalet genom en majoritet och blev 

således utsedd till att styra landet. Problematiken är dock att valet blev anklagat för att 

varit korrupt och den samlade bedömningen är att valfusk ägde rum. Regeringen har 

vunnit majoritet i den mån att makthavarna själva meddelat detta men det finns inga 

belägg för att säkerhetsställa detta vilket i sin tur inte legitimerar utfallet. Detta 

resulterade i att folket inte hade en ärlig chans att påverka valet och det går således inte 

att legitimera maktstyret under Joseph Kabila. Rösterna skall blivit manipulerade vilket 

betyder att principen om majoritet är obefintlig eftersom en majoritet skall vinnas 

genom ett rättvist val.  Kabila ändrade dessutom på de spelregler som förs i politiken 

vilket gör det ännu svårare för befolkningen att skapa en majoritet mot honom oavsett 
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om det sedan skulle ske valfusk i framtiden eller inte.  Det är makthavarna i landet som 

styr hur valet skall gå till och Joseph Kabila har vid upprepade tillfällen avvikit från de 

löften man avgett om att nya val skall hållas. Det faktum att Kabila dessutom suttit över 

sin mandatperiod leder till slutsatsen att befolkningen blivit fråntagna ännu mer av den 

rätt det skall innehava att påverka hur det politiska klimatet ser ut i landet.  

 

Det finns även ett flertal ämbetsmän som inte är valda alls av folket utan är tillsatta av 

Joseph Kabila vilket fördjupar den problematik som uppstår när punkten valdemokrati 

skall implementeras från den demokratiska transitionen. Majoritetsprincipen existerar 

inte i den Demokratiska Republiken Kongo oavsett om val har hållits eller inte eftersom 

valresultatet blivit manipulerat vid valen vilket omöjliggör teorin valdemokrati i landet. 

Det går att argumentera emot denna ståndpunkt studien har eftersom Joseph Kabila trots 

allt valdes som president år 2006, men utifrån de källor som granskats och jämförts så 

går det inte att med all säkerhet fasthålla att valet gått rätt till vilket krävs för att denna 

punkt ska uppfyllas. 

 

Dessutom är både yttrandefrihet och den alternativa informationen kraftigt begränsade 

vilket i sin tur lett till att medborgarna påverkats genom att makthavarna bestämmer vad 

som sägs i det politiska rummet, och detta stärker bilden av hur den Demokratiska 

Republiken Kongo inte legitimt kan erkännas utifrån den valda teorin. 
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5 Avslutande diskussion 

 

5.1  Slutsatser 
 

För att summera detta arbete besvaras frågeställningarna som varit grundläggande för 

hur detta arbete varit utformat. Frågorna som forskningen sökte svar på var:  

I vilken omfattning uppfyller den Demokratiska Republiken Kongo vissa av Dahls 

kriterier av polyarki? I vilken omfattning uppfyller Demokratiska Republiken Kongo 

vissa av kriterierna för en valdemokrati (färdig demokratisk transition)? Hur kan 

demokratin föras framåt med hjälp av teorierna? 

 

De slutsatser studien drar kring hur den fördröjda demokratiseringsprocessen utspelat 

sig är att makthavande Joseph Kabila har varit kärnan i det systematiska förtryck som 

pågår mot landets befolkning. President Kabila agerar snarare i likhet med en diktator 

än en demokratisk president vilket har stor betydelse för hur demokratiseringsprocessen 

utvecklas. Det har varit i princip omöjligt att skapa en majoritetsbildad regering utifrån 

valdemokratins ståndpunkt som innebär i sin helhet att en regering måste bli utvald av 

en majoritet där det inte existerat något valfusk eller någon annan form av korruption.  

 

Det går att argumentera emot detta eftersom Joseph Kabila valdes som president år 

2006 genom majoritet, men studiens samlade intryck av de källor som behandlats är att 

valet varit ytterst suspekt ur ett regelrätt perspektiv vilket lett till slutsatsen att valet inte 

har varit legitimt. Detta leder vidare till konstaterandet att den Demokratiska 

Republiken Kongo inte lever upp till denna punkt särskilt väl och det vore fel att påstå 

att det finns en fungerande valdemokrati i landet. Detta betyder att omfattningen av 

valdemokrati utifrån färdig demokratisk transition är på en låg nivå i landet. 

 

Yttrandefriheten är kraftigt begränsad i form av att folket varken har rätt att rapportera 

om det som händer i landet eller demonstrera mot den sittande regeringen vilket blir 

tydligt utifrån institutionen som använts från teorin polyarki. Detta har resulterat i att 

demokratiseringsprocessen fördröjts i landet vilket sänker graden av demokrati.  

