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Abstract 
This thesis sets out to investigate three questions, first, how the Belarusian democratization 

process has progressed since the country’s independence in 1991 to the year of 2006. Second, 

how the relationship between Russia and Belarus has progressed during this time and third, if 

and how Russia has affected the democratization process. The study has been conducted 

through qualitative method, mainly using books and articles as sources of information. It has 

been found that the democratization process in Belarus has evolved in a negative direction 

ever since the presidential election of 1994. During the selected time-period, the Russian-

Belarus relationship has come to include more and more areas of co-operation and a deeper 

integration within these areas. Russia has by its support of and to the Belarusian regime, 

through subsidised energy and economic investments, made it possible for the regime to 

continue with anti-democratic policies. Consequently Russia has indirectly affected the 

democratization process in a negative way. 

 

Key Words: Belarus, Russia, Democratization
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1 Introduktion 
Detta kapitel ger en kort bakgrund till ämnet som behandlas i denna uppsats. Här presenteras 

även syfte och frågeställningar som följs av en avgränsning. Sedan förs en metod- och 

källkritisk diskussion vilken slutligen följs av en disposition av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Efter Sovjets fall 1991 vände sig de flesta post-kommunistiska staterna i Europa västerut och 

påbörjade en demokratiseringsprocess. De flesta av dessa länder har nu givits medlemskap i 

Europeiska Unionen (EU) eller står under medlemsförhandlingar med EU. Detta har lett till 

att forskare intresserat sig för att undersöka EU:s påverkan som internationell aktör på 

demokratiseringsprocessen i dessa länder (se exempelvis Lundgren 1998 och Silander 2005). 

EU ses då som en demokratifrämjare, engelskans ”democracy promoter” som positivt försökt 

påverka demokratiseringen på olika sätt. 

   När det gäller Vitryssland har landet inte gått samma väg mot demokrati, utan uppfattas 

snarare ha vänt sig åt andra hållet. Vitryssland har heller inte visat något intresse för 

västvärlden, man har t.ex. inte ansökt om medlemskap i EU, utan snarare hållit kvar vid 

kontakterna med Ryssland. Intressant för den här studien är att undersöka om och hur 

relationen med Ryssland kan ha påverkat demokratiseringen i Vitryssland. Det kommer att 

undersökas om Ryssland som internationell aktör kan ha haft en negativ påverkan på 

demokratiseringsprocessen i Vitryssland. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur Rysslands relation till Vitryssland kan ha påverkat 

demokratiseringsprocessen i Vitryssland. För att undersöka detta presenteras tre huvudfrågor 

som kommer att undersökas: 

   1.) Hur har Vitrysslands demokratiseringsprocess utvecklats sedan självständigheten? 

   2.) Hur har relationen mellan Ryssland och Vitryssland utvecklats sedan självständigheten? 

   3.) Hur kan Ryssland ha påverkat demokratiseringsprocessen i Vitryssland? 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till tidsperioden 1991-2006. Avgränsningen nedåt beror på 

självständighetsförklarandet av öststaterna, inklusive Vitryssland, 1991. Syftet är att studera 

förändringarna fram tills idag där ”idag” definieras t.o.m. år 2006. Studien kommer endast att 
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fokusera på Ryssland som internationell aktör. Endast Vitryssland kommer att undersökas, 

inga andra post-kommunistiska stater. 

1.4 Metod och Material 

Den här studien använder sig av kvalitativ metod. Den baserar sig framför allt på litterära 

källor såsom böcker och artiklar för att ge en nyanserad bild av Vitrysslands 

demokratiseringsprocess och relationen mellan Ryssland och Vitryssland. Några av källorna 

har varit subjektiva och vinklade, framförallt Borodin1 (se nedan). Dessa källor bidrar ändå 

med olika perspektiv som är intressanta för uppsatsen. Nedan presenteras de viktigaste 

källorna som använts i studien samt de källor som på grund av subjektivitet bör nämnas. 

   Pavel Borodin är statssekreterare för den rysk-vitryska unionen2 och skriver i en Rysk 

internationell tidskrift. Hans artikel om den Ryska-Vitryska relationen är på ingen sätt 

opartiskt presenterad utan är starkt pro-rysk. Artikelns bidrag till uppsatsen är att ge en bild av 

Rysslands intressen av Vitryssland sett från ett ryskt perspektiv. Detta perspektiv balanseras 

upp av andra källor som presentar relationen från ett västorienterat perspektiv. Bland annat 

Utrikespolitiska Institutets Internettjänst Landguiden. Utrikespolitiska Institutet är ett 

partipolitiskt oberoende organ för information och forskning om internationella, politiska 

problem. Målgruppen för informationsverksamheten är den svenska allmänheten. Landguiden 

kan därför anses publicera relativt opartisk information som dock baserar sig på västerländska 

värderingar såsom mänskliga rättigheter och demokrati. 

   Paulina Kluge3 skriver för Svenska Freds- och skiljedomsföreningen som är en partipolitisk 

och religiöst obunden förening som verkar för fredlig konfliktlösning. De bedriver även 

demokratifrämjande arbete i framförallt Östeuropa. De arbetar med faktaframställning, 

opinionsbildning och stödjer lokala demokratifrämjare. Fakta som Kluge presenterar är 

objektiv men resonemang utgår ifrån västerländska idéer om t.ex. demokrati.4 

   Jakob Hedenskog5 är analytiker vid Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI med inriktning 

på Ryssland och östeuropa. Hans analys kan ses något fokuserad på den militära dimensionen 

i Vitryssland och Ryssland men presenterar denna och andra aspekter på ett neutralt sett.   

   Freedom House är en oberoende icke-statlig organisation som jobbar för att främja frihet i 

världen, vilket de anser endast är möjligt i demokratiska styrelseskick. Organisationens 

                                                
1 Borodin 2006 
2 ”State Secretary of the Russia-Belarus Union State” 
3 Kluge 2002 
4 Se http://www.svenskafreds.se   
5 Hedenskog 2005 
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styrelse består av företagsledare, författare, forskare, journalister och f.d. politiker. Freedom 

House presenterar årligen rapporter som visar på demokrati- och frihetstrender i världen.6 Den 

årliga rapporten ”Freedom in the World” rapporterar om frihetens tillstånd i 192 länder såsom 

fria och rättvisa val, föreningsfrihet, yttrandefrihet, rätt att kandidera m.m. Rapporterna 

baseras till stor del på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och man utgår ifrån att dessa 

fri och rättigheter bäst tillgodoses i demokratiska styrelseskick. Varje land placeras in på en 

skala från 1-7 där 1 är högsta graden av frihet och 7 är lägsta graden av frihet. Denna 

gradering utgår ifrån en checklista med 10 frågor om politiska rättigheter och 15 frågor om 

civila friheter. På varje fråga kan landet få 0-4 poäng där 0 poäng är den minsta graden av fri- 

och rättigheter och 4 poäng den högsta. Maximalt kan ett land få 40 poäng vad gäller politiska 

rättigheter och 60 poäng vad gäller civila friheter.7 Dessa poäng omvandlas till den sjugradiga 

skalan på följande sätt: 

Political Rights (PR)  
Total Raw Points  PR Rating Civil Liberties (CL)  

Total Raw Points CL Rating  

36-40 1 53-60 1 
30-35 2 44-52 2 
24-29 3 34-43 3 
18-23 4 26-34 4 
12-17 5 17-25 5 
6-11 6 8-16 6 
0-5 7 0-7 7 

Combined Average of the  
PR and CL Ratings Country Status  

1.0 - 2.5 Free  
3.0 - 5.0 Partly Free 
5.5 - 7.0 Not Free  

Tabell för bedömningen av ett lands frihetsstatus8 

1.5 Disposition 

Varje kapitel, undantaget kapitel sju, inleds med en kort ingress som talar om vad som 

kommer att presenteras. Kapitel ett presenterar studien med syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. Här redovisas även en metod och material med källkritisk diskussion. Kapitel 

två presenterar teorin kring demokratiseringsprocessen med fokus på internationella aktörer, 

                                                
6 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=2 
7 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=35&year=2006 
8 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=35&year=2006 



 7

deras intressen och medel att påverka processen. Kapitlen tre, fyra och fem är uppbyggda 

efter frågeställningarna där kapitel tre behandlar demokratiseringsprocessen i Vitryssland från 

1991-2006 i kronologisk ordning så att utvecklingen är lätt att följa. Kapitel fyra undersöker 

relationen mellan Ryssland och Vitryssland under samma tidsperiod uppdelat efter olika 

samarbetsområden så att det hela blir lättöverskådligt. Kapitel fem analyserar sedan vilken 

inverkan denna relation kan ha haft på demokratiseringsprocessen i Vitryssland. I kapitel sex 

sammanfattas studien och slutsatserna man kan dra av undersökningen. Återkopplingar görs 

till frågeställningarna och de teoretiska begreppen. Avslutningsvis innehåller kapitel sju en 

referenslista.  
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2 Teori 

I det här kapitlet presenteras teorin kring demokratisering för att sedan fokusera på aktörers 

påverkan på processen. Dessa aktörer kan ha olika intressen och använda sig av olika medel 

gentemot landet som genomgår en demokratiseringsprocess. Sist sammanfattas de relevanta 

begreppen för studien. 

