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Abstract 
This paper aims to examine Belarus and explain why the country has failed to 

democratize during the period of 2008-2017, but also if there has been any tendency for 

democratization during this period. The study is conducted through an analysis of 

underlying and significant factors for initiating the actual democratization process. The 

factors analysed are internal, external and regional factors. The method that was applied 

to this study was a case study were theories of democratization were used to analyse 

Belarus's democratic development and tendencies towards democracy. The study points 

out that all factors did play a role in the Belarusian democracy development and 

tendencies for democratization did exist. Belarus has failed to fully democratize as the 

regime successfully centralizes the power which is controlled through different means 

and strategies but there has been a tendency for democratization. The tendency for 

democratization has been through internal factors as there is an existing middle class 

and there is an existing critical opposition. For the external factors, a tendency has been 

shown by the snowball effect, as there have been geographically close demonstrations 

and democratization, and finally for the regional factors, tendencies for democracy 

could be identified as there is a desire for a return to the west among the population of 

Belarus.  

 

Nyckelord: Democracy, democratization, Belarus, authoritarianism, transition, 

Lukasjenko 
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1 Introduktion  
Denna studie ämnar behandla demokratiseringsprocesser från auktoritära stater till 

demokratiska stater och även möjliga förklaringar till varför en del auktoritära stater inte 

lyckats inleda en demokratiseringsprocess. ”Europas sista diktatur” eller, Vitryssland är 

en sådan auktoritär stat som har haft svårigheter med att inleda en 

demokratiseringsprocess. Vilka underliggande faktorer har spelat en roll för 

Vitrysslands svårigheter med att inleda processen mot demokrati? 

 
Det finns en rad olika anledningar till att studera demokratiseringsprocesser för länderna 

från de forna Sovjetunionen, framförallt då flera av dessa länder fortfarande kämpar 

med konsolideringen av demokrati och vissa länder går bakåt i den demokratiska 

utvecklingen, tillbaka mot mer auktoritära styren. Denna studie kommer fokusera på 

Vitryssland som är ett av de många östeuropeiska länderna där 

demokratiseringsprocessen har varit som svagast efter självständigheten. Vitryssland 

beskrivs ofta som Europas sista diktatur men varför är det så, detta ska denna studie 

försöka ge svar på genom att analysera interna, externa och regionala faktorer som anses 

vara demokratifrämjande (Dagens nyheter, 2009). 

 

Vitryssland är ett intressant fall då grannländerna Lettland, Litauen och Polen sedan 

självständigheten från sovjetunionen har utvecklats mot ett mer demokratiskt styre. 

Ukraina har haft en mer turbulent väg mot demokrati genom olika revolutioner och 

demonstrationer inom landet, dock kämpar landet fortfarande i dag med att möta 

demokratiska principer, men helt klart har tydliga tendenser för demokratisering 

existerat i Ukraina. Demokratisering för Vitryssland har dock inte skett trots den 

geografiska närheten till de andra nu demokratiska postsovjetiska staterna 

(Freedomhouse, 2018).  

 

Presidenten Alexander Lukasjenko valdes in för presidentposten 1994 och har sedan 

dess strikt kontrollerat landet i över 21 år (Dagens nyheter, 2009). Vitrysslands 

geografiska närhet till Europa gör landet intressant, men även de historiska banden och 

nutida samarbeten med grannlandet Ryssland och andra auktoritära starka stater har 

skapat oro på den internationella politiska arenan, vilket också gör Vitryssland till ett 

intressant fall(Yle nyheter, 2007). 
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1.1 Problem 

Forskningsproblemet för den här studien har valts på grund utav avsaknaden av 

demokratisk utveckling i Vitryssland och varför landet inte lyckats ingå 

demokratisering under perioderna 2008–2017. 

 

Vitryssland är en auktoritär stat där valen noggrant manipuleras och de civila 

rättigheterna respekteras inte. Men under senaste åren har tendenser om en viss 

uppluckring av det auktoritära styret visats. Spänningarna har ökat i landet genom kriget 

i grannlandet Ukraina samtidigt som landet kämpar med en dålig ekonomi, detta bör 

motivera de styrande att söka efter förbättrade relationer med EU och USA. Bristen av 

respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratiska spelregler har lett till att EU i 

omgångar infört inreserestriktioner och andra sanktioner mot Lukasjenko. Karl Bildt sa 

att Lukasjenko nu bränt alla broar till EU, men dörren står på glänt för Vitryssland för 

att starta dialog med EU, men hur länge? (Lindahl, Daleke & utrikespolitiska instituter, 

2005). 

 

Då Vitryssland blev självständigt från Sovjetunionen den 25:e augusti 1991 inleddes en 

demokratiseringsprocess genom att införa flerpartisystem och det vitryska språket 

förklarades som landets officiella språk och därav blev det ryska språket ett 

minoritetsspråk. Detta kunde tolkas som en vilja bland det vitryska folket att skapa en 

stark och självständig stat. Den nya konstitutionen var klar 1994, denna konstitution 

förespråkade bland annat demokratisk och pluralistisk samhällsordning (Karvonen 

2008: 129).  

 

Då Lukasjenko tillträdde som president genom valet 1994 stannade gradvis den 

demokratiska utvecklingen av och inskränktes, Vitryssland beskrivs idag som en 

auktoritär stat. Det vitryska språket har likställts med det ryska språket men det vitryska 

språket förknippas idag med oppositionen. Sammanfattningsvis har detta lett till ett ökat 

ryskt inflytande och svag nationell medvetenhet vilket har underlättat för presidenten att 

öka makten över landet (Lewis 2002: 77ff) 

 

Freedom House är en oberoende organisation som övervakar  expansionen av frihet och 

demokrati runt om i världen. Freedom House har under flera år arbetat med 
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människorättsförsvarare och civila aktivister i Vitryssland för att stärka sin förmåga att 

dokumentera och ta itu med missbruket av grundläggande friheter i nationella och 

internationella rättssystem, trots detta arbete så klassas Vitryssland som ”not free” utav 

Freedom House. Vitryssland har legat som ’not free’ både inom de politiska- såväl som 

de civila rättigheterna under hela den perioden studien ämnar undersöka, 2008-2017 

(Freedomhouse, 2018). 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka orsakerna till att Vitryssland inte har lyckats 

demokratiserats under perioden 2008–2017. Detta görs genom en analys av 

bakomliggande och betydande faktorer för att inleda själva demokratiseringsprocessen. 

 

För att kunna svara på syftet om vilka faktorer som kan förklara varför Vitryssland inte 

har lyckats demokratiseras kommer studien att svara på följande frågeställning:  

 

 

• Har det under perioden 2008–2017 funnits någon tendens till demokratisering i 

Vitryssland? 

 

• Varför har demokratisering i Vitryssland uteblivit?  

 

 

Studien kommer redogöra för olika faktorer och hur dessa kan eller inte kan bidra till att 

Vitryssland demokratiseras. De faktorer som kommer analyseras är interna, externa och 

regionala faktorer. 

 

1.3 Disposition  

Studien inleds med en introduktion om Vitryssland och det politiska läget följt utav 

studiens problemformulering, syftet och frågeställningar. Teorikapitlet (2) presenterats 

och innehåller rubriker för tidigare forskning, centrala begrepp samt det teoretiska 

ramverket. Delen om tidigare forskning inleds med en typ av presentation av 

Vitryssland som land, dess politiska system och läge. Därefter ett avsnitt om 

postkommunismens kollaps där Michael McFaul (2005) har studerat övergången till 
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demokrati och konsolidering av demokrati för Serbien, Georgien och Ukraina. Till sist 

presenteras tidigare forskning om externa faktorer och dess påverkan för 

demokratisering. Sedan beskrivs en del centrala begrepp om demokrati och 

demokratisering som följs utav studiens teoretiska ramverk, bestående utav interna, 

externa och regionala demokratifrämjande faktorer. 

 

Följt av teorikapitlet kommer metoden (3) att presenteras vilket innebär att teoretiskt 

perspektiv, design, material och operationaliseringen utav faktorerna beskrivs. 

Metodkapitlet följs utav en kortare bakgrundsbeskrivning (4) av Vitryssland följt utav 

analyskapitlet (5). Avslutningsvis presenteras slutsatsen (6) för studien. Alla kapitel 

eller delar i studien diskuteras inledningsvis kort och motiveras. 

 

 

2 Teori 
I detta kapitel presenteras teorin genom tre huvuddelar för att på så sätt ge en 

strukturerad helhetsbild av studien. Inledningsvis presenteras tidigare forskning kring 

demokratisering följt utav en förklaring av centrala begrepp för studien och ämnet. 

Avslutningsvis presenteras det teoretiska ramverket och de faktorerna som studien 

ämnar behandla. 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

2.1.1 Vitryssland  

Björklund och Rodin (2009) skriver att statens kontrollkommitté kontrollerar och 

granskar institutioner, företag, organisationer samt personer på viktiga poster och hela 

syftet med kontrollen och granskningen är att undersöka om presidentens dekret och 

lagar efterföljs. kommittén har makten att utfärda böter och konfiskera egendom utan 

domstolsbeslut. De som arbetar i kommittén är utsedda av Lukasjenko och svarar enbart 

inför honom. Förutom de uppgifter som kommittén har, används den också för att 

trakassera oppositionella politiker, sätta privata företag i konkurs samt kontrollera 

ickestatliga organisationer. Andra kontrollorgan i staten är polisen, säkerhetspolisen och 

armén, med hjälp av detta hålls den vitryska politiken, ekonomiska och intellektuella 

eliten i schack (Björklund. Rodin 2009. 119). 
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Det som utgjorde den stora vändpunkten i den vitryska politiken och landets 

demokratiseringsprocess efter Lukasjenkos makttillträde 1994 anses vara 1995 års 

riksdagsval. Björklund och Rodin hänvisar till forskaren Timm Biechelt som menar att 

den bristande opinionsbildningen och komplicerade röstsystemet tillsammans med en 

generell misstro mot samhällseliterna, banade väg för ett lågt valdeltagande. Alla 

parlamentsposter uppfylldes inte och det krävdes fyra valomgångar för att slutföra 

processen, detta påverkade parlamentets legitimitet som maktorgan och resulterade i att 

presidenten fick stöd som person medan parlamentet hade avvisats som institution. 