En demokratiseringsprocess måste vara präglad av frihet och rätten att uttrycka sig 

oavsett vad det betyder för den sittande makten vilket inte har varit fallet, och således 

fördröjer detta landets demokratiseringsprocess. Det skall poängteras att 



  
 

31 

grupptillhörighet har spelat mindre roll när det kommit till vem som skall bestraffas, 

vilket kan ses som ett positivt utfall av vad som händer i landet, men faktum är att det 

spelar mindre roll när teorin skall implementeras eftersom demokratiseringsprocessen 

fördröjts i båda fallen. Detta resulterar att landet inte uppfyller detta kriterium utifrån 

Dahls polyarki, vilket i sin tur leder till att omfattningen av denna institution uppfylls 

till en låg grad. 

 

Staten kontrollerar dessutom den alternativa informationen och utifrån denna institution 

från polyarki kan det konstateras att landet misslyckats, vilket leder till att befolkningen 

inte kan skapa sig alternativa uppfattningar än det som går att få tag på när det kommer 

till media övervakning och andra nyhetsartiklar. Detta har resulterat i en ojämn 

maktbalans, och det är vitalt för landet skall kunna vara demokratiskt att maktbalansen 

ligger på en balanserad nivå. Demokratiseringsprocessen fördröjts därför genom att den 

alternativa informationen stryps av den sittande regeringen.  

 

Det går att kritisera detta ställningstagande genom att lyfta fram det faktum att en stor 

del av befolkningen inte har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kunna 

hålla sig uppdaterade genom de begränsade oberoende kanalerna, såsom exempelvis 

FN:s radiokanal, och att det då kan vara orättvist att beskylla just den sittande 

regeringen för att informationen inte når ut till alla. Studien kommer dock fram till att 

makthavarna har alldeles för stort inflytande på hur media fungerar i landet genom att 

de exempelvis förbjuder internet vilket lett till att befolkningen mister en grundläggande 

rättighet utifrån polyarki vilket i sin tur resulterat i en fördröjd demokratiseringsprocess 

och att de inte kan implementera denna institution på landet. Detta betyder att även här 

så uppfyller landet inte institutionen särskilt väl utifrån Dahls polyarki och således 

uppfylls omfattningen av detta kriterium till en låg grad. 

 

För att avrunda de två första frågeställningarna som behandlar vilken omfattning Kongo 

uppfyller de två valda teorierna så kan det konstateras att den fördröjda 

demokratiseringsprocessen också varit ett resultat av hur partibildningen misskötts, 

utifrån teorin polyarki, i landet av makthavarna. Folket har visserligen kunnat bilda 

intressegrupper, organisationer och partier men slutresultatet har alltid blivit identiskt 

där en stark opposition blivit bemötta av våld och annat elände. Det logiska utfallet av 

detta blir en fördröjd demokratiseringsprocess eftersom de inte kan påverka landet 
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utifrån oppositionsläge. Slutsatsen av denna institution utifrån Dahls polyarki blir såldes 

att Kongo inte uppfyller de krav som krävs vilket betyder att omfattningen av detta 

kriterium uppfylls till en låg grad. 

 

Dessa slutsatser dras från Joseph Kabilas tid som president och därför måste det 

någonstans legitimt kunna hävdas att Kabila är den största orsaken till hur den fördröjda 

demokratiseringsprocessen gått till, men givetvis finns det argument emot detta som 

istället beskyller västvärlden för att de hypotetiskt tillsatt Joseph Kabila som president. 

Oavsett om detta är sant eller inte så är Joseph Kabila sin egna person och har det sista 

avgörande fingret i hur han agerat och på så sätt hur demokratiseringsprocessen 

fördröjts. De rättigheter som befolkningen har är nominella vilket även det fördröjer 

demokratiseringsprocessen eftersom de praktiska förutsättningarna måste finnas för att 

demokratiseringsprocessen skall gå framåt och detta har resulterat i en bristande 

demokrati. 

 

Således uppfyller den Demokratiska Republiken Kongo de utvalda teorierna, polyarki 

utifrån Dahl och valdemokrati (färdig demokratisk transition), till en låg omfattning. 

Demokratin är bristfällig även om det finns ett vissa teoretiska stadgar som är fruktbara 

för demokratin så upplevs dessa väldigt sällan rent praktiskt vilket leder till att 

omfattningen av polyarki utifrån Dahls institutioner samt valdemokrati utifrån färdig 

demokratisk transition är låg i landet. De utvalda teorierna fungerar därmed inte på den 

Demokratiska Republiken Kongo vilket leder till att graden av demokrati är låg.  

 

Det som skulle kunna göras för att lösa situationen kring den fördröjda 

demokratiseringsprocessen och föra demokratin framåt i landet är att implementera de 

utvalda teorierna på allvar genom att till att börja med göra det möjligt för oppositionen 

att påverka politiken på riktigt och inte bara nominellt. Detta skulle leda till att 

konkurrensen om makten ökar på riktigt vilket sätter press på varje regering att göra rätt 

för sig och utveckla landet så att de även får sitta vid makten efter nästkommande val.  