2.1 Demokratisering 

Demokratisering är en förändringsprocess mot demokrati. Utgångspunkten för 

demokratiseringen börjar i någon form av totalitärt eller auktoritärt styre vilka kan se mycket 

olika ut. Målen för förändringen är dock specifikt, att staten skall bli en demokrati. För att 

undersöka demokratisering behöver man därför specificera målet, demokrati, vilket ordagrant 

betyder folkstyre eller folkmakt9. Det finns flera olika definitioner av demokrati men det 

gemensamma för de flesta är att de innehåller fria och rättvisa val där de flesta får rösta och 

någon form av civilt samhälle med en demokratisk kultur.10 Robert A. Dahl utgår även ifrån 

detta och har satt upp sju kriterier för vad han kallar polyarki, vilket är det närmaste ett 

demokratiskt styre ett land kan komma i praktiken. Då dessa kriterier enkelt och tydligt 

illustrerar vad en demokrati (polyarki) innebär utgår jag ifrån dessa sju kriterier som 

definition i min uppsats. Dahls kriterier är följande: 1. Valda befattningshavare 2. Fria och 

opartiska val 3. Allmän rösträtt 4. Rätt att kandidera i val 5. Yttrandefrihet 6. Alternativa 

informationskällor 7. Församlingsfrihet.11 

   Dessa kriterier innebär att valda befattningshavare, som utses och byts ut i regelbundet 

återkommande val, har kontroll över de politiska besluten. Att praktiskt taget alla vuxna har 

rätt att rösta och kandidera i valen. Det finns en säkrad rätt att uttrycka sina åsikter i politiska 

frågor, inklusive att kritisera regimen, det socioekonomiska systemet och den rådande 

ideologin, utan att riskera allvarliga straff. Alla har rätt att söka akternativa informationskällor 

som inte är monopoliserade av regimen eller annan grupp. Dessa måste finnas och vara lagligt 

skyddade. Alla har rätt att ansluta sig till en oberoende förening t.ex. politiska partier som 

med fredliga medel försöker påverka regimen bl.a. genom att ställa upp i val.12 

   Demokratiseringsprocessen är således den förändringsprocess som äger rum då dessa 

kriterier successivt uppfylls i ett land. Ju fler kriterier som är uppfyllda, desto mer 

                                                
9 Ne.se http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=152099&i_word=demokrati  
10 Se t.ex. Hadenius 2001 s.1-14, Huntington 1991 s. 7, Karvonen 1997 s. 85 och Linz and Stepan 1996 s. 7-11 
11 Dahl 2005 s. 343-344 
12 Dahl 2005 s. 343-344, 361 
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demokratiskt är landet. När alla mål år uppfyllda är landet fullt ut en demokrati och 

förändringsprocessen är slutförd. 

   Det finns olika teorier om vilka faktorer som gynnar och missgynnar 

demokratiseringsprocessen. Generellt inom statsvetenskapen delar man upp 

samhällspåverkande faktorer i aktörer och strukturer. Aktörer består av individer och kollektiv 

medan strukturer är den miljö i vilken aktörerna verkar som t.ex. utgörs av institutioner, 

relationer, regler, idéer m.m. När man vill undersöka samhället kan man välja att fokusera 

antingen på aktörer eller strukturer eller på hur dessa påverkar varandra. Man kan även välja 

att studera dessa på olika samhällsnivåer.13 I den här studien är det aktörer på den 

internationella nivån som är intressanta att studera. 

2.2 Olika typer av (internationella) aktörer 

(Internationella) aktörer finns på alla nivåer, överstatlig-, statlig- och sub-statlig nivå. På 

överstatlig nivå finner vi exempelvis organisationer såsom FN och Världsbanken som agerar 

globalt och EU och NATO som agerar regionalt.14 Den statliga aktören uppfattas ofta som den 

viktigaste. Detta p.g.a. suveränitetsprincipen som innebär att en stat inte är bunden till beslut 

som den inte samtyckt till och att staten har kontroll över sitt eget territorium och inte 

accepterar yttre inblandning i sina inre angelägenheter.15 I internationella relationer har dock 

olika stater olika mycket makt. På sub-statlig nivå finns transnationella aktörer som verkar 

över statsgränserna i två länder eller fler. Det kan vara grupper, rörelser, företag, industrier, 

m.m.16 

2.3 Olika intressen 

Alla aktörer nämnda ovan är på olika områden policyskapare och driver olika intressen. Dessa 

intressen kan vara demokratifrämjande, anti-demokratiska eller av annan karaktär såsom 

ekonomiska, säkerhetspolitiska, kulturella m.m. 

   Intresset demokratifrämjande, engelskans ”democracy promotion”, hos aktören EU har 

undersökts av bl.a. Silander17 och Lundgren18. I båda avhandlingarna upptäcktes andra 

intressen förutom demokratisering som orsak till aktörens agerande gentemot olika stater. 

Silander urskilde både marknadsekonomiska och säkerhetspolitiska intressen utöver 

                                                
13 Lundquist 1993 s. 35, Lundquist 1987 s. 40, 43 och Rundqvist 1998 s. 1-3 
14 Silander 2005 s. 90 
15 Jönsson m.fl. 1992 s. 20-21 
16 Silander 2005 s. 90 
17 Silander 2005 
18 Lundgren 1998 
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demokratifrämjandet19. Lundgren å sin sida identifierade ett identitetsintresse i EU:s 

agerande20.  

   Vad gäller staters internationella agerande kan man urskilja tre övergripande mål (intressen) 

för utrikespolitiken; säkerhet, välfärd och ideologiska mål. Säkerhetspolitiskt strävar stater 

främst efter att överleva och därefter autonomi, d.v.s. fri från påtryckningar och beroenden så 

att man obehindrat kan föra sin egen inrikes- och utrikespolitik. Politiken kan vara defensiv 

genom att man försöker kyla ner potentiella konflikter och bevara stabilitet i området eller 

offensiva med tanken att anfall är bästa försvar. Välfärdintresset kan vara inriktat på att höja 

medborgarnas standard och/eller skapa goda förutsättningar för företag som handlar eller 

investerar utomlands. Ideologiska intressen handlar om att sprida de värden som anses viktiga 

för landet. Delade värden anses även främja säkerhets- och välfärdsintressen.21 Ideologiskt 

finns statliga förespråkare både för och emot demokrati.22 Västvärldssamhället är baserat på 

liberala normer såsom mänskliga rättigheter, individuella fri- och rättigheter, rättssäkerhet, 

demokratiskt politiskt deltagande och representativitet, privat ägande m.m. Dessa normer 

genomsyrar även den internationella politiken för dessa stater som då har ett intresse att stödja 

demokratisering internationellt.23 På samma sätt hade kommunistiska stater under Kalla 

Kriget ett intresse av att främja sin norm i omvärlden. 

2.4 Olika medel 

De medel en aktör har till sitt förfogande för att främja sina intressen delas in i fyra typer; 

diplomatiska, militära, ekonomiska och psykologiska. Diplomati innefattar förhandlingar och 

kompromissökande mellan aktörer men även uttalanden som uppmuntrar eller fördömer olika 

beteenden. En aktörs möjlighet att använda diplomatiska åtgärder kopplas ofta till dess 

relativa (militära) maktstorlek gentemot mottagarparten.24 De militära medlen innebär 

våldsanvändning, t.ex. genom en intervention. Använt tillsammans med diplomati kan hot om 

militärt ingripande användas som påtryckning för att få sina intressen tillgodosedda. Militären 

som instrument är dock kostsamt.25 Ekonomiska medel kan delas in i sanktioner och bistånd. 

Sanktioner består av bojkott, embargo och frysning av tillgångar. Har staten som sanktionerna 

riktat sig emot andra allierade som den kan föra ekonomiska förbindelser med har en enskild 

                                                
19 Silander 2005 s. 149-157 
20 Lundgren 1998 s. 165 
21 Jönsson m.fl. 1992 s. 74-76 
22 Silander 2005 s. 90 
23 Silander 2005 s. 92 
24 Jönsson m.fl. 1992 s. 79, 83 och Lundgren s. 38-39 
25 Jönsson m.fl. 1992 s. 83 och Hadenius 2006 s. 54 
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sanktion ingen större effekt. En annan möjlig utgång av sanktioner är att mottagarens 

nationella sammanhållning stärks gentemot den sanktionerande aktören och de ekonomiska 

problemen försöks då lösas inom landet istället för att tillgodose aktörens intressen. 