Denna situation utnyttjades av Lukasjenko som utlyste en folkomröstning för ökade 

maktbefogenheter för presidenten där han återigen fick folkligt stöd, detta ledde också 

till att Lukasjenko upplöste parlamentet. Tvåkammarsystemet innebar att parlamentet 

generellt sätt förlorat sin politiska betydelse och Lukasjenko fick både den verkställande 

och lagstiftande makten. Staten hade nu förlorat sin definition som en parlamentarisk 

republik och intog definitionen auktoritär regim (Björklund. Rodin 2009, 116–119).   

 

Enligt Björklund och Rodin (2009) är Vitryssland ur en generell synvinkel en effektiv 

stat med bland annat låg arbetslöshet och trots att det socioekonomiska systemet kan 

ifrågasättas verkar inte majoriteten av befolkningen bekymra sig om det. Den effektiva 

staten är dock ett toppstyrt system, makten är centraliserad till presidenten och i princip 

alla institutioner i samhället kontrolleras av presidenten Lukasjenko (Björklund. Rodin, 

2009, 119).  

 

Vitryssland tycks vara slutet och kontrollerat med få möjligheter att påverka politiken i 

landet genom det civila samhället. De finns inga egentliga partier i landet förutom de 

grupperingar som är för respektive emot Lukasjenko. I stort sätt har Lukasjenko den 

största och enda verkställande makten i landet, både direkt och indirekt.  

Landets ekonomi har sedan 1991 varit uppstyrd, folket har till exempel fått sina löner 

och pension utbetalda i tid, det har funnits livsmedel i butikerna samt att arbetslösheten 

har varit låg. På grund av detta verkar det civila samhället få sina intressen 

tillgodosedda av regimen. 
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2.1.2 Postkommunismens kollaps 

Michael McFaul (2005) skriver om kommunismens kollaps i Europa och Sovjet samt 

övergången till demokrati, McFaul beskriver övergången hård och att konsolideringen 

av demokrati inte har varit vidare effektiv. McFaul utgår från länderna Serbien, 

Georgien och Ukraina. Länderna skiljs åt från andra demokratiseringsprocesser och 

revolutioner i fyra olika aspekter. För dessa tre länder var det avgörande hur det 

förekom valfusk, som också var startskottet för en demokratiseringsprocess. 

 

Alla de tre länderna ville försvara de demokratiska konstitutionerna som redan fanns, 

målet var inte att förändra hela den politiska arenan. Dessa tre länder har tidigare haft 

oppositionella och regimutmanande organisationer som McFaul menar är utmärkande 

för en revolutionär situation. Sist att tillägga är att alla dessa tre 

demokratiseringsprocesser har skett utan våld.   

 

McFaul (2005) identifierar sju faktorer som är gemensamma för dessa länder, McFaul 

skriver om hur dessa gemensamma faktorer skulle kunna förutspå framtida genombrott 

av demokrati.  

McFaul hänvisar till John Sturart Mills Method of Similarity där Mill skriver att för att 

upptäcka en viss effekt av kausala förhållanden måste det finnas gemensamma variabler 

i varje fall. Sedan listar McFaul sju gemensamma variabler för länderna: 

 

1, Semiauktoritära regimer ger bättre förutsättningar än helt auktoritära regimer 

2, Opopulärt ledarskap  

3, En enad och organiserad opposition 

4, Förmåga att snabbt kunna ta sig hem då röstningsresultat blir falsifierade  

5, Tillräckligt med oberoende media för att informera om falsifierat röstningsresultat 

6, En politisk opposition kapabla att mobilisera tusentals demonstranter  

7 Splittring bland regimens styrkor 

 

Dessa faktorer menar McFaul är gemensamma variabler för ett demokratiskt 

genombrott bland postkommunistiska stater, dock understryker McFaul att fallen inte är 

helt oberoende från varandra utan snarare är de länkade med varandra genom 

demonstrationseffekter. 
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2.1.3 Den orangea revolutionen och extern påverkan 

Michael McFaul (2007) Författade även artikeln Ukraina Imports Democracy: External 

Influences on the Orange Revolution och ställde frågan om väst kan främja demokrati. 

McFaul undersöker den orangea revolutionen i Ukraina 2004 och McFaul ville spåra de 

kausala mekanismerna för hur externa faktorer påverkade revolutionen, detta görs 

genom att interna faktorer identifieras och sedan spåras effekterna av dessa och om det 

finns kopplingar till externa faktorer. McFaul undersöker alltså hur de interna faktorerna 

har påverkats eller förstärkts av andra externa faktorer (McFaul, M. 2007). 

 

McFaul undersöker olika skikt av faktorer som försvagade den gamla regimen, som 

stärkte oppositionen eller externa dimensioner som försvagade den gamla regimen. 

Bland det första skiktet av faktorer inkluderades konkurrerande auktoritet, opopulärt 

ledarskap och splittring bland de beväpnade styrkorna. Bland det andra skiktet av 

faktorer inkluderades en lyckad oppositions kampanj, möjligheten att exponera 

bedrägeri, möjligheten att sprida information om valresultatet och kapabiliteten att 

mobilisera folk. För de tredje skiktet av faktorer inkluderas de externa dimensionerna 

som försvagade den gamla regimen (McFaul, M. 2007). 

 

Efter de interna faktorerna har applicerats undersöker McFaul i vilken utsträckning de 

externa faktorerna har influerat Ukrainas regim eller de demokratiska utmanarna. De 

interna faktorerna hade störst verkan för den orangea revolutionen men de externa 

faktorerna spelade också sin roll. McFaul fastslår i artikeln att alla förhållande, båda 

interna och externa var nödvändiga för den orangea revolutionen men också att 

revolutionen var bräcklig. McFaul menar att om förekomsten av endast några av 

faktorerna förekom skulle detta inte kunnat generera samma resultat. Ukraina lyckades 

inte konsolidera demokratin genom den orangea revolutionen men maktbalansen 

skiftade till demokratins fördel (McFaul, M. 2007).  

 

McFaul menar att alla faktorer spelade sin roll och att de externa faktorerna endast 

påverkade en del av dessa men som också var nödvändiga och kausala för utfallet av 

revolutionen. De externa faktorer som McFaul menade var nödvändiga och bidragande 

till revolutionen var bland annat teknologi och idéer från USA för att avslöja valfusk 

men också hur utvecklingen av oberoende media kunde finansieras av externa aktörer 

vilket bidrog till en bredare mobilisering av folket, detta stöd kom främst från USA och 
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Västeuropa. De externa faktorerna som inte spelade någon direkt konstruktiv roll för att 

stödja demokratisering i Ukraina var teknisk assistans till regimen för att reformera 

regeringen och McFaul menar att detta bör undvikas tills dess att demokratin slagit 

igenom och istället användas som ett medel för att konsolidera demokrati (McFaul, M. 

2007).  

 

McFaul menar att den orangea revolutionen var unik i sitt slag och att om liknande 

utfall ska kunna upprepas behöver alla faktorerna vara närvarande, ett demokratiskt 

genombrott är således osannolikt och extern assistans kan också vara direkt 

kontraproduktivt för ett sådant genombrott (McFaul, M. 2007). 

 

2.2 Centrala begrepp 

Följande begrepp kan definieras på flera olika sätt, hur begreppen definieras i denna 

studie presenteras nedan, detta är centralt för studiens syfte och för att tydligt redogöra 

för studien.  

 

2.2.1 Valdemokrati och liberal demokrati 

Kärnan med demokrati är som känt, att folket styr men det finns flera olika teorier om 

vad demokrati är. Bland teorierna av vad demokrati är finns en tanke som spåras 

tillbaka till bland annat Joseph Schumpeter (1950). Schumpters teori om demokrati 

innebär att den mekanism där folket kan utöva reell makt är vid val. Folket har till sin 

befogenhet att styra genom konkurrensval, vilket möjliggör för folket att själva välja 

ledare och disciplinera dessa genom upprättandet av relationer av respons och ansvar. 

Schumpters demokratiteori kan kallas för valdemokrati, valdemokrati är en minimal 

definition av demokrati där ledare väljs ut genom omstridda val som hålls regelbundet. 

Valdemokratin är en smal definition och tar inte hänsyn till aspekter om civila 

rättigheter, rättsstatsprinciper, begränsning av den verkställande makten eller 

mekanismer för deltagande (Skaaning, S., Gerring, J., & Bartusevičius, H. 2015). 

 

Under den s.k. tredje vågen och de nya demokratierna observerades det att flera av 

dessa länder med eller utan fria val inte längre gick längs med västerländsk standard. 

Fareed Zakaria (1997) kallade dessa demokratier för ’illiberal democracies’ och 

påtalade hur demokratisk valda regimer rutinmässigt ignorerade konstitutionella gränser 

för makten och kränkte basala civila- och politiska rättigheter.  
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Valdemokrati skiljer sig från liberal demokrati genom tre huvudprinciper eller 

rättigheter. Liberal demokrati innebär att äganderätten är en rättighet som skyddar 

tillgångsinnehavare och investerare mot expropriation från staten eller andra grupper, 

politiska rättigheter garanterar fria och rättvisa val där andra kandidater tillåts ställa upp 

inför val och till sist de civila rättigheterna som säkrar jämställdhet inför lagen, det vill 

säga, icke-diskriminering vid aspekter om rättvisa, säkerhet, utbildning eller hälsa 

(Rodrik, 2016). 

 

Distinktionen mellan valdemokrati och liberal demokrati är att valdemokratin är en smal 

definition men inkluderar till viss del politiska- och äganderättigheter men saknar de 

civila rättigheterna vilket en liberal demokrati inkluderar (Rodrik, 2016). 

 

Sammanfattningsvis så är valdemokrati den råaste och enklare formen av demokrati och 

liberal demokrati kan ses som nästa steg i ledet. Det relevanta för begreppen och studien 

är om Vitryssland har visat tendenser för att gå mot ett mer liberaliserat styre. 