 

Om det dessutom ger befolkningen ett fritt spelrum ur ett yttrandefrihetsperspektiv där 

de har lov att uttrycka sig hur de vill, såvida det inte klassas som hets mot folkgrupp, så 

kan det införa en mer konkretiserad bild av verkligheten och hur samhället skall gå 

framåt. En öppen dialog mellan olika samhällsgrupper stärker sammanhållningen och 
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öppnar upp för ett rättvisare och öppnare samhälle där rum för utveckling finns inom 

landet.  

 

Samtidigt kan tillgångarna till alternativ information utökas vilket i sin tur leder till att 

demokratiseringsprocessen snabbas på genom att en mer källkritisk information erbjuds, 

vilket förstärker sanningsbilden av hur samhället ser ut och leder till ett 

sanningssökande som för utvecklingen och demokratin framåt. Detta eftersom de 

rimligen borde försöka komma fram till olika lösningar av de problem som finns i 

samhället. Regeringen måste även utses på ett rättvist sätt så att folkets representanter 

står som makthavare eftersom detta är fundamentalt för tilliten mellan folket och 

politiken i landet. När tilliten försvunnit för politikerna har makthavarna misslyckats 

med sitt uppdrag som skall vara att representera folket. Denna tillit är även viktig för att 

makthavarna skall ha folkets stöd och lojalitet vid exempelvis olika kriser där det är helt 

avgörande med en god sammanhållning av folket. 

 

Det går alltså att föra demokratin framåt på detta sätt även om det är lättare sagt än 

gjort. Sedan går det givetvis att argumentera för att detta är en förenklad lösning på ett 

stort problem eftersom de först måste lyckas få in en demokratiskt vald ledare i landet, 

vilket är allt annat än simpelt, och som inte faller för korruptionens grepp. Därför går 

det att kritisera studiens valda teorier i samband med problemlösningen som erbjuds 

eftersom den Demokratiska Republiken Kongo är mer komplext än så. Dessa teorier 

skulle dock kunna implementeras med hjälp utifrån den Demokratiska Republiken 

Kongo av demokratiserade länder om de respekterar de splittringar som finns i landet, 

och säkerhetsställer att inga dolda motiv ligger bakom den hjälp som erbjuds.  

Problematiken som kan uppstå vid en sådan lösning kan bli att de måste avsätta kärnan i 

denna splittring, Joseph Kabila, vilket med all sannolikhet inte skulle vara någon enkel 

uppgift. 

 

För att förtydliggöra så konstaterar studien att den Demokratiska Republiken Kongo 

uppfyller de valda teorierna polyarki utifrån Dahl samt valdemokrati (färdig 

demokratisk transition) till en låg grad. Detta leder till att omfattningen av de kriterier 

som är presenterade i arbetet uppfylls till en låg grad vilket i sin tur resulterar i att 

graden av demokrati är på en låg nivå i den Demokratiska Republiken Kongo. 
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6 Vidare forskning 
 

Detta arbete har fokuserat på ett par faktorer som behandlar hur den fördröja 

demokratiseringsprocessen i den Demokratiska republiken Kongo gått till vilket senare 

tolkats till hur demokratisk landet är, och således har studien inte kunnat behandla 

samtliga faktorer eftersom en tidsram följts.  

Det skulle dock varit intressant att följa upp detta arbete med att undersöka den 

Demokratiska republiken Kongo med hjälp av övriga institutioner av polyarki samt 

återstående punkter från den demokratiska transitionen för att kunna erbjuda en 

förklaring till varför landet har hamnat i denna svåra situation från början.  

Dessutom skulle det vara av stort intresse att dyka djupare in i historian i landet där 

även Mobuto och Laurent-Désirée möjligen skulle kunna bearbetas, men denna gång 

var detta inte möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

35 

7  Sammanfattning 
 

Detta arbete kommer att förklara demokratins omfattning i den Demokratiska 

Republiken Kongo, och för att besvara denna komplexa fråga, har metoden fallstudie 

implementerats och valdemokrati samt polyarki som teorier. Syftet med denna 

forskning har varit att förklara hur demokratiskt den Demokratiska Republiken Kongo 

är och om det finns en möjlig lösning på detta. Joseph Kabilas tid i makten har 

analyserats med hjälp av dessa teorier för att komma fram till slutsatserna. 

 

Slutsatserna tar upp de hinder som landets demokratiseringsprocess har stött på när det 

gäller bristande yttrandefrihet och bristande inflytande i det politiska klimatet vilket 

sedan lett till slutsatser kring hur demokratiskt Kongo är. Det finns även en lösning 

presenterad på problemet. Demokratiska Republiken Kongo pressades av väst att inleda 

en demokratiseringsprocess i början av 1990-talet för att på så vis behålla det bistånd de 

fick från väst, men trots alla löften har detta inte resulterat i något positivt vilket fördröjt 

demokratiseringsprocessen. Det kan konstateras att vägen till ett demokratiskt Kongo 

fortfarande är mycket lång trots att vissa saker möjligen förbättrats med tiden så är 

resultatet oförändrat: Demokratiska Republiken Kongo är inte demokratisk.  
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