Ekonomiskt bistånd kan istället användas som positivt medel där hot om neddragningar och 

löften om utvidgningar av biståndet kan användas som påtryckningsmedel. Då mottagaren av 

sanktioner och bistånd är en stat beror effektiviteten av det ekonomiska instrumentet på hur 

beroende mottagarparten är av aktören. Bistånd kan även ges till icke-statliga organisationer 

inom landet för att försöka främja deras intressen.26 Det psykologiska medlet består av 

propaganda som är kommunikation enkelriktad direkt mot folket. Propagandan kan gå ut på 

att skapa ett gott rykte för aktören eller undergräva mottagarlandets regim. Syftet kan även 

vara att skapa opinion för ett visst intresse i mottagarlandet men även globalt för att öka 

trycket på mottagarparten. Informationsspridningen kan även kallas diffusion.27 

2.5 Sammanfattning 

Jag kommer att undersöka Vitrysslands demokratiseringsprocess under tidsperioden 1991-

2006 och sedan med hjälp av Dahls sju kriterier analysera hur den fortskridit. Sedan kommer 

jag att undersöka Rysslands påverkan på denna process genom att se om och hur Ryssland 

som internationell aktör har haft olika intressen i sin relation till Vitryssland och vilka medel 

Ryssland i så fall har använt sig av. Jag har medvetet vald en väldigt snäv approach då jag 

endast kommer att undersöka en internationell aktörs påverkan, intressen och medel och inte 

ta hänsyn till alla de andra faktorer som kan påverka demokratiseringsprocessen. Detta val gör 

att detta snäva område blir grundligare undersökt och att fler slutsatser kan dras om detta 

specifika samband. Då studien har ett begränsat omfång är det viktigt att ha ett snävt fokus för 

att studien inte ska bli för ytlig och intetsägande. Nackdelen är dock att resultaten i studien 

inte kan ge en helhetsbild av orsakerna till varför Vitrysslands demokratiseringsprocess ser ut 

som den gör. För att få en helhetsbild bör resultaten i denna studie kompletteras med studier 

som undersökt andra faktorer. 

                                                
26 Jönsson m.fl. 1992 s. 90-94 och Hadenius 2006 s. 54 
27 Jönsson m.fl. 1992 s. 94-96 och Hadenius 2006 s. 54 
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3 Vitrysslands demokratisering 

I detta kapitel presenteras först en kort historik om Vitryssland, sedan undersöks 

demokratiseringsprocessen i Vitryssland från självständigheten 1991 fram till 2006 i 

kronologisk ordning. Sist presenteras Freedom House utvärdering av landets 

demokratitillstånd. 

3.1 Kort historia 

Vitryssar är ett så kallat historielöst folk då det innan 1991 inte fanns någon internationellt 

erkänd självständig stat som kallades Vitryssland. Under medeltiden delades det vitryska 

området mellan Litauen och Rus´ och sedan mellan Litauen och Polen. I slutet av 1700-talet 

blev området en del av Ryssland. På 1800-talet infördes en förryskningspolitik vilket innebar 

att vitryska var förbjudet i skrift och i skulundervisning under fem decennier. I början av 

1900-talet blev det vitryska språket och kulturen tillåten igen. 1918 genomfördes ett försök till 

vitrysk självständighet som dock misslyckades. Istället delades området mellan Polen, 

Tyskland och Ryssland, sedermera Sovjetunionen där området kallades den nationella 

republiken Vitryssland (Belorossija). Efter andra världskriget drogs gränserna om så att hela 

Vitryssland nu kom under sovjetiskt styre under namnet Socialistiska Sovjetrepubliken 

Vitryssland. Under hela sovjettiden fram till Gorbatjovs övertagande, pågick en mer eller 

mindre omfattande förryskningspolitik. Två händelser i slutet av 80-talet användes av 

intellektuella i Vitryssland för att stärka den vitryska identiteten. Dessa var upptäckten av en 

massgrav i Minsk 1988 och uppdagandet av Tjernobylkatastrofens omfattning och tidigare 

mörkläggning 1989.28 

   Demokratirörelsen Vitryska folkfronten bildades 1988 och låg till stor del bakom införandet 

av vitryska som republikens officiella språk 1990. I mars 1990 hölls val till Vitrysslands 

parlament, högsta sovjet, som väljs för en femårsperiod. Folkfronten hindrades att ställa upp 

men deltog i en oppositionskoalition kallad Vitryska demokratiska blocket som arbetade för 

självbestämmande och demokratiska reformer. Kommunisterna vann dock en stark 

majoritet.29 I juli 1990 antog parlamentet en suveränitetsförklaring enligt vilken Vitryssland 

hade rätt till egna stridskrafter, egen valuta samt självständig inrikes- och utrikespolitik. I 

början av 1991 enades Sovjetunionens republiker om en ny lösare union vilket i en 

                                                
28 Kluge 2002 s. 40-41 
29 landguiden.se Vitryssland, modern historia och Zaprudnik 1995 s. 123 
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folkomröstning stöddes av 83 %30 av vitryssarna. I april samma år utlöstes strejker och 

demonstrationer p.g.a. höjda priser och regeringens avgång krävdes. Lönehöjningar gjordes 

men övriga krav avvisades. I maj anslöt sig 33 kommunistiska ledamöter till oppositionen 

vilket försvagade majoriteten. Efter kuppförsöket i Moskva i augusti förbjöds 

kommunistpartiet i Vitryssland att ägna sig åt politik medan deras roll i kuppen utreddes och 

talmannen Dzemjantsei avsattes. Den 26 augusti 1991 förklarade parlamentet Vitryssland 

ekonomiskt och politiskt självständigt och suveränitetsdeklarationen fick status som grundlag. 

I september samma år beslutades att döpa om staten till Republiken Vitryssland (Belarus) och 

Sjusjkevitj valdes till talman och därmed statschef. I december beslöt Ryssland, Ukraina och 

Vitryssland att upplösa Sovjetunionen och istället bilda Oberoende staters samvälde (OSS) 

med säte i Minsk.31  

3.2 Efter självständigheten 1991 

Direkt efter självständigheten bildades flera civila organisationer och oberoende tidningar.32 

Våren 1992 samlade Vitryska folkfronten in 447 000 namnunderskrifter och krävde tidigare 

val till parlamentet. Detta krav hörsammades dock inte, regeringen ledd av premiärminister 

Kebich ville ha närmare band till Ryssland.33 Kommunisterna fortsatte att dominera 

regeringen och parlamentet och fördröjde demokratiska reformer och privatiseringar vilket 

1993 ledde till kritik från oppositionen med Sjusjkevitj i spetsen. Man vände sig mot den 

Rysslandsvänliga politiken och den långsamma reformtakten. Samtidigt förvärrades de 

ekonomiska problemen vilket polariserade opinionen för och emot reformation. I januari 1994 

avsattes Sjusjkevitj och ersattes av Grib, och under våren utbröt strejker mot försämrad 

levnadsstandard ledda av folkfronten vilka upphörde först när presidentval utropats till juni 

samma år. 34 

   Inför valet antogs i mars en ny konstitution som slog fast att Vitryssland skulle vara en 

demokratisk och pluralistisk republik med en lagstiftande, en verkställande och en dömande 

makt. Grundläggande mänskliga rättigheter skyddas i lagen. Beslut på lägre politiska nivåer 

kan upphävas av högre instanser. Presidenten väljs för fem år högst två gånger och har 

omfattande befogenheter. Han utser ministrar varav vissa godkänns av parlamentet, och 

nominerar andra viktiga poster samt utser domare. Presidenten för internationella 

                                                
30 Kuzio 2001 s. 476 
31 landguiden.se Vitryssland, modern historia 
32 Kluge 2002 s. 41 
33 Zaprudnik 1995 s. 123 
34 Kluge 2002 s. 41 och Zaprudnik 1995 s. 123 och landguiden.se Vitryssland, modern historia 
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förhandlingar och undertecknar fördrag och lagar. Han har rätt att upphäva beslut från lägre 

instanser och leder säkerhetsrådet. Han är överbefälhavare och kan införa krigslagar. 

Parlamentet kan överklaga presidentens veto med 2/3 majoritet.35 

   I presidentvalet 1994 ställde sex kandidater upp, bl.a. Sjusjkevitj, Kebich och Lukasjenko. 

Kebich stöddes av Ryssland men vinnaren blev överlägset Lukasjenko med över 80 % av 

rösterna. Han var populär för sin kamp mot korruption och förespråkade (liksom Kebich) 

närmare band med Ryssland. 80 % av de röstregistrerade röstade och valet ansågs 

övervägande demokratiskt.36 Den oberoende pressen är beroende av statligt kontrollerade 

tidningspapper och sex månader efter presidentvalet tvingades de slå igen p.g.a. brist på 

tryckeriresurser. TV-media är statligt monopol och reportrar hotas och den politiska 

oppositionen fick färre och färre medel att föra fram sitt budskap efter 1994.37 

   I sambands med parlamentsvalet 1995 utlyste Lukasjenko en folkomröstning som 

resulterade i ett stort stöd för utökade befogenheter för presidenten och närmare ekonomiska 

band med Ryssland, ryska infördes som officiellt språk jämte vitryska och man återtog en 

modifierad version av det sovjetiska statsvapnet. Omröstningen ansågs dock inte demokratisk. 

Oppositionen protesterade mot presidentens politik och styrelsesätt men strejkerna slogs 

brutalt ner och flera oppositionspolitiker fängslades, försvann eller flydde utomlands. Även 

författningsdomstolen och parlamentet kritiserade Lukasjenko för hans sätt att styra. 