  

2.2.2 Auktoritär regim 
 
Den auktoritära regimen kan kännas igen genom en rad egenskaper. För det första 

betonas frånvaron av ideologi men med förekomst av antidemokratiska värderingar. För 

det andra präglas det auktoritära ledarskapet av ett starkt individuellt ledarskap med ett 

dominerande parti som upprätthåller den politiska makten. För det tredje åsidosätter  

 Den auktoritära regimen politisk öppenhet och konkurrens som bygger en demokratisk 

regim. För det fjärde känns den auktoritära regimen igen genom ett mycket begränsat, 

men existerande, civilt samhälle.  

 
 

2.2.3 Demokratisering, transition och konsolidering 

Huntington menar att demokratisering för auktoritära regimer sker genom 

transformering, ersättning eller genom att lösgöra sittande regimer. Transformering 

uppstår då den makthavande eliten var drivande för demokrati, ersättning uppstår när 

oppositionen är den drivande kraften för demokrati och att upplösa den sittande regimen 

sker genom gemensamma handlingar mellan regering och oppositionella krafter 

(Huntington 1993:114). 
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Den tredjevågens transitioner var komplexa politiska processer där flera olika grupper 

involverades i kampen om makten, men också kampen om för eller emot demokrati och 

andra mål. I förhållande till aktörernas attityd till demokrati var de viktiga aktörerna för 

processen de som höll fast vid makten och var emot förändring och de liberala- och 

demokratiska reformisterna som önskade styra i koalition och de demokratiska milda 

reformisterna samt de extrema revolutionärerna i opposition (se figur 5). 

 

Inom regerande koalitioner favoriserades ofta demokratisering medan andra motsatte 

sig detta och andra stöttade viss liberalisering. Oppositionen för demokratisering var 

oftast splittrade. Supportrar till den existerande auktoritära regimen var alltid emot 

demokrati och oppositionen mot regimen föredrog demokrati. Näst intill ständigt 

användes dock demokratisk retorik för att ersätta den existerande auktoritära regimen 

mot en av den egna regimens ledare. De olika grupperna som var involverade hade 

oftast olika mål som hamnade i konflikt. Reformister och de som höll fast vid makten 

var oense om liberalisering och demokratisering men gemenast var att de ville behålla 

makten över de oppositionella grupperna. De mildare reformisterna och de radikala 

reformisterna hade som gemensamt intresse att få bort den auktoritära regimen och 

själva få makten men var oense om vilken sorts regim som skulle komma att ersätta den 

gamla. De radikala och de som höll fast vid makten hade oense tankar om vem som 

borde regera men var överens om att försvaga de oppositionella demokratiska krafterna 

(Huntington 1993:121ff). 

 

 

Figur 5. 

Attityder kring demokrati 
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Politiska grupper involverade inom demokratisering 

 

 

 

Detta ledde till attitydförändring bland individer för en demokratisk process, om en 

demokratisk process inte inleddes fanns faran att de liberala reformisterna och de som 

höll vid makten skulle acceptera demokrati, liknande att extremister skulle kunna 

acceptera demokrati. Den relativa makten bland olika grupper formade naturen av 

demokratisering och förändrades ofta under processen (Huntington 1993:121ff). 

 

Att upprätthålla demokratin för stater som länge präglats utav auktoritärt styre kan vara 

svårt. Demokrati innebär flera politiska förändringar vid övergången från ett auktoritärt 

styre till ett öppet och demokratiskt styre. Bland de kanske svåraste för regimens 

förändring är att stater som har ett arv, eller en politisk historia präglat utav starkt 

ledarskap, där människors rättigheter inte har respekterats och där militärens 

involvering inom politiken har tagit plats leder till att demokratiska reformer har svårt 

att implementeras (Huntington 1993:209). 

 

Det vill säga att demokratisering handlar om dels övergången från en auktoritär regim 

till en valdemokrati och sedan en liberal demokrati. 

 

2.3 Teoretiskt ramverk 

För genomförandet av analysen kommer teorierna för studien att här presenteras. 

Studien ämnar undersöka de valda demokratiseringsfaktorerna och varför Vitryssland 

inte demokratiserats genom dessa under den valda tidsperioden men också för att 

undersöka om det funnits tendenser för demokratisering. Relevanta teorier kommer 

presenteras och även de faktorer som studien ämnar undersöka presenteras.  

 

2.3.1 Huntingtons vågor och liberalisering  

Samuel P. Huntington var en amerikansk statsvetare och forskade om demokratisering 

för länder i tredje världen. I boken skriven av Huntington The Third Wave: 

democratization in the late twentieth century nämner Huntington flera olika faktorer om 

hur och varför en stat demokratiseras och hur demokratisering kan ske genom olika 

politiska reformer. Huntington menar att demokratisering kan ske i ’vågor’ där flera 
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länder demokratiseras under en viss period. Med en ’våg’ menar Huntington att ett syre 

går från ett odemokratiskt styre till ett demokratiskt styre och när en ’våg’ uppstår 

främjas demokratisering. Demokratisering innebär liberalisering men också viss 

demokratisering inom regimers politiska system (Huntington 1993:13).  

 

Vågorna Huntington beskriver delas in som tre olika vågor där den första skedde i 

början av 1800-talet och pågick fram till tidigt 1900-tal. Den första vågen hade sitt 

ursprung ur den amerikanska och franska revolutionen. Den andra vågen menar 

Huntington tog form efter andra världskriget då ett flertal demokratiska institutioner 

etablerades i Europa och Asien. Den tredje vågen tog avstamp i mitten på 70-talet efter 

att flera auktoritära regimer i Latinamerika och Europa splittrats. Huntington menar 

dock att dessa vågor också innebär så kallade ’reversed waves’, vilket innebär att 

liberala regimer kan utvecklas i motsatt riktning mot åter allt mer auktoritära drag 

(Huntington 1993:16,18,21).  

 

2.3.2 Interna faktorer 

Larry Diamond, politisk sociolog och ledande forskare inom demokratiseringsstudier 

skriver i boken The Spirit of Democracy: the struggle to build free societies throughout 

the world (2008) om influenser, olika händelser och handlingar för länders 

demokratiseringsprocess. Inom teorin finns det nio olika faktorer som driver 

demokratisering, de spelar alla en viss roll för ett lands demokratisering enligt teorin. 

 

Bland interna faktorer listar Diamond ’authoritarian development’, här diskuterar 

Diamond om effekterna av den ekonomiska utvecklingen som genereras av regimen, där 

ekonomisk framgång driver den demokratiska övergången till följd av att en 

intellektuell medelklass uppstår (Diamond, 2008:94 ff). Kopplingen mellan demokrati 

och ekonomisk utveckling menar Diamond spelar en betydande roll, det leder till 

oangripliga system med rika stater och dessa tenderar att upprätthålla demokratin 

(Diamond, 2008:97). Länder tenderar att utveckla demokrati när dessa länder når ett 

visst ekonomiskt tröskelvärde, då ekonomin når en viss nivå bruttonationalprodukt, 

BNP per capita, vid fall som dessa menar Huntington att det sker inom landet, en intern 

faktor för demokratisering men även att andra orsaker kan mer eller mindre leda till 

liknande resultat, en så kallad parallell utveckling, där X kan påverkas av liknande 
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utvecklingar inom samma oberoende variabel (a1, a2 etc.) (se figur 2) (Huntington, 

1993: 32). 

 

Figur 2 

 
Huntingtongs vågor: ’parallel development’ 

 

När en medelklass utvecklas ökar också kunskapen och risken för att individer ska 

ifrågasätta beslut och handlingar som tas av den auktoritära regimen eskalerar i takt med 

kraven på basala civila- och politiska rättigheter. Ekonomisk utveckling kan även leda 

till att en större mängd människor utbildar sig, vilket i sin tur kan utlösa 

demokratisering genom mobilisering av dessa människor (Diamond, 2008:94). 

Ekonomisk framgång kan transformera samhället på flera olika sätt som gör det svårt 

för en regim att koncentrera makten, det kan modifiera ett lands ekonomiska- och 

sociala struktur när resurser kan spridas och kraftigt förändra värderingar och attityder 

kring demokrati (Diamond, 2008:97). 

 

2.3.3 Externa faktorer 

Bland de externa faktorerna lista Diamond bland annat ’diffusion and demonstration 

effects’ vilket innebär att demokrati och dess metoder kan färdas över enorma avstånd, 

både geografiska avstånd och kulturella avstånd. Konceptet innebär spridning genom 

direkta eller indirekta idéer, folkliga opinioner och handlingar över världen. Till 

exempel, om demokratiska manifestationer bryter ut i land A, där slaget om civila- och 

politiska rättigheter lyckas, är det högst troligt att människor i land B också startar en 

liknande manifestation där de kräver lika rättigheter som i land A (Diamond, 2008:107 

ff). 

 

Denna effekt kallar Huntington för ’snowballing’ och är en viktig orsak till att X i ett 

land kan vara uppkomsten för X i ett annat land (se figur 3). Om X uppstår helt 

samtidigt hade detta inte varit möjligt, dock är det väldigt ovanligt (Huntington, 1993: 

33). 

a1 X1
a2 X2
a3 X2



  
 

 14 

 

Figur 3 

 

 

 
Huntingtongs vågor: ’snowballing’ 

 

Ett viktigt argument för detta konceptet är att ett land troligare startar en 

demokratiseringsprocess genom ’snowballing’ där det geografiska avståndet är desto 

nämnare landet som redan lyckats med processen, men kulturella liknelser spelar också 

en roll för den spridande utvecklingen (Diamond, 2008:108). 

 

2.3.4 Regionala Faktorer 

Demokrati har succesivt kommit till att bli en internationell norm och de internationella 

aktörerna har mer och mer lutat mot att försvara och främja demokrati och därav lagt en 

strävan om nationell suveränitet bakom sig. Men dessa normer och trender är inte 

endast på den internationella nivån i sin helhet som till exempel USA. Med stigande 

frekvens och styrka bland stater som omfamnar demokrati som en viktig regional norm 

har styrande bland flera stater skapat en slags mekanism för att utveckla demokratin. De 

regionala influenserna har varit som starkast bland postkommunistiska stater i Europa 

men är inte nödvändigtvis påverkningsbara för alla länder (Diamond, 2008:136).  