   Presidenten svarade med att utlysa en ny folkomröstning 1996 vilken resulterade i 

revidering av konstitutionen. Ändringarna bestod bl.a. av att Lukasjenko upplöste parlamentet 

och ersatte det med en tvåkammarversion som mer eller mindre kontrolleras av presidenten 

och kan upplösas av honom om det avslår hans premiärministerförslag två gånger. 

Presidenten fick även större möjligheter att styra genom dekret, som är starkare än lagen och 

även kan vara retroaktiva. Den innevarande mandatperioden förlängdes med två år. Resultatet 

förklarades ogiltigt av såväl författningsdomstolen som OSSE (organisationen för säkerhet 

och samarbete i Europa). Endast Ryssland erkände resultatet.38 

   I juni 1998 vräktes västerländska diplomater från sina tjänstebostäder och fem veckor senare 

intogs dessa i strid med Wienkonventionen. Resultatet blev att diplomaterna kallades hem och 

EU drog in visum för 130 vitryska regeringstjänstemän.39 Sommaren samma år antogs en ny 

                                                
35 Zaprudnik 1995 s. 123 och Kluge 2002 s. 41 
36 Kuzio 2001 s. 478 och Kluge 2002 s. 41-42 och Zaprudnik 1995 s. 123 och landguiden.se Vitryssland, modern 
historia 
37 Garnett and Legvold 1999 s. 4 
38 landguiden.se Vitryssland, modern historia och Kluge 2002 s. 42-43, 47 och Garnett and Legvold 1999 s. 5 
Kuzio 2001 s. 480 
39 Balmaceda 1999 
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lag som sade att narr av presidenten kan leda till 5 års fängelse och att personer som fanns i 

polisregistret eller någon gång bötfällts inte fick kandidera i val. Under 1999-2000 försvann 

flera regeringsmotståndare spårlöst, bl.a. förre inrikesministern Zacharanko, förre ordföranden 

i centrala valkommissionen Gantjar, affärsmannen Krasovkij och TV-fotografen Zavadskij. I 

valet till parlamentets andrakammare 2000 var det flera oppositionspartier som bojkottade det. 

Anledningen var att oppositionella hindrades från att delta enligt den nya lagen från 1998 (se 

ovan). Detta ledde till att nästan 90 % av kandidaterna i valet var trogna Lukasjenko Officiellt 

var valdeltagandet 60 % men OSSE och Europarådet var starkt kritiska mot valet och USA 

vägrade att godkänna resultatet.40 

   I presidentvalet 2001 enades oppositionen krig en kandidat, Gontjaryk. Dock tilläts de 

knappt att framträda och de hindrades tillgång till den statligt styrda median. Under en period 

stängdes de ryska statliga TV-kanalerna (enda alternativet till den vitryska statliga kanalen) av 

då de gav sändningstid till oppositionens kandidater. Röstvärvare arresterades och polisräder 

genomfördes i presidentkandidaters kontor. Enligt den statliga valkommissionen vann 

Lukasjenko valet med 75 % av rösterna. OSSE meddelade dock att valet inte varit fritt och 

rättvist.41 

   Kluge42 beskriver Vitryssland 2002 tämligen dystert. Den hemliga polisen KGB finns 

fortfarande kvar och milisen består av 200 000 man. Vad gäller förtal mot presidenten är det 

upp till personen själv att bevisa sig oskyldig. Skattepolisen gör oanmälda razzior där de även 

kan beslagta utrustning med hänvisning till utredningar. Fredliga demonstrationer slås ned av 

polisen och enligt ett dekret från 1999 kan myndigheter hänvisa demonstranter till perifera 

platser. Lukasjenko har även utfärdat dekret som försvårar utländskt stöd till vitryska (icke-

statliga) organisationer. Pengarna skall registreras inom fem dagar och placeras på ett särskilt 

bankkonto och får inte användas utan tillstånd. Pengarna får inte finansiera möten, seminarier, 

demonstrationer eller distribution. Även humanitär hjälp skattas upp till 30 %.43 

   Enskilda organisationer måste vara registrerade i Vitryssland och för det krävs en juridisk 

adress. Den största ägaren av byggnader är presidentadministrationen vilket gör det svårt och 

dyrt att få tag på lokal. Officiellt är det justitieministeriet som beslutar om registrering men i 

praktiken är det en särskild registreringskommitté (som enligt lagen egentligen inte existerar) 

vars beslut inte kan överklagas. Under 2001 sammanträdde inte kommittén på 9 månader 

vilket omöjliggjorde registreringar av organisationer under denna tid. En icke-registrerad 
                                                
40 landguiden.se Vitryssland, modern historia och Kluge 2002 s. 42-43 
41 landguiden.se Vitryssland, modern historia, Kluge 2002 s. 43 och Hedenskog 2005 s. 149 
42 Kluge 2002 
43 Kluge 2002 s. 44-45 
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organisation har inte rätt att driva verksamhet, få information från staten, försvara 

medlemmars rättigheter i olika frågor osv. Nämner en tidning en icke-registrerad organisation 

kan den tvingas att slå igen. Vad gäller informationsspridning får man inte trycka nyhetsbrev i 

fler än 299 exemplar om man inte har licens till mer.44 

   Vitryssland har en enda TV-kanal, som är statlig och regimvänlig. Det finns vissa lokala 

kanaler som endast visar underhållning och två ryska statliga TV-kanaler, ORT och NTV. De 

ryska kanalerna stängs till och från av och ersätts av den vitryska, t.ex. under 

presidentkampanjen 2001. Det finns inga oberoende vitryska radiostationer i landet utan 

program sänds från Tjeckien och Polen. Det finns oberoende vitryska tidningar men de har det 

tufft. Staten ger endast stöd till statliga tidningar och det är dyrare att trycka och distribuera 

oberoende press. Flera tidningar trycks därför utanför Vitryssland.45 Även Kuzio46 och 

Garnett and Legvold47 beskriver statens kontroll och förtryck av media genom monopol och 

kontroll av tryck och distribuering av tidningar och trakassering av journalister. Särskilt inför 

val hindras oppositionen tillträde till media och kritisering av regimen är förbjuden. Deltagare 

i demonstrationer arresteras och får korta fängelsestraff.48 

   2004 var det återigen parlamentsval och denna gång försökte oppositionen förenat utmana 

regimen. Motståndskandidaterna hindrades dock tillgång till medier och hindrades registrera 

sig inför valet. Resultatet blev inte ett enda mandat till oppositionen. Samtidigt som 

parlamentsvalet beslutade Lukasjenko att en folkomröstning skulle hållas om att stryka 

författningstexten som begränsade innehavandet av presidentposten till två mandatperioder. 

Väljarna skulle även svara på frågan om de ville att Lukasjenko skulle ställa upp i 2006 års 

presidentval. Enligt den officiella valkommissionen deltog 90 % av de röstberättigade och av 

dessa ska 79 % ha varit positiva till slopandet av begränsning av mandatperioderna. En 

oberoende valundersökning menade dock att valdeltagandet låg under 50 % vilket skulle ha 

ogiltigtförklarat valet. Oppositionen menade även att valet inte gått demokratiskt till. Även 

OSSE, EU och USA var kritiska till valet och menade att det präglats av oegentligheter. 

Dagarna efter valet hölls protester i Minsk där polisen grep och misshandlade flera 

demonstranter. Två oppositionspolitiker dömdes till tre års straffarbete för deltagande i 

olaglig demonstration.49 

                                                
44 Kluge 2002 s. 45-46 
45 Kluge 2002 s. 46-47 och Hedenskog 2005 s. 149 
46 Kuzio 2001 
47 Garnett and Legvold 1999 
48 Kuzio 2001 s. 480 och Garnett and Legvold 1999 s. 4 
49 landguiden.se Vitryssland, aktuell politik 
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   Några dagar före presidentvalet 2006 utvisades sex danskar och två svenskar som sänts till 

landet av en dansk organisation som inofficiella valobservatörer. De anklagades för att bryta 

mot förbudet att göra opinionsundersökningar. Inför valet fanns dock 450 observatörer från 

OSSE och en grupp ryska observatörer. Oppositionens möjligheter till framträdanden i media 

inför valet begränsades kraftigt. Upplagan av oppositionstidningen Narodnaja Volja som 

trycks utanför landsgränsen, beslagtog när den transporterades in i landet inför valet. Skälet 

var att tidningen bedrev valkampanj vilket är förbjudet. I valet var vallokalerna öppna hela 

veckan trots att valdagen var på söndagen enligt ett system med förtidsröstning som införts. 

Detta system anses underlätta olika former av valfusk. 

   Enligt officiella siffror var valdeltagandet 93 % och Lukasjenko vann med 82,6 % av 

rösterna. OSSE:s observatörer rapporterade om trakassering och gripanden av oppositionella 

aktivister samt att massmediebevakningen varit ensidig. Valet ansågs inte fritt och rättvist. På 

valdagen samlades tusentals personer, trots demonstrationsförbud, på Oktobertorget i Minsk. 

Oppositionskandidaten Milinkevitj deltog och uppmanade till fler möten. Följande fyra 

kvällar samlades några hundra personer och polisen grep en del demonstranter. Sista kvällen 

grep polisen samtliga som samlats på torget, 150 personer. Enligt en vitrysk 

människorättsorganisation greps 600 personer i samband med valet. De flesta dömdes till 

fängelse 3-15 dygn. En annan oppositionskandidat Kozulin dömdes till fem och ett halvt års 

fängelse för att ha organiserat protesterna. Milinkevitj och tre andra oppositionsledare dömdes 

vid ett annat tillfälle till 15 dagars fängelse för att ha deltagit i en godkänd 

protestdemonstation där demonstranter avvikit från den godkända marschvägen.50 

3.3 Demokratins tillstånd i Vitryssland 

År 2006 rankar Freedom House Vitryssland som ”Not Free”. På den sjugradiga skalan får 

landet 7 vad gäller politiska rättigheter och 6 vad gäller civila friheter.51 (se kap. 1.4). Det 

innebär, enligt organisationens kriterier, att det praktiskt taget inte existerar några politiska 

rättigheter som resultat av en extremt förtryckande regim och att invånarnas yttrande- och 

föreningsfrihet är starkt begränsade och ofta förekommer politiska fångar i dessa länder. Det 

kan förekomma få partiella rättigheter, exempelvis religiösa, och mycket begränsat privat 

företagande och relativt fri privat diskussion.52 

   Samma bild som presenteras i förra kapitlet (3.2) målas upp i Freedom House undersökning. 

Parlaments- och presidentvalen efter 1994 har omgetts av snedvriden mediebevakning, 
                                                
50 landguiden.se Vitryssland, aktuell politik 
51 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15&year=2006 
52 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=35&year=2006 
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hindrande av oppositionens kandidater att framträda och registrera sig, manipulation av siffror 

och omfattande valfusk. Freedom House anser att befolkningen inte längre kan byta regim på 

demokratisk väg då valen efter 1994 inte varit fria och rättvisa och sedan lagen 2004, som tog 

bort begränsningen till två mandatperioder för presidentposten, finns det inte längre något 

som hindrar Lukasjenko att sitta kvar på livstid.53 

   Lukasjenko har skaffat sig mer makt på bekostnad av regeringen, parlamentet och 

domstolarna samtidigt som han förnekar medborgarna grundläggande fri- och rättigheter. I 

och med att dekreten har större rättslig makt än lagen får presidenten kontroll över 

dagordningen och alla andra institutioner.54 

   Det lagliga utrymmet för oppositionen har krympt. Regimen kan stänga ner 

oppositionspartier som hyser kontor i bostadslägenheter och samröre med oregistrerade 

organisationer straffas. Mer än hundra icke-statliga organisationer har tvingats stänga ner åren 

2003-2005. Aktiviteter av icke-registrerade organisationer straffas med upp till 3 års fängelse. 

Utländska bidrag till organisationer, partier eller individer som lägger sig i de interna 

affärerna är förbjudna. Den statliga median presenterar en mycket ensidig och begränsad bild 

och den oberoende median trakasseras och censureras och kan stängas ner utan föreläggande. 

Den statligt monopolägda pressdistributionen nekar flera oberoende tidningar fortsatt 

distribution och Lukasjenko har genom dekret beslutat att orden ”vitrysk” och ”nationell” inte 

får förekomma i titeln på privat media. Musiker som öppet sympatiserar med oppositionen är 

förbjudna tillträde etermedia. Även Internetsidor kontrolleras och censureras.55 

   Religiösa grupper måste registreras och utländska medborgare får inte leda religiösa 

grupper. Religiösa publikationer censureras och särskilda begränsningar finns för grupper som 

varit aktiva i Vitryssland kortare tid än 20 år. Minst tre protestanta församlingar stängdes ner 

2005. Den akademiska världen är också starkt begränsad av staten. Västorienterade 

läroplaner, främjande av nationell medvetenhet eller misstänkt illojalitet leder till trakasserier 

eller likvidation. Regimens hindrande av akademisk frihet har lett till att skolar har tvingats 

stänga och studier i Judendom inte längre finns på statliga institutioner. Studenter och 

professorer som deltar i oppositionsprotester får sin examen indragen.56 

   Att förtala presidenten är straffbart. Enligt en lag från 2005 är det tillåtet att använda 

skjutvapen mot demonstranter på order av presidenten. Människor arresteras och fängslas 

under korta perioder för att ha deltagit i fredliga demonstrationer. Rättsväsendet utsätts för 
                                                
53 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15&year=2006 
54 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15&year=2006 
55 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15&year=2006 
56 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15&year=2006 
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starkt inflytande från regimen, särskilt vid rättegångar med politiska undertoner, och rättvisa 

förhandlingar sker ej.57 

   Vitryssland har ett nationellt passystem som krävs för inrikes resor och permanent boende, 

vilket hindrar fri rörlighet. Telefonavlyssningar utfärdade av regimen inskränker rätten till 

privatliv och landets planekonomi hindrar ekonomiskt frihet.58 Enligt Transparency 

International ”Corruption Perceptions Index” som mäter korruption har Vitryssland blivit allt 

mer korrupt de senaste åren. År 2006 hamnade landet på plats 151 av 163 länder med siffran 

2,1 på en skala från 1-10 där 1 är mest korrupt och 10 minst korrupt.59 

                                                
57 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15&year=2006 
58 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15&year=2006 
59 Transparency International http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2006  
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4 Relationen Ryssland-Vitryssland 

I det här kapitlet presenteras utvecklingen av Rysslands och Vitrysslands relation från 

Vitrysslands självständighet 1991 fram till 2006. Kapitlet är indelat i olika 

samarbetsområden; OSS, Energi och ekonomi och rysk-vitryska unionen, som bland annat 

visar på vilka medel Ryssland som aktör har använt mot Vitryssland i relationen. Kapitlet 

avslutas med att se på de intressen som finns i relationen länderna (aktörerna) emellan. 

Informationen i underkapitlen går dock något in i varandra. 

4.1 Oberoende staters samvälde och närmare samarbetsområden 

Sovjetunionen upplöstes 8 december 1991 av Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Dessa tre 

länder tillsammans med åtta andra f.d. Sovjetstater bildade 21 december samma år en lösare 

sammanslutning kallad Oberoende staters samvälde (OSS) med högkvarter i Minsk, 

Vitryssland. 60 Då samarbetet inom OSS går trögt har Ryssland istället valt att fokusera mer på 

att utveckla närmare samarbete med enskilda OSS-länder. Bl.a. har avtal slutits mellan 

Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Kazakstan om ett gemensamt ekonomiskt 

samarbetsområde. Målet är en tullunion och frihandelsområde vilket senare skulle kunna leda 

till samordning av medlemsländernas ekonomiska politik och eventuellt gemensam valuta. 

Någon tidsplan för detta samarbete har dock inte angetts ännu.61 

   Inom OSS undertecknades 1992-93 ett gemensamt säkerhetsavtal62 mellan Ryssland, 

Vitryssland och sju andra länder som skulle gälla för en femårsperiod från och med 1994. 

Avtalet innebär att länderna förbinder sig att avstå från användandet av eller hot om våld. De 

får heller inte ingå andra militärallianser och ett angrepp på en av staterna skall ses som ett 

angrepp på alla undertecknade stater. 1999 förnyades avtalet för ytterliggare en femårsperiod 

av sex stater, inklusive Ryssland och Vitryssland. Avtalet utvidgades och döptes om till 

”Collective Security Treaty Organization” år 2002 och under 2005 genomfördes 

gemensamma militärövningar.63 

   Det gemensamma luftförsvarssystemet inom OSS och de bilaterala avtalen med Vitryssland 

förstärker markant Rysslands försvarspotential mot väst. Ryssland har t.ex. satt upp en 

                                                
60 landguiden.se Ryssland, modern historia och utrikespolitik och försvar 
61 landguiden.se Ryssland, utrikespolitik och försvar 
62 Common Security Treaty eller Tashkent Treaty 
63 http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_Security_Treaty_Organization och Hedenskog 2005 s. 130 
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radarstation för tidiga varningar i Vitryssland, som blev operationell 2002, för att ersätta den i 

Skrunda, Lettland. (se vidare 4.3)64 

4.2 Energi och ekonomi 

På grund av att Vitryssland är så isolerat från omvärlden är landet beroende av Ryssland vad 

gäller subventionerad energi och lån till vitryska centralbanken. Detta beroende har ökat och 

kommer förmodligen att fortsätta att öka. Vitryssland påverkades t.ex. starkt av Rysslands 

ekonomiska kris 1998 som innebar att handeln mellan länderna sjönk drastiskt då Ryssland 

inte kunde köpa produkter från eller ge rabatterade priser till Vitryssland. Vitryska företag är i 

större eller mindre utsträckning beroende av ryskt kapital. Ryska investerare räknar således 

med ekonomiska fördelar i utbyte mot det politiska och finansiella stöd de har gett till 

Lukasjenko. Inför presidentvalet 2001 lovade han dessa investerare långtgående eftergifter 

men dessa uteblev efter valet. Framförallt gällde detta privatiseringar av stora Vitryska företag 

som Ryssland har stora intressen av. I andra fall har ryska uppköp i Vitryssland godkänts men 

sedan hindrats av administrativa åtgärder, något som upprört ryska politiker och affärsmän.65 

   Ryssland är beroende av Vitryssland vad gäller transit av gas till västeuropa, 64 % av 

exporten gick genom Vitryssland 199966. Detta beroende har dock minskats något av en 

transitledning genom Ukraina. Vitryssland är dock helt beroende av Ryssland för billig 

energi, ca 90 % av landets totala energiförsörjning kommer ifrån Ryssland, vilket ger 

Ryssland ett övertag i förhandlingar. I november 2002 minskade Gazprom67 sina leveranser 

till Vitryssland då landet redan förbrukat sin kvot för 2002. Andra bidragande orsaker till den 

minskade leveransen var att landet haft svårigheter att betala sin gasskuld på över 200 

miljoner dollar och att Gazprom var missnöjda med den vitryska privatiseringsprocessen.68 

   I september 2003 hotade Gazprom att höja Vitrysslands pris på olja till marknadsvärde. 