 

Bland de regionala faktorerna finner vi ’the european lead’. Diamond menar att ingen 

annan organisation eller influens har haft större och kraftigare inverkan på 

demokratisering för sina grannar än EU. EU var den första regionala instansen att ta 

demokrati seriöst och 1962 fastslogs ett antal villkor för medlemsstaterna för att 

garantera att territorium var demokratiska i praktiken och att de respekterade de 

fundamentala rättigheterna och friheterna. Dessa villkor skapade ett viktigt incitament 

för den tidiga konsolideringen av demokrati i Spanien, Portugal och Grekland på 70-

talet (Diamond, 2008:136 ff).   

a1 x1
x2

x6
x5

x3 x4
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Genom Maastricht fördraget och EU:s expansion har EU framställt de mest tilltalande 

externa reformerna för styrande- och ekonomisk struktur genom fredfullt tryck. Efter 

kommunismens kollaps attraherades flera stater av EU, inte endas genom de påtagliga 

ekonomiska fördelarna för integration och bistånd men det skulle också innebära att få 

återvända till väst, något som ofta beskrevs som ett viktigt mål bland de östeuropeiska 

staterna. Att återvända till väst skulle innebära mer än kulturell identitet, det skulle 

innebära att EU kunde göra om det som unionen tidigare gjort för Spanien, Portugal och 

Grekland. (Diamond, 2008:136 ff).   

 

Denna effekt kallar Huntington för ’single cause’ vilket innebär att alla X kan ha en 

enda orsak (A). Till exempel genom uppkomsten av en ny supermakt eller andra stora 

förändringar på den internationella arenan (Huntington, 1993: 32).  

 

Figur 4 

 

 
Huntingtongs vågor: ’Single cause’ 

 

2.3.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Det är dessa tre faktorer om interna, externa och regionala aspekter  kommer utgöra 

grunden till studien, genom Huntingtons tre olika demokratiseringseffekter applicerade 

tillsammans med Diamonds demokratiseringsfaktorer. Analysen kommer byggas utifrån 

en operationalisering utav dessa tre faktorer för att undersöka om det finns eller har 

funnits tendenser till en slags liberalisering av demokratin.  
 

A

x1
x2
x3
x4
x5
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3 Metod 

3.1 Val av fall och tidsperspektiv 

Vitrysslands långa stillastående auktoritära styrelseskick gör landet till ett intressant fall 

att studera gällande demokratiseringsprocesser men även då det på senaste tiden har 

visat tecken på förändringar gällande internationella relationer både i väst och i öst. 

Efter sovjetunionens fall var hoppet för demokrati stort och det fanns stora möjligheter 

för landet att inleda en demokratiseringsprocess, trots detta är landet fortfarande klassat 

som en auktoritär stat (Silander, s. 83 2012). Även Vitrysslands geografiska närhet till 

både EU och Ryssland gör valet av fall intressant (Yle nyheter, 2007).  

 

Mätningar som genomförts över landets demokratiska utveckling har under denna 

perioden legat på stadig låg nivå under åren 2008–2017, utifrån mätningarna kan ett 

tidsperspektiv för studiens forskningsproblem fastställas och analyseras (V-dem 

Institute 2018).  

 

Figur 5 

 
Index över Vitrysslands demokratiutveckling från 2008 till 2017 (V-dem Institute 2018).  
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3.2 Fallstudie och teoretiskt perspektiv 

Studien kommer bestå av en utomvetenskaplig karaktär då den utifrån ett internationellt 

politiskt perspektiv har relevans för omvärlden. Forskningsproblemet tar utgångspunkt 

ur observationer över demokratiutvecklingen för Vitryssland under åren 2008–2017. 

Landets knappa om ens någon utveckling av demokrati, Lukasjenko som president och 

landets geopolitiska historia gör Vitryssland intressant att studera. Flera faktorer bidrar 

till att Vitrysslands demokratiutveckling är av värde att studera. Landets historia av 

sovjetunionen och självständigheten, grannländerna som Ukraina där den politiska 

utvecklingen har varit avsevärt annorlunda gentemot Vitryssland, närheten till EU och 

Ryssland och frågan om hur har Lukasjenko kunnat vidhålla makten under så lång tid, 

ett land med en marknad som inte fungerar och där yttrandefriheten och rättssäkerheten 

är inskränkt. Vitryssland brukar just kallas för Europas sista diktatur och i slutändan är 

Lukasjenko inte mer än en diktator. 

 

Eftersom studien ämnar undersöka ett specifikt land och ett specifikt fenomen kommer 

metod om fallstudie tillämpas. Metoden gör att studien kan enklare, mer ingående 

studera och bidra med förklaring till annars mer komplexa samhällsproblem (Ejvegård 

2009:35). Fördelen med metoden fallstudie är förhållandevis självklar, här kan området 

begränsas men ändå ge en bra översiktlig bild över det som studeras utan att ta upp flera 

fall vilket i sin tur skulle vara allt mer tidskrävande. (Ejvegård 2009:35-36).  

 

Forskning ska sträva efter generalisering, det vill säga, att kunna förklara fenomen 

utifrån allmänna karaktärsdrag och inte ur enskilda specifika fenomen (Esaiasson 2012: 

27). Det är just utifrån detta som denna forskningsdesign får som mest kritik utifrån, 

eftersom generalisering genom designen inte är möjlig då designen ämnar studera ett 

fåtal eller endast ett fall. Å andra sidan får vi genom designen, som sagt, en mycket mer 

detaljerad bild genom att studera ett eller ett fåtal av de kausala mekanismerna, vilket 

för att studien blir mycket tydlig och utförligare vid resultatet av studien (Esaiasson 

2012:41-42).  

 

Valet av fallstudie för denna undersökning motiveras då syftet med studien är att genom 

teorier om demokrati och demokratisering analysera varför Vitryssland inte lyckats med 

demokratisering under perioden 2008–2017. Valet av fallstudie kommer ge studien 

struktur och göra det enklare att redogöra för studiens resultat. Fallstudiedesign kräver 
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utifrån syftet och frågeställningarna i denna studie att material och data noggrant 

genomgås för att analyseras för att senare komma fram till en slutsats (Ejvegård 

2009:35-36).  

 

Genom demokratiseringsteorier kommer teorikonsumerande metod användas för analys 

av Vitrysslands styrelseskick och avsaknad av demokratisering under den valda 

tidsperioden. Teorikonsumerande metod innebär att studien tillämpar flera, för studien 

relevanta, teorier gällande de forskningsproblem som studien undersöker, dessa kan 

sedan användas för att förklara studiens utfall (Esiasson 2012:41).  

 

3.3 Material 

Studiens material samlas in via olika databaser och relevant litteratur därav kommer den 

kvalitativa textanalysen in för studien. Materialet granskas kritiskt och objektivitet 

beaktas i den mån det går. Det huvudsakliga materialet för studiens teoretiska ramverk 

utgår från Larry Diamond och Samuel P. Huntington. För analysen används bland annat 

vetenskapliga artiklar, Worldbank, World Values Survey, Regeringen.se, Amnesty samt 

Freedomhouse.  

 

För ytterligare garanti om trovärdigt material utgår studien från de fyra kriterierna 

äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson, m.fl., 2013: 314ff). Genom de 

fyra kriterierna kan således källornas äkthet kontrolleras, detta genom att jämföra 

oberoende källor, då uppfylls kriteriet om ’oberoende’. Denna studie behandlar perioden 

2008–2017 och källor från samtliga år används, källorna är nära i tiden och objektiva, 

vilket i sin tur uppfyller samtidigheten för studien. Tendensen innebär att källorna är 

berättade på korrekt sätt, detta kontrolleras genom att finna information som instämmer 

med materialet och återfinns i flera olika källor (Esaiasson, m.fl., 2013: 314ff). 

 

De material som används för studiens teorier utgår ifrån primärkällor, men i vissa fall 

också sekundärkällor.  Sekundärkällorna är kritiskt granskade för att försäkra att 

teorierna och det empiriska materialet kan anses som trovärdigt. Det teoretiska 

materialet består av tidigare forskning kring demokrati och demokratisering av 

postsovjetiska stater.. Det teoretiska materialet används för att förklara och reda ut 

begreppen som berör studiens faktorer om demokratisering. 
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3.4 Operationalisering  

Studien kommer utifrån demokratiserings-teorier undersöka tre huvudsakliga faktorer 

som är centrala för demokratisering. Inom de tre faktorerna, interna, externa och 

regionala faktorer kommer olika aspekter redovisas för att göra själva studien och den 

teoretiska kopplingen till faktorerna tydliga och abstrakta. Det analysverktyg som 

utvecklats för att svara på studiens syfte och frågeställning utformas som ett skalverktyg 

som redovisas i figurerna nedan, där klassificeras faktorerna utifrån dessas möjlighet att 

påverka demokratiseringen för Vitryssland. Analysen kommer således behandla en 

faktor i taget för att abstrakt och tydligt kunna presentera resultatet för studien. 
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4 Bakgrund 
 

Efter Sovjetunionens fall 1991 bildas femton nya självständigs stater i östra Europa. 

Bland de nya staterna fanns Vitryssland. Sedan 1994 då den vitryske presidenten 

Alexander Lukasjenko kom till makten har denna succesivt centraliserats till 

presidentämbetet genom manipulerade val och genom att konsolidera positionen som 

president för landet (Silander, 2012, 94–97). 

 

Presidenten väljs för en femårsperiod och sedan Alexander Lukasjenko valdes som 

president i ett demokratiskt val har alla val och folkomröstningar i landet systematiskt 

manipulerats och legitimiteten har ifrågasatts. Det lagliga ramverket för valen fallerar 

att möta demokratisk standard men det finns även stora problem på alla politiska nivåer. 

Oberoende observationer tillåts inte vid val och opposition inom statliga media är strikt 

kontrollerad samtidigt som Lukasjenko starkt favoriseras. Andra politiska partier i 

landet står inför stora svårigheter för att ansöka om offentlig registrering och 

Lukasjenko använder flera olika verktyg för att försvaga och splittra oppositionella 

krafter. Landets konstitution ger den största delen av makten till presidenten, 

konstitutionen ger Lukasjenko kontroll över regeringen, rättsväsendet och den 

lagstiftande processen. Staten har kontroll på 70% av landets ekonomi som präglas av 

korruption men det finns heller ingen oberoende institution för att kontrollera eller 

utreda den breda korruptionen (Freedomhous, 2018). 