Detta för att få Vitryssland att acceptera införandet av rysk rubel som valuta och för att få 

landet att sluta hindra en fusion av Gazprom och Beltranshaz69. Det nya priset skulle bli 80 

dollar per kubikmeter jämfört med tidigare 30 dollar. Vitryssland hotade då med att höja 

transitpriset på gasen genom landet. Detta ledde till att gasleveranserna till Vitryssland 

                                                
64 Hedenskog 2005 s. 134 
65 Hedenskog 2005 s. 136 Silitski 2006 s. 48-49, 50-51 och Balmaceda 1999 
66 Balmaceda 1999 
67 Ryskt statligt bolag landguiden.se Ryssland, utrikespolitik och försvar 
68 Hedenskog 2005 s. 136 Balmaceda 1999 
69 Det vitryska företaget med monopol på gas försörjning Hedenskog 2005 s. 136 
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inklusive transitgas till Polen och Tyskland, tillfälligt stoppades 2004. Ryssland hävdade även 

att Vitryssland i hemlighet sålde vidare gas till västeuropa. Konflikten löstes dock senare.70 

   Vid ett toppmöte med OSS-länderna 2005 meddelade Ryssland att prissubventionerna på 

olja och naturgas efter januari 2006 endast skulle fortsätta för de medlemsländer som hade 

fortsatt nära samarbete med Ryssland. Det statliga bolaget Gazproms leverans av 1000 

kubikmeter gas skulle för Ukraina kosta 230 dollar och för Vitryssland 47 dollar. Ukrainas 

pris förhandlades dock ner sedan till 95 dollar och transitavgiften för gas som går genom 

landet höjdes med 47 %.71  

4.3 Rysk-vitryska Unionen 

1995 skrev Lukasjenko och Jeltsin ett avtal mellan de båda länderna om att slopa 

gränskontroller och att eventuellt skapa en valutaunion.72 1999 skrevs ett unionsavtal under 

mellan Ryssland och Vitryssland. Detta avtal fokuserade på samarbete inom ekonomi och 

säkerhetspolitik med mål om en tätt integrerad unionsstat. Det beslutades att den ryska rubeln 

skulle införas som valuta i Vitryssland år 2005 (detta har ännu inte skett). I avtalet står dock 

att staterna trots integrationen skall vara suveräna men det står inte specifikt vilka 

befogenheter som skall ligga hos unionens organ och vilka som skall fortsätta ligga hos 

staternas organ.73 

   Det beslutades dock om gemensamma politiska institutioner. Unionen skall styras av ett 

unionsråd bestående av ledarna för de båda länderna och ett tvåkammarparlament där 

andrakammaren är direktvald. Enligt avtalet ska unionen fokusera på försvarssamarbete, 

samordning av ekonomi och utrikespolitik och förvaltandet av en gemensam valuta. En 

kommission sattes upp för att jobba på en gemensam konstitution.74 

   Sommaren 2002 lade Lukasjenko fram ett förslag där unionen skulle baseras på överstatliga 

instanser men med två självständiga stater. Detta kritiserades starkt av Putin som två månader 

senare istället lade fram ett förslag om att Vitryssland helt skulle infogas i den Ryska 

federationen och att den ryska rubeln skulle bli gemensam valuta redan 2004. Detta motsatte 

sig Lukasjenko starkt då fråntagandet av Vitrysslands självständighet skulle beröva honom 

allt politiskt inflytande. Alternativet var en lösare union inom det existerande unionsfördraget. 

Många såg Putins förslag endast som ett sätt att tysta Lukasjenkos krav på djupare integration. 

                                                
70 landguiden.se Vitryssland, utrikespolitik och försvar och Hedenskog 2005 s. 136-137 
71 landguiden.se Ryssland, utrikespolitik och försvar 
72 Balmaceda 1999 
73 Balmaceda 1999, Hedenskog 2005 s. 132 och landguiden.se Vitryssland, utrikespolitik och försvar 
74 Hedenskog 2005 s. 132-133 
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2004 beslöt länderna att skapa en gemensam militär styrka samtidigt som planerna på en 

valutaunion sköts på framtiden.75 

   Enligt Hedenskog76 har integrationen gått längst inom det militära området. Enligt 

unionsavtalet ska länderna skydda varandras suveränitet och självständighet, samordna sina 

vapenförvärv och försvarsindustrier, använda gemensamma militära infrastrukturer och 

samarbeta i gränsfrågor. Vitryssland har även anpassat sin säkerhetspolitiska doktrin till 

Rysslands. Doktrinen, som tills stor del baseras på Rysslands motsvarighet, nämner som yttre 

hot utvidgning av militärblock i landets närhet och motstånd mot de gemensamma 

säkerhetssystem där Vitryssland ingår.77 

   Hittills har integrationen lett till beslut om samordnade vapenexporter, specialiseringar och 

principer för samarbete och investeringsplaner. Samarbetet är gynnande för båda parter 

eftersom båda påverkades av splittringen av den sovjetiska militärindustrin. Omkring 90 % av 

den Vitryska försvarsindustrins produktion av reservdelar används i ryska väpnade styrkor. I 

utbyte får Vitryssland råmaterial och billig energi från Ryssland. Vitryssland tillverkar endast 

enskilda komponenter vars import Ryssland är beroende av, samtidigt är Vitryssland den 

största importören av rysk militärutrustning inom OSS.78 

   Vitryssland har anklagats för omfattande vapenförsäljning till extremistgrupper i 

mellanöstern samt staterna Syrien, Libyen, Nordkorea, Iran och Irak före Saddams fall.79 

Enligt Hedenskog är det Ryssland som använt Vitryssland som en mellanhand för sin egen 

vapenexport. Detta för att kunna sälja till länder under handelsembargo, t.ex. Irak, Nordkorea 

och Iran, som Ryssland av politiska skäl inte vill sälja till. Då Vitryssland redan är så 

internationellt isolerat och opåverkad av världsopinionen gör det inte landet något att ha 

kontakt med sådana länder och grupper. De flesta av Vitrysslands aktiviteter inom detta 

område anses utföras i samråd med Ryssland. Vitryssland får betydande intäkter från 

upprätthållandet av kontakter med ryska vapenexportörer.80 

   Borodin81 skriver i en artikel om den rysk-vitryska unionen och om toppmötet i 

unionsrådet82 i St. Petersburg 24 januari 2006. Enligt Borodin ska det där ha framkommigt att 

unionen skall fördjupas ytterligare och att målet är att ena de båda länderna till en stat. Det 

                                                
75 landguiden.se Vitryssland, utrikespolitik och försvar och Hedenskog 2005 s. 135, 137 
76 Hedenskog 2005 
77 Hedenskog 2005 s. 133-134 
78 Hedenskog 2005 s. 134 
79 landguiden.se Vitryssland, utrikespolitik och försvar 
80 Hedenskog 2005 s. 134 
81 Borodin 2006 
82 “the Supreme State Council of the Union State” 
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beslutades om fri rörlighet och bosättande för medborgarna inom länderna och om en 

sammanslagning av ländernas mål om höjd levnadsstandard.83 

   Enligt Borodin har den ekonomiska integrationen gått mycket bra. Handeln mellan länderna 

har hittills ökat i omsättning från $ 5 miljarder till $ 18 miljarder de senaste åren. Det har även 

skett en omfattande integrering av ländernas energikomplex, maskinteknikanläggningar och 

byggnadsindustrin har integrerats med över 80 % och jordbruksanläggningar med 65 %. 

Länderna har även gemensamma militärövningar och samarbete inom forskning, 

samhällsvetenskap, kultur och miljö. Även utrikespolitiken har samordnats mellan länderna. 