 

Vitryssland är en auktoritär regim som begränsar medborgarnas rättigheter och 

president Lukasjenko visar inga tecken på att vilja lämna ifrån sig den politiska makten. 

Den politiska utvecklingen i Vitryssland är oroväckande, sedan presidentvalet 1994 har 

makten åtdragits successivt från demokratiska institutioner och kritisk opposition har 

bemötts av repressalier (Silander, s. 96-97 2012). Vitryssland är en regim med stark 

auktoritär riktning från de att vid självständigheten faktiskt visat tecken på demokratiska 

tendenser (Silander, s. 83 2012). 
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I samband med självständigheten 1991 inleddes demokratiseringsprocessen med ett 

flerpartisystem och det vitryska språket förklarades som det officiella språket i landet. 

1994 kom den nya konstitutionen, en konstitution som förespråkade demokrati och 

pluralistisk samhällsordning (Karvonen, 2008). 

 

Huruvida Lukasjenko som president har folkligt stöd eller inte är svårt att säga, då 

Lukasjenko vid valet 1994 vann med 81 procent och stödet hade då varit högt under 

några år. Det är möjligt att Lukasjenko hade vunnit även det senare valet utan att 

manipulera valrörelsen med tanke på att Lukasjenko och hans regim redan då hade strikt 

kontroll över media. Ytterligare en förklaring till varför Lukasjenko kan ha hållit kvar 

vid makten är den stabilitet landet uppnått fram till 2009 då pensioner och andra 

förmåner betalades ut till medborgarna som det var tänkt. Tillgången på livsmedel var 

god och arbetslösheten låg, denna politiska stabilitet och det sociala lugnet värdesattes 

högt av det vitryska folket. 

 

I takt med att ekonomin gick sämre blev det även brist på kött, mjölk och bröd i landet. 

Missnöjet växte med regeringen och 2011 tvingades även myndigheterna höja priserna 

och ransonera livsmedlen. Under flera år hade Lukasjenko kunnat propagera om hur den 

vitryska ekonomin klarat sig bättre än grannländernas där marknadsreformer 

genomförts. 2010/2011 började de ekonomiska problemen hopa sig och experter trodde 

Lukasjenkos fall var nära. Så var inte fallet, men att opinionen ställde sig emot 

Lukasjenko var ett faktum (Lindahl, Daleke & utrikespolitiska institutet, 2005). 

 

 

2010 inleddes en dialog med länderna i väst och EU då presidenten behövde hjälp att 

lösa ekonomin och Lukasjenko kunde inte förlita sig på Rysslands hjälp. Detta agerande 

väckte förhoppningar om att Lukasjenko var påverkbar och att Vitryssland rörde sig i 

riktningen mot EU, precis som EU önskat. Trots optimismen om demokrati så förblir 

Ryssland den främsta vännen för Vitryssland. Ryssland fortsätter att subventionera 

Vitryssland med råolja. 

 

Vid valet 2010 uppmanade EU Lukasjenko att valet skulle hållas inom internationell 

standard och presidenten tillät också observatörer och ett tiotal kandidater fick 

kandidera mot presidenten men Lukasjenko blir kvar som president. Valet 2010 blev 
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inte de demokratiska genombrott som EU hade hoppats på. Fusk vid valet bekräftades 

av observatörerna och Lukasjenko vann med 80 procent av rösterna. Under valkvällen 

tog sig tusentals människor ut på gatorna och demonstrerade mot valfusket men detta 

var polisen väl förberedd på och gick genast till angrepp mot demonstranterna (Lindahl, 

Daleke & utrikespolitiska institutet, 2005). 

 

Regimen har full kontroll över alla större medier, framförallt tv och radio. Staten har 

även monopol på sådant som postgång, tryckerier och prenumerationer. Men till 

skillnad från sovjettiden finns det idag ett civilt samhälle i Vitryssland. Oppositionen i 

landet är liten, i alla fall den organiserade oppositionen och de kandidater som ställde 

upp i valet fick synas i media men endast då Lukasjenko ville hålla sig väl till EU, men 

trots allt fick allmänheten se att det faktiskt finns en opposition. (Lindahl, Daleke & 

utrikespolitiska institutet, 2005). 

 

 

5 Analys 
Nedan presenteras de material som kommer göra analysen av studien för att sedan 

komma fram till en slutsats. Faktorerna beskrivs och förklaras utifrån aspekterna.  

 

5.1 Interna faktorer 

Bland de interna faktorerna presenterar Diamonds ’authorian development’, genom den 

här faktorn sker demokratisering, enligt Huntington genom så kallad ’parallel 

development’. Detta innebär att det kommer analyseras om det finns en existerande 

medelklass, om BNP uppfyller tröskelvärdet för att kunna främja demokrati, om 

mobilisering av folkmassor är möjliga samt om det finns en existerande kritisk 

opposition mot regimen.  

 

5.1.1 Existerande medelklass  

Antagandet om att demokrati kan främjas genom en existerande medelklass kommer 

bland annat ifrån modernitets hypotesen. Vid en allmänt högre levnadsstandard kommer 

också högre krav på demokrati. Medelklassens storlek kan kopplas till modernitets 

hypotesen på flera olika sätt, bland annat genom att ett rikt samhälle, som ofta 

karaktäriseras genom en stor medelklass där medborgarna tjänar bra, dessa löner kan då 
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alltså bidra till att konflikten för fördelning av rikedomar inte uppstår (Chun, Hasan, 

Rahman & Ulubaşoğlu 2016), (Wietzke & Sumner, 2018). För att undersöka om det 

finns en medelklass i Vitryssland används världsbankens BNI per capita (se figur 6).  

 

Figur 6. 

(Världsbanken 2018) GNI per capita, PPP 

 

Enligt statistik från Världsbanken (2018) är det tydligt att utvecklingen av BNI per 

capita i Vitryssland har varit relativt stadig och är dessutom högre än i andra länder som 

ingått demokratiseringsprocesser, till exempel Ukraina där BNI per capita ligger på 8 

190 PPP dollar. Dock är BNI per capita lågt i förhållande till andra mer etablerade 

demokratier så som Sverige som ligger på 50 000 PPP dollar. 

 

Vitrysslands nuvarande planekonomiska politik är inte särskilt kompatibel med den 

västerländska marknadsekonomin som återfinns bland de andra västerländska 

demokratierna. Men bara för att den vitryska ekonomin inte är tilltalande för 

västvärlden, innebär de inte att ekonomin i sig är dålig. I Vitryssland finns en typ av 

ekonomisk jämställdhet där det inte heller finns några särskilt stora klasskillnader 

mellan folket. Vitryssland präglas utav en förhållandevis stor medelklass till följd av 

den ekonomiska politik som förts. Sammanfattningsvis kan sägas att den vitryska 

regimen har prioriterat ekonomisk trygghet framför ekonomisk frihet vilket i sig har 

bidragit till att en stor medelklass vuxit fram i landet (Karvonen 2008, s. 135).  
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5.1.2 Vitrysslands BNP 

Vitryssland har eftersträvat en gradvis övergångsväg som kännetecknats av begränsade 

strukturreformer och en knapphändig omorganisation av de gamla sovjetiska 

produktionsnäten. Snarare än att införa privatiseringar och ge större förtroende till den 

privata sektorn har den största drivkraften för tillväxt fokuserat på att utveckla och 

uppgradera de stora statliga företagen i landet. Den ekonomiska tillväxten i Vitryssland 

har följts utav ett märkbart fall i antalet hushåll som hamnar under fattigdomsgränsen 

och en ökning av hushållsinkomsten. Intäkterna från landets tillväxt har fördelats till 

befolkningen genom subventioner, löneutveckling och full sysselsättning. Dessvärre är 

det inte längre möjligt för Vitryssland att använda dessa faktorer längre för att öka 

kapitalutnyttjandegraden då det ryska bränslebidraget blivit allt mindre värdefullt och 

högre skuldkvoter gör det svårt för Vitryssland att finansiera konsumtionen. Från och 

med nu behöver förbättrade levnadsstandarder komma från högre produktivitet inom 

landet (worldbank.org, 2018). Nedan presenteras BNP av Vitryssland, Ukraina samt 

Sverige.  

 

Figur 7. 

 
(Världsbanken 2018) BNP per capita. 

 

Även i denna graf kan vi se att Vitrysslands värde i BNP per capita är något högre än 

grannlandet Ukraina, samtidigt som värdet är långt ifrån en etablerad demokrati som 

exempelvis Sverige. 
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Alltså, för att en förbättring av levnadsstandarden i Vitryssland ska kunna åstadkommas 

behövs en ekonomisk, social och institutionell omvandling där den privata sektorn 

stärks genom säkerhetsnät och marknader enligt worldbank (2018). 

 

5.1.3 Mobilisering av folkmassor 

Freedomhouse (2015) beskriver föreningsfriheten i Vitryssland som starkt beskuren, 

mer än hundra av det flesta aktiva icke-statliga organisationer tvingades stänga mellan 

2003 och 2005, samt att deltagande i oregistrerade politiska partier och organisationer 

ses som en kriminell handling sedan 2005. I Vitryssland förbjuder regimen all 

verksamhet gällande regimkritiska oberoende organisationer. För att genomföra 

protester och demonstrationer krävs det tillstånd från lokala myndigheter, som också har 

full rätt att neka sådana tillstånd. När offentliga demonstrationer väl sker är polisen 

snabb med att splittra folkmassor och arrestera deltagare i demonstrationerna.  

År 2014 tillät regimen en så kallad “Freedom day”-protest, även där arresterade polisen 

ett tiotal demonstranter men även fackföreningarna i Vitryssland är strikt begränsade, 

sedan 1999 har ingen ny oberoende fackförening registrerats då Lukasjenko utfärdade 

ett dekret med extremt restriktiva regleringskrav (Freedomhouse, 2015).  

 

Regimen i Vitryssland har näst intill total kontroll över de vanliga medierna och 

medialagen från 2008 garanterar även ett statligt monopol på information om politiska, 

sociala och ekonomiska angelägenheter. Den nationella tv-kanalen är också inom full 

kontroll av regimen, monopolet begränsar också tillgången av privata tidningar och 

frilansjournalister från utlandet utsätts fortsättningsvis för trakasserier och förföljning. 

Regimen är också den enda internetleverantören som upprätthåller kontrollen genom 

juridiska och tekniska medel.  2015 utvidgades även lagen till att även kontrollera 

massmedia så som bloggar och websidor (Freedomhouse, 2017).  

 

5.1.4 Kritisk opposition  

Regimens maktcentralisering har inneburit en mycket mer begränsad arena för socialt 

och politiskt samhällsutövande från organisationer, föreningar och aktivister. 

Oppositionspolitiker har trakasserats, hotats, misshandlads och fängslats. Det finns idag 

en lag som förbjuder medborgare att delta eller organisera politiskt riktade 

samhällsaktiviteter, detta var ett direkt resultat av de demonstrationer som förekommit i 

Minsk. 
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Vid valet 2010 mobiliserades tiotusentals demonstranter vid Oktobertorget. 

Demonstrationerna var en reaktion på det ökade missnöjet bland grupperna av 

oppositionella deltagare. Mobiliseringen av människor och demonstrationer mot 

presidenten har varit förhållandevis svaga samtidigt som den politiska oppositionen har 

haft svårigheter med att enas om gemensamma kandidater för att på riktigt kunna 

utmana presidenten. Samtidigt visar undersökningar att det finns ett relativt brett och 

folkligt stöd för presidenten, bland annat på grund utav Lukasjenkos förmåga att bevara 

en slags materiell välfärd och politisk stabilitet (Silander, 2012). Lukasjenko fått högt 

valresultat sedan 1994, vid 1994 års val fick Lukasjenko 80 % av väljarrösterna och i 

valet 2006 fick Lukasjenko 83 % av rösterna. Under Lukasjenkos fem mandatperioder 

är valet 1994 det enda val som har klassats som demokratiskt, fritt och rättvist (Silander, 

2012, 94). 

 

Lukasjenko använder flera olika sorters verktyg för att försvaga och splittra 

oppositionen. Politiska partier i landet stöter på flera svårigheter när de söker efter 

officiell registrering, detta begränsar kraftigt oppositionell politiskverksamhet i landet 

(Freedomhouse, 2017). 

 

Sammanfattningsvis så finns det tydligt en opposition som är prodemokratiskt och/eller 

kritisk till den nuvarande regimen, men presidenten har haft också haft eller har ett stort 

folkligt stöd. Men, regimen ser till att succesivt implementera medel och strategier för 

att motverka dessa. 

 

5.2 Externa faktorer 

Bland  de externa faktorerna analyseras Diamonds faktor om demonstrationseffekter 

(Snowball-effect). Förutsättningar eller ökade chanser för att detta ska kunna ske görs 

genom att demokratisering har skett i ett annat land som ligger geografiskt nära, 

demonstrationer tillåts i landet samt att media är oberoende. 

 

5.2.1 Demokratisering geografiskt nära 

Vitrysslands grannar delar både viss historia och andra intressanta gemensamma 

nämnare, landet gränsar till Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina däribland 

klassas i dag Lettland, Litauen och Polen som fria av freedomhouse, Ukraina som delvis 
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fritt och Ryssland som inte fritt (freedomehouse, 2018). Lettland, Litauen, Polen, 

Ukraina och Ryssland är gemensamt postsovjetiska stater. Lettland, Litauen och Polen 

är medlemmar i EU.  

 

Lettland har framgångsrikt utvecklats till en demokratisk stat sedan självständigheten 

1991. Valen anses vara fria och rättvisa, politiska och medborgliga rättigheter 

respekteras, likaså för Litauen. Polens demokratiska institutioner slog också rot i 

samband med den postkommunistiska övergången 1989, landet har genomgått en snabb 

ekonomisk tillväxt och andra stora samhällsförändringar (freedomehouse, 2018). 

 

För Ukrainas del har det i huvudsak skett två storskaliga uppror relativt nära i tiden, den 

”orangea revolutionen” och ”revolutionen av värdighet”. Den orangea revolutionen var 

ett resultat av massförfalskningar vid presidentvalet 2004 vilket utlöste ett 

socialpolitiskt utbrott. De dramatiska följande händelserna i Ukraina mellan 2013 och 

2014 kallades för revolutionen av värdighet. Revolutionen orsakades av den dåvarande 

presidentens vägran att underteckna associationsavtal med EU.  Det påföljande upproret 

var ”revolutionen av värdighet” som den första post-sovjetiska revolutionen som inte är 

direkt kopplad till val (Reznik, 2016). 

 

Den orangea revolutionen i Ukraina kan på många sett ses som en av de mest 

spektakulära urbana och revolutionära revolutionerna i Europas historia sedan kalla 

kriget. Upp till en miljon människor tog sig till Maidan torget i Kiev för att kräva en 

ogiltighetsförklaring av valet och ett slut på Leonid Kutchams tid vid makten och 

systemet (Beissinger, 2013). 

 

Mark R Beissinger studerade deltagandet för den orangea revolutionen och deltagandet 

för den orangea revolutionen i Ukraina jämförs mellan olika grupper inom revolutionen. 

Grupperna som identifieras är revolutionssupportrar, motståndare, kontra-revolutionära 

och de passiva. Studien visar att deltagandets anknytning till revolutionens 

demokratiska huvudsyfte var mycket svagt och att revolutionens spektakulära lyckade 

mobilisering av människor snarare berodde på de kulturella klyftorna och som en 

symbol för den negativa koalitionen. De ’färgade revolutionerna’ sägs ofta tillhöra de 

unga medborgarna med demokratiska värderingar, men enligt Bessingers undersökning 

trotsar Ukrainas revolutionärer denna stereotyp. 
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Deltagarna i den orangea revolutionen hade flera olika preferenser och det demokratiska 

huvudsyftet hade egentligen ganska svag anknytning till deltagandet. Den orangea 

revolutionen var snarare en plats där människorna med olika skäl kunde alliera sig 

tillsammans mot regimen och agera kollektivt (Bessiniger, 2013). I motsats till den 

orangea revolution vars sociala grund bestod utav en koalition av regimkritiska 

medborgare så var protesterna vid revolutionen av värdighet i högre grad kopplad till de 

demokratiska principerna för styrning och marknadsekonomi (Reznik, 2016). 

 

Sammanfattningsvis har demokratisering skett geografiskt nära Vitryssland både vid 

övergången från sovjet men också nära i tiden genom demonstrationer som i Ukraina. 

Lettland, Litauen och Polen i stort sätt sedan självständigheten från sovjetunionen 

utvecklats mot ett mer demokratiskt styre. Ukraina har haft en gropigare väg och landet 

kämpar fortfarande för att uppfylla demokratiska principer men det tycks finnas en 

önskan och vilja bland befolkningen att röra sig mot väst och demokrati. 

 

5.2.2 Demonstrationsfrihet 

Regimen i Vitryssland har begränsat mötesfriheten för oberoende kritiska grupper och 

protester kräver ett tillstånd från de lokala myndigheterna som också har all rätt att neka 

till protester och demonstrationer. Polisen bryter rutinmässigt in och avbryter offentliga 

demonstrationer och arresterar deltagare men under den senaste tiden har ett visst 

närmande EU och USA motiverat regimen att lätta på sådana repressalier. 

Föreningsfriheten är starkt begränsad och deltagande i oregistrerade politiska partier 

eller organisationer betraktas som kriminellt och registrering av partier eller 

organisationer är än i dag mycket selektivt behandlade. Oberoende fackföreningar är 

också under stark press, ledarna inom föreningarna blir ofta avskedade eller åtalade för 

att ha deltagit i protester. Inte en enda oberoende fackförening har registrerats sedan 

1999 då Lukasjenko även där implementerat ett mycket restriktivt registreringskrav. 

Trots detta lät myndigheterna 2016 att för ett andra år i rad tillåta oberoende 

demonstrationer på globala världsdagen för arbete i oktober (freedomhouse, 2018).  

 

Det finns en rad exempel på demonstrationer i Vitryssland som möts av regimens 

repressalier. Till exempel har Sverige utfört sanktioner mot Vitryssland bland annat på 

grund utav angrepp mot fredliga demonstranter i samband med parlamentsvalet och 
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folkomröstningen 2004. 2010 följdes presidentvalet i Vitryssland också av att 

demonstranter tog sig ut på gatorna, vilka under valnatten blev brutalt misshandlade av 

de vitryska myndigheterna. Över 600 personer frihetsberövades däribland sju 

presidentkandidater (regeringen, 2017). Även Amnesty international har bevittnat våld 

mot demonstrationer i Vitryssland. Amnesty noterade att flera av ’Freedom Day-’ 

demonstranterna blev våldsamt arresterade och människorättsobservatörer blev 

kvarhållna. Amnesty skriver också hur Freedom Day ännu en gång kan bevisa hur lite 

frihet det vitryska folket faktiskt har (Amnesty, 2017) 

 

Sammanfattningsvis så har en del demonstrationer skett i landet trotts Lukasjenkos 

strategier och medel för att förhindra detta. Prodemokratiska demonstrationer möts av 

auktoritära metoder där säkerhetspolisen tillåts misshandla och fängsla medborgare. 

 

5.2.3 Oberoende media 

Vitrysslands författning garanterar press- och yttrandefrihet men verkligheten skiljer sig 

åt då den vitryska televisionen är helt under statens kontroll och inga alternativa eller 

oppositionella åsikter tillåts, det finns heller inga rikstäckande privata 

sändningscentraler. Pressdistrubtionsmonopolet begränsar också tillgången till privata 

tidningar och frilans och arbete för främmande press-kontor är direkt straffbart. 

Regeringen söker även ökad kontroll över internet genom juridiska och tekniska medel 

(Freedomhouse, 2018). 

 

Den vitryska regimen har sedan 1994 dominerat tryck- och sändningssektorerna i landet 

men också utövas kontroll över de privata medierna genom lagar och förordningar. 

Journalister utsätts ofta för våld eller frihetsberövning som motiveras politiskt av 

myndigheterna, dock har detta förekommit i minskat antal under den senaste tiden. 