Utöver detta söker Ryssland även djupare samarbete med övriga länder inom OSS och 

”Eurasian Economic Community”.84 

      Borodin skriver även om framtida planer på att skapa en järnvägstransportled mellan 

Asien och Europa som skulle gå genom Ryssland och Vitryssland. Då handeln mellan Asien 

och Europa är stor finns det mycket pengar att tjäna och arbetsmöjligheter. Byggandet av 

transportleden ska helt betalas av utländska investerare men arbetskraften ska uteslutande vara 

rysk och vitrysk. Då kontrollen över transportleden skulle ligga hos Ryssland och Vitryssland 

skulle det ge länderna mycket makt. Borodin menar även att detta skulle bidra till att 

påskynda integrationen av hela det postsovjetiska området, vilket han är övertygad om 

kommer att ske i det långa loppet. Enligt Borodin kommer markoekonomiska lagar resultera i 

en åtminstone ekonomisk integration av hela Eurasien och att den rysk-vitryska unionen är ett 

positivt första steg i den riktningen.85 

   Andra källor ser dock inte en lika positiv utveckling av unionen. På landguidens hemsida 

står att planerna på en rysk-vitrysk union lagts på is och att den politiska integrationen går 

långsamt, men att betydande samarbete inom det ekonomiska området fortsätter.86 Även 

Hedenskog presenterar en trög integrationsprocess förutom inom det militära området.87 

4.4 Intressen av samarbetet 

   Hedenskog88 skriver att sedan Putin blev Rysslands president har landet blivit mindre 

entusiastiskt vad gäller unionen och samarbetet med Vitryssland. Ryssland har mer fokuserat 

integrationen på de områden som gynnar Ryssland och samtidigt försökt sakta ner den 

politiska integrationen. De intressen Ryssland har i Vitryssland är dels ekonomiska då en 

                                                
83 Borodin 2006 s. 74 
84 Borodin 2006 s. 74, 76 
85 Borodin 2006 s. 76-78 
86 landguiden.se Ryssland, utrikespolitik och försvar och Vitryssland, utrikespolitik och försvar 
87 Hedenskog 2005 s. 130-138 
88 Hedenskog 2005 
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utvidgad marknad för de ryska varorna och ökade möjligheter för handel och transport gynnar 

landet. Politiskt kan ett nära samarbete med Vitryssland gynna stabiliteten i Ryssland då det 

tillfredställer en fortfarande stor opinion som ser nostalgiskt på Sovjettiden och vill ha nära 

band med de slaviska länderna.89  

   De viktigaste intressena anser dock Hedenskog vara det militära och det geostrategiska 

läget. Vitryssland har nämligen en välutvecklad militär infrastruktur och har från sovjettiden 

ärvt några av de bästa utrustningarna tillgängliga för den ryska armén. Att få tillgång till dessa 

skulle vara positivt för Ryssland, bland annat för att bevara inflytande över de f.d. 

sovjetstaterna. Det geostrategiska läget är också av stort intresse för Ryssland då Vitryssland 

gränsar till tre NATO-länder (Polen, Lettland och Litauen) och kan ge Ryssland en starkare 

position i Centraleuropa. Vitryssland är även viktigt som ett transitland för ryska råvaror, 

framför allt olja och gas, till Västeuropa då landet utgör den kortaste och billigaste 

transportleden.90 

   Fördelarna av samarbetet med Ryssland anses för Vitryssland och Lukasjenko vara att man 

får inflytande i Moskva genom de gemensamma institutionerna som bildats enligt 

unionsavtalet. Men även att man får tillgång till den ryska marknaden och den billiga gasen 

och oljan som landet är beroende av. Politiskt stöd från Ryssland gynnar även Lukasjenko 

ställning i hemlandet. Lukasjenkos roll som stor förespråkare för unionen är central för hans 

popularitet i hemlandet då han argumenterar att unionen är det bästa för den vitryska 

ekonomin.91 

   Då isoleringen från övriga världen gentemot Vitryssland hela tiden har ökat blir beroendet 

av Rysslands stöd större. Rysslands intressen i Vitryssland anses vara dels militära, då landet 

vill ha trupper stationerade i Vitryssland, och ekonomiska då man vill använda landet som en 

transit till den västeuropeiska marknaden. Relationen mellan Putin och Lukasjenko är dock 

något kluven och Putin anses generellt ha en betydligt mer skeptisk inställning till den 

vitryska presidenten är vad Jeltsin hade.92 

   Borodin anser att en union skulle gynna båda länderna då det stärker deras positioner på den 

europeiska och internationella arenan. De geostrategiska intresset poängteras framförallt. 

Ryssland är mån om att förhindra ett nytt ”cordon sanitaire”93 som man anser ”Community of 

                                                
89 Hedenskog 2005 s. 133 och Balmaceda 1999 
90 Hedenskog 2005 s. 133 
91 landguiden.se Vitryssland, utrikespolitik och försvar, Hedenskog 2005 s. 136 och Balmaceda 1999 
92 landguiden.se Vitryssland, utrikespolitik och försvar och Hedenskog 2005 s. 133-136 
93 Efter första världskriget en buffertzon av ny-/återbildade länder mellan västeuropa och Sovjet som skulle 
hindra kommunismens spridning västerut. Ne.se 



 26

Democratic Choice”94 är ett försök till. Ryssland har även ett stort intresse av Vitryssland för 

att hävda sina nationella säkerhets-, suveränitets- och territoriella intressen på den 

internationella arenan för att befästa sin egen maktposition. Genom unionen söker man även 

regional stabilitet och motstånd mot nationella och internationella hot såsom terrorism, 

transnationell brottslighet och drogsmuggling.95 

   Genom det militära samarbetet med Vitryssland (och andra länder) vill Ryssland skapa en 

motpol till NATO för att framförallt hindra en utvidgning av NATO till länder i Rysslands 

närhet.96 Intresset Ryssland har av Vitryssland som militärt allierad handlar inte bara om det 

enskilda landet. Genom detta samarbete vill man visa för andra f.d. sovjetstater att (militärt) 

samarbete med Ryssland är positivt i ett försök att få dem att gå med i samma samarbete. 

Slopade prissubventioner på energi för länder utan närmare samarbete med Ryssland, som 

meddelades 2005 (se kapitel 4.2), kan ses som ett försöka att få f.d. sovjetstater att vända sig 

till Ryssland istället för till väst för (militärt) samarbete. Vitryssland används således som ett 

positivt exempel för att nå ut till omkringliggande länder. 

                                                
94 Deklaration av Ukraina, Georgien, Estland, Lettland, Litauen, Moldavien och Polen. Borodin 2006 s. 75 
95 Borodin 2006 s. 75-76 
96 Hedenskog 2005 s. 134 
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5 Rysslands påverkan på Vitrysslands demokratisering 

Det har konstaterats i tidigare kapitel att demokratiseringsprocessen i Vitryssland har 

utvecklats negativt sedan 1994. I det här kapitlet analyseras vilken inverkan Ryssland som 

aktör kan ha haft på den Vitryska demokratiseringsprocessen. Först analyseras Rysslands 

inflytande i, d.v.s. möjlighet att påverka, Vitryssland. Sedan analyseras om och hur detta 

inflytande har påverkat demokratiseringsprocessen i Vitryssland. 

5.1 Rysslands inflytande i Vitryssland 

Lundgren skriver i sin avhandling angående EU:s inflytande i demokratiseringsprocessen i 

Polen och Turkiet att ”Yttre faktorer har sällan en direkt effekt på vad som händer 

inrikespolitiskt. Det avgörande är hur inhemska politiker, makthavare och vanliga medborgare 

förhåller sig till utifrån kommande förväntningar, påtryckningar, krav etcetera.”97 När det 

gäller Vitryssland är det tydligt att landet, eller snarare Lukasjenko, inte bryr sig särskilt 

mycket om vad omvärlden förväntar sig eller kräver. Landet är nästan helt isolerat med 

undantaget Ryssland med vilket Vitryssland har ett tätt, och tycks önska ett ännu närmare, 

samarbete. Vitrysslands vilja att samarbeta med och ha en god relation till Ryssland ger 

Ryssland ett visst inflytande. Även om man med hänvisning till de konflikter som uppstått 

mellan länderna kan hävda att Vitryssland inte alltid bryr sig särskilt mycket om vad Ryssland 

förväntar sig eller kräver, så har ändå Ryssland långt större inflytande över landet än vad 

resten av världens länder har. Balmaceda98 skriver i en artikel att Vitryssland kommit närmare 

och närmare Ryssland samtidigt som landet blivit mindre och mindre demokratiskt. Hon 

skriver även att ryska sanktioner är det enda som skulle kunna skada Lukasjenkoregimen och 

att Ryssland är det enda landet som kan utöva inflytande över den vitryska regimen.99 

   Att Vitryssland är beroende av rysk subventionerad energi samt ekonomiska bidrag och 

investeringar gör att Ryssland kan skaffa sig inflytande genom att sätta villkor för samarbetet. 

Detta har Ryssland använt sig av då de tillfälligt stängt av energileveranserna för att få 

igenom vissa krav. Men Ryssland är även delvis beroende av Vitryssland som transit till 

Västeuropa. Det gör att Vitryssland kan sätta upp motkrav, vilket minskar Rysslands 

inflytande något. Dock har Rysslands beroende av Vitryssland minskat medan Vitrysslands 

beroende av Ryssland istället har ökat. Detta beroendeförhållande gör att Ryssland har lättare 

att utöva inflytande på Vitryssland än tvärt om. 
                                                
97 Lundgren 1998 s. 161 
98 Balmaceda 1999 
99 Balmaceda 1999 
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   Ett annat geostrategiskt intresse som Ryssland har av Vitryssland är det säkerhetspolitiska. 