Regleringen av online-medier är också mindre repressiva och med färre regler samt 

lägre censur än tryck- och sändningsregleringen. Genom detta positiva avbrott från 

tidigare beteende så beviljade staten media-övervakning för parlamentsvalet under 

september 2016 utan våldsamma förhinder eller störningar från säkerhetsstyrkorna. 

 

Trots detta så fortsatte myndigheterna att använda det restriktiva rättsliga ramverket för 

att straffa kritisk rapportering under året (Freedomhouse, 2018). Till följd av de 

ekonomiska, politiska och rättsligt kontrollerade statliga medierna och diskriminering 
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av de icke-statliga medierna har dessa minskat två gånger så mycket under det senaste 

decenniet samtidigt som informationsministeriet vägrar registrera nya oberoende medier 

(Manaev, 2014). 

 

Sammanfattningsvis så är den vitryska författningen om press- och yttrandefrihet inget 

annat än tomma ord gentemot verkligheten för oberoende media i landet. Alla 

regimkritiska röster motarbetas genom olika medel och det är uttryckligen förbjudet att 

framställa landet i dålig dager.  

 

5.3 Regionala faktorer 

Bland de regionala faktorerna analyseras ’the european lead’ genom att undersöka om 

det finns en önskan om att ’återvända’ till väst bland folket i Vitryssland, samt om det 

finns några ekonomiska fördelar för Vitryssland genom ett samarbete med EU. Effekten 

kallar Huntington för ’single cause’ och innebär att en enda faktor kan bidra till att ett 

land demokratiseras. 

 

5.3.1 En önskan om att återvända till väst 

Alaksandr Aahviniec och Aleksandr Papko identifierar två typer av identiteter och 

menar att det vitryska folket har en relativt svag nationell identitet. Den första typen av 

folklig identitet förvärvades av Lukasjenko själv, innan det att presidenten började 

betona värdet utav självständighet och en slags typisk ’vitryskhet’ ville folket att landet 

skulle betraktas som en del av en rysk nation som inte heller bör vägledas av de 

västerländska värderingarna utan snarare av slaviska ortodoxa värden. Enligt denna 

visionen är väst den ständiga fienden för Vitryssland och landet har Moskva som 

utgångspunkt. 

 

Den andra typen av identitet som identifieras är den slags nationell identitet där den 

vitryska historian och språket spelar roll, den 500 års gemensamma historien med 

polacker, letter och ukrainare är också viktigt och en del av det kulturella, gemensamma 

Europa. Utifrån detta perspektivet ses Vitryssland som en del av Europa som nu avskilts 

från väst men som fortfarande söker efter en väg att få återförenas. Denna delade 

uppfattning om nationell identitet reflekteras också i det geopolitiska preferenserna för 

vitryssarna, och båda typerna av identitet har en stadig historisk grund. Valet mellan 
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dessa kan endast ske genom en demokratisk öppen diskussion vilket är omöjligt idag 

under Lukasjenkos auktoritära regim (Aahviniec, Alaksandr, 2010). 

 

Vad är då västerländskt? Kulturella skeptiker menar att demokrati i sig är ett 

västerländskt koncept och en politisk produkt av europeisk tradition. Dessa moderna 

tankesätt och traditioner går heller inte att spåra bakåt i tiden till någon icke-

västerländsk källa och därför kan vi anta att demokrati är kulturellt unikt för 

västvärlden. Dock har detta synssätt kritiserats och Larry Diamond menar att demokrati 

i sig visst är universellt och önskvärt men inte ett accepterat universellt värde men att 

människor överallt har anledning till att anse dessa demokratiska inneboende 

värderingar som värdefulla (Diamond, 2008:28ff).  

 

Vare sig demokrati är universellt eller inte så finns en växande databank där 

undersökningar kan beskriva vad människor i olika regioner verkligen tycker om 

demokrati. Diamond menar att ena sättet för att undersöka detta är genom att undersöka 

vad människor tycker om demokrati och hur det fungerar, eller att undersöka hur 

människor som redan lever i demokratier skulle tycka om mer auktoritära drag. 

 

Den kanske mest gedigna data kommer från World Values Survey som analyserar 

attityder kring allt från politik till nationella mål och könsroller. Enkäterna innehåller 

ganska få direkta frågor om demokrati men undersöker hur människor ställer sig till 

demokrati, auktoritet och prestandan av sin egen regering. Diamond menar att det finns 

tre frågor som effektiv kan lokalisera riktningen för demokrati. Först, i vilken 

utsträckning stödjer människor demokrati, detta sker genom frågan om ’ demokrati må 

ha sina problem men är bättre än andra styrningssätt?’. Andra frågan behandlar, i vilken 

utsträckning blottar människor åsikten om att ha en stark ledare, detta genom frågan ’en 

stark ledare behöver inte påverkas av parlamentet eller valen’. Till sist undersöks om det 

finns signaler för mindre liberala värden, detta genom frågan ’större respekt för 

auktoritet är bra eller dåligt?’ (Diamond, 2008:31ff). 

 

Nedan redovisas enkätsvarens resultat från World Value Survey Vitryssland för åren 

2010-2014:  

Vid den första frågan beskriv olika politiska system, respondenten ska svara på vad 

denne tycker om dessa system, svarsalternativen är ’mycket bra’, ’bra’, ’dåligt’, 
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’mycket dåligt’ så här svarade de vitryska respondenterna för frågan om ett 

demokratiskt system: 
Tabell 1 

 

(Worldvaluessurvey, 2018). 

 

Vid den andra frågan beskrivs också olika politiska system och respondenten ombeds 

att tänka på varje som ett sätt att styra sitt eget land, respondenten ombes sedan att säga 

om det är ’mycket bra’, ’bra’, ’dåligt’, ’mycket dåligt’. Frågan som ställs var ’en stark 

ledare som inte behöver påverkas av valen eller parlamentet är…’.  

Tabell 2 

 

 

 

 

 

 
(Worldvaluessurvey, 2018). 

 

Vid den sista frågan ombes respondenten reflektera kring påståendet om ’större respekt 

för auktoritet’ är bra, dåligt eller oviktigt. 

Tabell 3 

 

 

 

 

 

(Worldvaluessurvey, 2018). 

 Antal fall %total 

Mycket bra 506 33.0% 

Bra 803 52,3% 

Dåligt 163 10,6% 

Mycket Dåligt 54 3,5% 

Vet ej 8 0,5% 

N 1,535 100% 

 Antal fall %total 

Mycket bra 244 15,9% 

Bra 475 30,9% 

Dåligt 565 36,8% 

Mycket Dåligt 236 15,4% 

Vet ej 15 1,0% 

N 1,535 100% 

 Antal fall %total 

Bra 739 48,1% 

Oviktigt 687 44,8% 

Dåligt 94 6,1% 

Vet ej 15 0,9% 

N 1,535 100% 
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Sammanfattningsvis så tycker 85,3% av respondenterna att demokrati är ett bra eller ett 

mycket bra system. För frågan om en stark ledare, som inte behöver bry sig om 

parlamentet eller valen är bra eller dåligt, svarade majoriteten att detta är dåligt med 

52,2% och 46,8% svarade att det är bra med en ledare som inte behöver bry sig om 

varken parlamentet eller val. Till sist svarade 48,1% att det vore bra med större respekt 

för auktoritära ledare och 50,9 % svarade att det var dåligt eller oviktigt med större 

respekt för auktoritet. Människor tycker således att demokrati är ett bra system men 

också att det är dåligt med en ledare som inte behöver bry sig om parlamentet eller val, 

sista frågan indikerar också på starkare liberala värden då majoriteten tycker att större 

respekt för auktoriteter är oviktigt eller dåligt.  

 

5.3.2 Ekonomiska fördelar med EU 

Vitryssland kan i många anseenden ses som en slags paradoxal granne till Europa. Till 

skillnad från de stereotypiska länderna är Vitryssland inte ett fattigt land. Det vitryska 

BNPt kan jämföras med Ukrainas och Bulgariens och det vitryska folket är också 

högutbildat, 19% av befolkningen har en universitetsutbildning. 

 

EU är landets största handelspartner och tar ca 44 % av landets export, jämför detta med 

Ryssland som importerar ca 32%. Trots den geografiska närhet och handelsnivån som 

Vitryssland har till EU så har EU misslyckats med en positiv inverkan på landet 

gällande mänskliga rättigheter och införandet av marknadsekonomiska modeller 

(Aahviniec, Alaksandr, 2010). 

 

Den europeiska grannskapspolitiken omfattar flera länder, där bland Vitryssland. 

Grannskapspolitiken syftar till att stärka välståndet, stabiliteten och säkerheten för alla. 

Politiken bygger på demokrati, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga 

rättigheterna och är en bilateral politik mellan EU och varje partnerland med regionala 

samarbetsinitiativ: det östliga partnerskapet och unionen för Medelhavsområdet 

(Europaparlamentet, 2018). 

 

Målen med grannskapspolitiken är att skapa ett vänligt, ekonomiskt utvecklande och 

välreglerat klimat. EU:s mål om att främja demokratiska värden är också den enda 

tillförlitliga garantin av politisk stabilisering, utvecklandet av politiska band och 
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frihandel inom EU och hur detta leder till stadig tillväxt och ett välmående tillstånd. I 

gengäld förväntar sig EU att regeringarna i dessa grannländer kommer att inleda 

demokrati- och marknadsreformer på egen hand vilket gör att länderna blir mer attraktiv 

för investerare samt en öppning till EU:s gemensamma marknad (Aahviniec, Alaksandr, 

2010). 

 

Denna demokratiseringspolicy kan dock vara ineffektiv när det gäller att hantera 

auktoritära stater genom tre synsätt. För det första anses policyn vara ineffektivt då ENP 

(European Neighbourhood Policy) inte erbjuder länderna ett medlemskap i unionen 

vilket innebär att det heller inte finns några garantier för konkreta ekonomiska fördelar 

och detta anses då minska den ekonomiska stimulansen för demokratiserings- och 

marknadsreformer. För det andra skulle antagandet av EU:s standarder inom området 

för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter samt inom den ekonomiska sektorn 

leda till förlust av makt bland den regerande eliten och det är därför som de korrupta 

auktoritära eliterna accepterar närmandet av EU otillbörligt. 

 

Till sist och kanske den viktigaste faktorn som styr effektiviteten för EU:s politik är 

förekomsten av andra geopolitiska alternativ. ENP bygger på en slags Eurocentrisk 

världsbild där EU ses som det mest attraktiva ekonomiska och politiska centrum och 

antar att grannländer uppfattar EU som den enda makten som kan få bukt på problem 

inom landet, allt från arbetslöshet och fattigdom till ekonomisk utveckling, men så är 

inte alltid fallet. Ingen styrande elit skulle komma överens om att införa EU:s reformer 

om konkurrenten till EU skulle kunna erbjuda samma ekonomiska och politiska vinster 

utan att begära ett politiskt medgivande i utbyte, detta gäller särskilt för Vitryssland 

(Aahviniec, Alaksandr, 2010). 

 

Den vitryska o-reformerade ekonomin är bland de största hindren för ekonomisk och 

politisk öppenhet, med en svag marknadsmekanism och statligt kontrollerad ekonomi är 

ändå Vitryssland beroende utav externa marknader. Men trots allt har den vitryska 

regimen varit kapabla till utveckling, under den ekonomiska krisen, då försvagades 

byteshandeln med Ryssland och de vitryska myndigheterna var tvingade att ta kontroll 

över ekonomin genom att förbättra företagsklimatet och implementering av olika privata 

tjänster (Aahviniec, Alaksandr, 2010). 
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EU har dessutom gjort försök till att isolera Vitryssland genom sanktioner men 

samtidigt så har den vitryska ekonomin integrerat med Ryssland, vilket också var 

mycket mer lönsamt för presidenten. Ryssland öppnade upp sin stora marknad för 

Vitryssland och bidrog med gas och olja utan att kräva några demokratiska reformer 

tillbaka. Sedan 2007 har dock relationen till Ryssland stagnerat, rädslan för att förlora 

makten ledde till att Lukasjenko inte fullföljde sina löften om att återförenas helt med 

Ryssland, detta hade inneburit privatisering och stora samarbeten med företag inom 

Ryssland. 

 

Ryssland svarade med ökade priser på olja och gas. Det ryska alternativet blev således 

allt mindre attraktivt för regimen. Dessa handlingar sände signaler till EU och ledde till 

positiv utveckling för Vitryssland. Den vitryska regimen började diskutera behovet av 

ekonomisk modernisering och retoriken om EU förändrades (Aahviniec, Alaksandr, 

2010). Men trots vändningen mot EU så är den väldigt begränsad. Upp mot 70% av 

vitrysk export som går till EU består endast av tre produkter, majoriteten av produkter 

går till den ryska marknaden. 

 

Vitryssland är beroende av Ryssland i flera anseenden, till exempel 2009 så exporterade 

Vitryssland 99,9% av köttet till Ryssland men också produkter som byggnadsmaskiner, 

motorer, möbler utgör tillsammans enorma delar av den vitryska exporten. Att stänga 

den ryska marknaden hade lett till katastrofala effekter för den vitryska ekonomin. 

Vitryssland visar inga tecken på reella förändringar och Lukasjenko tycks inte vilja 

lämna ifrån sig makten genom att samarbeta med EU och den historiska anknytningen 

till Ryssland fortsätter att influera Vitrysslands inrikes- såväl som utrikespolitik, 

slutligen så finns inte nyckeln till en vitrysk stabil ekonomi i Minsk eller Bryssel utan i 

Moskva (Aahviniec, Alaksandr, 2010), (BISS, 2009). 

 

 

6 Slutsats och diskussion  
Syftet med den här studien var att undersöka varför Vitryssland inte lyckats 

demokratiserats under perioden 2008–2017 och om det har funnits tendenser till 

demokratisering. Detta gjordes genom en teorikonsumerande fallstudie där analysen 

utgick från teorier om demokratisering och betydande faktorer för demokratisering. 

Utifrån studiens syfte utformades också två frågeställningar: Har det under perioden 
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2008–2017 funnits någon tendens till demokratisering för Vitryssland? Varför har 

demokratisering för Vitryssland uteblivit? Faktorerna i studien utgår från studiens 

teoretiska ramverk och berör interna, externa och regionala faktorer som kan verka 

demokratifrämjande.  

 

Den vitryska regimen har sedan 1994 succesivt centraliserat makten och 

demokratiutvecklingen var till en början lovande men inte mycket har hänt under 

perioden som studien ämnar behandla. Regimen har genom auktoritära reformer och 

medel sett till att den demokratiska utvecklingen för landet har blivit trög eller helt 

uteblivit men vissa tendenser för uppluckring har påvisats utifrån studiens resultat. 

 

För de interna faktorerna analyserades faktorn om ’authorian developmet’ vilket innebar 

att undersöka om det finns en existerande medelklass i landet, om BNP uppfyller 

tröskelvärdet för att kunna främja demokratisk utveckling, om mobilisering av 

folkmassor är möjligt samt om det finns en kritisk opposition mot landets regim. Om 

dessa dimensioner av ’authorian development’ uppfylls finns det alltså tendenser till 

demokratisk utveckling. 

 

Det framgår i analysen att det finns en existerande medelklass i Vitryssland vilket är ett 

resultat utav regimens prioriteringar av ekonomisk trygghet framför ekonomisk frihet. 

För BNPt behövs nu en större ekonomisk, social och institutionell omvandling där den 

privata sektorn kan stärkas för att vidare kunna utveckla levnadsstandarden i landet. 

Mobilisering av folkmassor i Vitryssland är svårt då regimkritiska oberoende 

organisationer behöver tillstånd från myndigheter och när väl demonstrationer sker så är 

polisen snabb med att inbryta och lösa upp folkmassor. Vissa demonstrationer har 

tillåtits men ofta möts demonstranterna trots allt av våld. Föreningsfriheten är kraftigt 

beskuren och få oberoende fackföreningar tillåts men regimen har också stark kontroll 

över media vilket i sin tur gör det svårt att mobilisera människor. En Kritisk opposition 

tycks finnas men arenan för att uttrycka missnöje eller regimkritiska röster är också 

mycket begränsad. Oppositionen kontrolleras bland annat genom lagar men det 

förekommer också våld, trakasserier och fängelsestraff för människor som på något sätt 

agerar regimkritiskt. 
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Det finns alltså en existerande opposition i landet som regimen ständigt motarbetar 

genom olika medel, dock så visar undersökningar att presidenten har haft reellt folkligt 

stöd också. Det har således funnits vissa tendenser till demokratisering genom de 

interna faktorerna. 

 

För de externa faktorerna analyserades den så kallade snowball-effekten. 

Förutsättningarna för denna faktorn var att demokratisering har skett i ett land som 

ligger geografiskt nära, demonstrationer tillåts i landet samt att media är oberoende. 

Demokratisering har skett geografiskt nära Vitryssland i samband med 

självständigheten från sovjetunionen men också försök till demokrati genom 

demonstrationer har skett i Ukraina. Demonstrationsfriheten i Vitryssland är 

knapphändig, det har skett ett flertal demonstrationer men regimen använder flera olika 

strategier och medel för att förhindra eller lösa upp demonstrationer. 

 

Medias oberoende i Vitryssland är också knapphändigt, i stort sätt all media kontrolleras 

på ett eller annat sätt av regimen och det är uttryckligen förbjudet att framställa landet i 

dåliga dager genom media. Landets statliga tryck- och sändningssektioner har sedan 

1994 varit under regimens kontroll och censur, de privata medierna begränsas genom 

lagar och förordningar. Vitrysslands författning garanterar press- och yttrandefrihet men 

verkligheten skiljer sig från paragraferna. Alltså har det skett demokratisering och 

försök till demokratisering geografiskt nära Vitryssland men demonstrationer inom 

landet är högst begränsade och reglerade vilket även är fallet för media som är långt 

ifrån oberoende.  

 

För de regionala faktorerna analyserades ’the european lead’. Förutsättningarna för ’the 

european lead’ var att det ska finnas en önskan om att återvända till väst bland 

befolkningen och att det finns ekonomiska fördelar för landet att samarbeta med EU.  

 

Alaksandr Aahviniec och Aleksandr Papko identifierade två typer av identiteter och 

menade att det vitryska folket har en svag nationell identitet. Den ena typen av identitet 

ser sig själv som tillhöra Ryssland och önskar vägledas av slaviska ortodoxa värden. 

Den andra typen av identitet ser Vitryssland som en del av Europa och den 

gemensamma historian med grannländerna och är en viktig del av identiteten, men även 

den kulturella gemenskapen för Europa är viktigt. Vid antagandet om att demokrati är 
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västerländsk analyserades det vitryska folkets inställning och attityder till just 

demokrati. De vitryskafolket tycker att demokrati är ett bra system och en ledare som 

inte bryr sig om varken parlament eller val är dåligt och stor respekt för auktoriteter är 

oviktigt eller dåligt vilket indikerar på liberala värden. 

 

För de ekonomiska fördelarna som den europeiska grannskapspolitiken skulle kunna 

bidra med står mot samma fördelar som Ryssland kan erbjuda, förutom att Ryssland 

inte ställer några krav på att Lukasjenko behöver på något sätt riskera att släppa 

kontrollen över landet. Vitryssland har inte visat några tecken på större förändringar och 

den ryska ekonomin fortsätter att starkt influera Vitrysslands politik. För en stabil 

vitrysk ekonomi är Ryssland med fördel det bästa alternativet för Lukasjenko. Alltså 

tycks landet vara delat gällande nationell identitet men en viss önskan om att återvända 

till väst finns bland majoriteten av folket. För de ekonomiska fördelarna, som ett 

närmande av EU skulle kunna bidra med, så finns dessa också att få genom Ryssland, 

vilket också är mer fördelaktig för Lukasjenko.  

 

Sammanfattningsvis så har alla faktorerna mer eller mindre visat på tendenser för 

demokratisering för Vitryssland. Vitryssland har inte demokratiserats då regimen 

fortsatt och succesivt kontrollerar samhället genom olika medel och strategier, allt för 

att behålla makten och förbli Europas sista diktatur.  
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