Dels för att förstärka sina militära trupper, och dels för att få en större (militär) närvaro i 

Östeuropa. Symboliskt har Ryssland ett intresse av goda relationer med Vitryssland för att 

upprätthålla en form av sovjetnostalgi framförallt i det egna landet men även utåt mot andra 

f.d. sovjetstater. Dessa intressen i Vitryssland gör att Vitryssland får vissa fördelar i 

förhållandet länderna emellan och kan ställa motkrav. Intressen som Ryssland har i 

Vitryssland kan dock inte jämföras med det framförallt ekonomiska men även delvis politiska 

beroende som Vitryssland har av Ryssland. Rysslands förhandlingsposition är betydligt 

starkare eftersom effekterna för Vitryssland av att inte uppfylla Rysslands krav, d.v.s. ryska 

sanktioner som innebär kraftig ekonomisk försämring, är betydligt mer kännbara än de 

effekter Vitryssland skulle kunna orsaka Ryssland. Vitryssland skulle kunna stoppa 

transitvaror genom landet men detta skulle även innebära att Vitryssland inte får någon 

betalning för att tillåta detta. I övrigt kan man endast neka rysk närvaro i landet vilket inte kan 

anses lika destruktivt som en ekonomisk nedgång. Det hela gör att Ryssland har relativt goda 

möjligheter till att utöva inflytande på den vitryska regimen. 

5.2 Rysslands påverkan på demokratiseringsprocessen 

Ryssland var det enda land som godkände folkomröstningen 1996 angående revidering av 

konstitutionen vilken gav presidenten utökade befogenheter på bekostnad av parlamentet och 

förlängde presidentens mandatperiod med 2 år. Omvärlden och även Vitrysslands egen 

författningsdomstol ansåg inte att omröstningen gått rätt till. Rysslands godkännande av 

resultatet skapar legitimitet åt Lukasjenko och möjliggör hans fortsatta odemokratiska 

regerande. Hade Rysslands valt att inte stödja resultatet av omröstningen hade det kunnat 

påverka Lukasjenkos makt i Vitryssland och kanske även påverkat demokratiseringsprocessen 

positivt istället för negativt. 

   Borodin citerar ett tal av Putin som hölls på toppmötet100 där Putin hyllade Vitryssland för 

att föra en självständig politik trots kritik från omvärlden och han deklarerade att Ryssland 

kommer att fortsätta stödja Vitryssland på den internationella arenan. Borodin hänvisar även 

till en rysk utrikesminister som säger att Ryssland inte kan hålla med om att Vitryssland 

skulle utgöra ett problem vad gäller demokrati. Demokratiseringshjälp måste istället anpassas 

till de lokala förhållandena och ministern kritiserar finansiering som försöker kringgå den 

vitryska regimen och säger att det undergräver landets suveränitet och är olagligt.101 

                                                
100 St. Petersburg 24 januari 2006 Borodin 2006 
101 Borodin 2006 s. 75 
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   Intresset av Vitryssland handlar dock inte om att förhindra en demokratiseringsprocess. 

Putin och Lukasjenko har till och från haft svårigheter att komma överens bland annat på 

grund av den politik Lukasjenko för. Men Ryssland har en rad intressen när det gäller 

Vitryssland som presenterades i föregående kapitel t.ex. handelsmöjligheter och 

militärstrategiska intressen. Inflytande i Vitryssland för att tillgodose dessa intressen hänger 

endast på en individ, Lukasjenko, vilket underlättar för Ryssland. Det är lättare att bara 

förhandla med en vilja istället för flera, vilket oftare är fallet i demokratier. 

   Om Rysslands skulle fördöma den vitryska regimen, och ta avstånd från den såsom 

omvärlden gjort, så skulle regimen få mycket svårt att hålla sig kvar vid makten. Dels för att 

ett sådant avstånd skulle leda till kraftiga, framförallt ekonomiska, försämringarna om 

Ryssland slutade ge landet stora förmåner. Men även för att Lukasjenko delvis blev vald på 

grund av sin rysslansvänliga politik som i hans retorik är lika med välstånd för landet. 

Lukasjenkos popularitet är delvis kopplad till hans nära och vänskapliga band med Ryssland. 

Skulle detta samarbete försvinna kan man tänka att Lukasjenkos popularitet skulle minska och 

kanske till och med ge plats för en ny typ av regim som främjar demokratiseringsprocessen. 

Rysslans nuvarande positiva politik gentemot Vitryssland bidrar därför indirekt till en negativ 

demokratiseringsprocess i Vitryssland.  
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6 Slutsatser 

I det här kapitlet sammanfattas de slutsatser och analyser som har presenterats i de tidigare 

kapitlen. Underkapitlen är indelade efter frågeställningarna (se kapitel 1.2) och kopplar även 

tillbaka till de teorier som presenterades i kapitel 2. 

6.1 Vitrysslands demokratiseringsprocess 

Inför presidentvalet 1994 uppfyllde Vitryssland omvärldens krav på ett fritt och rättvist val. 

Ska man se tills Dahls kriterier uppfylldes 1. Valda befattningshavare, som det stod i 

konstitutionen, 2. Fria och opartiska val, 3. Allmän rösträtt, 4. Rätt att kandidera i val. De 

övriga kriterierna 5. Yttrandefrihet, 6. Alternativa informationskällor och 7. Församlingsfrihet 

var förmodligen inte uppfyllda till den grad som vi i Sverige skulle klassa som demokratiskt 

då mycket av informationsmöjligheterna låg under statlig kontroll.  Dock hade de olika 

kandidaterna och åsikterna tillräcklig möjlighet att göra sig hörda för att omvärlden skulle 

anse att valet gått demokratiskt till. Dessa kriterier kan man således klassa som halvt 

uppfyllda. 

   Efter valet 1994 har dock demokratiseringsprocessen gått mer och mer åt det negativa 

hållet. Folkomröstningarna 1995 och 1996 ansågs ej fria och rättvisa. Yttrandefriheten 

ifrågasattes och uppskjutandet av följande presidentval är inte förenligt med Dahls kriterier 

om regelbundet återkommande fria och opartiska val. Enligt lagen 1998 minskades rätten att 

kandidera i val. Parlamentsvalet 2000, och alla efterföljande val, ansågs av omvärlden inte 

fritt och rättvist vilket gör att landet inte längre styrs av valda befattningshavare. I 

presidentvalet 2001 fanns inga alternativa informationskällor utöver den statliga. I 

parlamentsvalet 2004 hindrades kandidater att delta och inför presidentvalet 2006 beslagtogs 

tidningar som presenterade oppositionen. Allt sedan självständigheten 1991 har 

yttrandefriheten och församlingsfriheten minskats till nästintill intet. Kritik av regimen är 

enligt lag förbjuden, alternativa informationskällor hindras och registreringen av 

organisationer hindrar församlingsfriheten. 

6.2 Relationen mellan Ryssland och Vitryssland 

Ryssland och Vitryssland har sedan 1991 successivt fått en närmare och mer integrerad 

relation. Framförallt är det ekonomiska relationer som har dominerat där båda länderna har 

intresse av ett samarbete men där framförallt Vitryssland är beroende av Ryssland som 

investerare och bidragsgivare. Även säkerhetspolitiska relationer har stor betydelse för båda 
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länderna med militära samarbeten. Unionsplanerna innefattar gemensamma institutioner som 

har satts upp, men beslut tycks framförallt fattas mellan presidenterna. Unionen har 

gemensam valuta och tätare integration som mål, men detta tycks hela tiden skjutas på 

framtiden. 

   Ryssland har flera intressen i Vitrysslans som framförallt kan kopplas till landets 

geografiska position, men även ideologiskt intresse av att bevara känslan av sammanhållning 

kopplad till sovjettiden. Välfärdsintresset, det ekonomiska intresset, rör dels Vitrysslands inre 

markand men även landets geografiska läge då mycket handel går genom Vitryssland till och 

från västeuropa. Det finns även ett militärstrategiskt- och säkerhetspolitisktintresse av landet 

för att stärka Rysslands inflytande i östeuropa och mot väst. De medel som Ryssland har 

använt sig av är diplomatiska och ekonomiska, både bistånd och sanktioner. Dessa har 

fungerat eftersom Vitryssland är så starkt ekonomiskt beroende av Ryssland. 

6.3 Rysslands påverkan på den vitryska demokratiseringsprocessen 

Det skeva beroendeförhållandet som finns mellan Ryssland och Vitryssland gör att Ryssland 

genom en starkare förhandlingsposition har viss möjlighet att påverka den vitryska regimen. 

Detta inflytande har man dock inte använt till att främja demokratiseringsprocessen. Ryssland 

har dock inte haft som intention att direkt hindra demokratiseringsprocessen. Dock finns det 

ett samband mellan den ökande integrationen mellan Ryssland och Vitryssland och den 

negativa demokratiseringsprocessen i Vitryssland. Indirekt har Ryssland påverkat 

demokratiseringsprocessen negativt då landet genom sitt stöd för den vitryska regimen och 

subventioner till landet möjliggör för regimen att försämra de demokratiska förhållandena.  
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