
 

 

 

 

 

 

Ett EU till för alla – även för örnens och 

solens länder?  

-En fallstudie om Albaniens och Makedoniens utveckling mot ett framtida EU-

medlemskap ur ett liberalt perspektiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Författare: William Axelsson  

                                                                                                                                      Handledare: Martin Nilsson 

                                                                                                                                      Examinator: 

                                                                                                                                     Termin: VT 2016 

                                                                                                                                     Ämne: Statsvetenskap  

                                                                                                                                     Nivå: III                                                                               

                                                                                                                                     Kurskod: 2SK300-1203 

 



 

 

Abstract 

 

The political criterion within the Copenhagen criteria is an important part of the enlargement 

in the EU.  The question is: Can we see any liberal thoughts when it comes to the political 

criteria? Yes, we can, more or less. In the political criteria we can read about four various 

concepts which are about human rights, democracy, the protection for the minorities and legal 

certainty (a constitutional state).   

I write about FYRO Macedonia and Albania which sooner or later are going to be a part of 

the European Union; they are called candidate countries of the EU which means that they 

have been approved by the council of ministers to continue their ambition for an EU-

membership. But the question is if these countries yet have reached the aim of the political 

criteria. Are there any factors which are diminishing the democratic progress in these 

countries? Do FYRO Macedonia and Albania have any liberal values, if not, which are the 

factors that may cause problems? Is it about the economy, history, social conditions, the 

employment and politics?  
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1. Inledning 

EU utvidgas allt mer och unionen har hjälpt många länder, speciellt i östra Europa, att 

demokratiseras och resa sig ur fattigdom och andra problem.
1
 Det finns fler länder som vill gå 

med i denna unika union, däribland Örnarnas land Albanien
2
 och Solens land Makedonien,

3
 

som länderna ibland informellt kallas. Dessa länder är små men betydelsefulla för EU:s 

utvidgning österut. Det är viktigt att relationen mellan unionen och länderna på Balkan är 

stabil. EU har tagit fram en plan för att utveckla relationen.
4
  

Denna uppsats behandlar Albaniens och Makedoniens process mot ett EU-medlemskap. 

Dessa länder studeras eftersom det är kandidatländer med en annorlunda idétradition jämfört 

med den liberala, vilken EU till stora delar bygger på. Europeiska unionens liberala grund 

yttrar sig i Köpenhamnskriterierna överlag och är särskilt tydligt inom det politiska kriteriet. 

Både Albaniens och Makedoniens anpassning till det politiska Köpenhamnskriteriet har tagit 

lång tid. Därför studeras sambandet mellan dessa länders avsaknad av en liberal idétradition 

och deras långsamma anpassning till det politiska Köpenhamnskriteriet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan Albaniens och Makedoniens 

avsaknad av en liberal tradition och dessa länders långsamma anpassning till EU:s politiska 

kriterium.   

- På vilka sätt kännetecknas EU:s politiska medlemskriterier av liberalism? 

- På vilka sätt skiljer sig Albaniens och Makedoniens politiska och ekonomiska historia, 

politiska system, massmedier, arbetsmarknad och sociala förhållanden från 

liberalism?  

                                                 
1
 Laar, M. 2010. The Power of Freedom – Central and Eastern Europe after 1945. S. 233.  

2
 Tenison, H., Robin. Land of the eagles - riding through Europe’s forgotten country. Sid. 17.  

3
 Europainformationen.fi. Utrikesministeriet. Makedoniens sol bland Europas stjärnor. 2009.  

4
 European parliament – at your service. The Western Balkans. 2015. 



2 

 

- I vilken utsträckning kan det politiska kriteriets liberala aspekter beskrivas som en 

bakomliggande orsak till att processen mot EU-medlemskap för Albanien och 

Makedonien går långsamt?  

1.2 Disposition  

Uppsatsen inleds med en beskrivning av uppsatsens syfte och det problem som studeras. 

Därefter presenteras uppsatsens metod och material och sedan beskrivs det politiska 

Köpenhamnskriteriet. Sedan följer en redogörelse av Albaniens och Makedoniens historia, 

politiska system, massmedier samt arbetsmarknad och sociala förhållanden. Genom denna 

redogörelse framkommer Albaniens och Makedoniens avsaknad av en liberal tradition. Efter 

detta analyseras sambanden mellan det sistnämnda och Albaniens och Makedoniens 

långsamma anpassning till det politiska kriteriet. Slutligen presenteras de slutsatser som har 

kunnat dras. 

 

1.3  Liberalism  

Det liberala teoretiska perspektivet ligger till grund för det politiska Köpenhamnskriteriet
5
 och 

den liberala demokratin är också involverad.
6
 

Liberalism står för demokrati, mänskliga rättigheter och individualism. Den enskilda 

människan står i centrum och måste utvecklas på ett sådant sätt som passar just den individen. 

Den klassiska liberala människosynen handlar om personlig frihet. Ingen annan ska få 

bestämma över hur en människa ska forma sitt liv.7 Liberalismens fader Adam Smith 

poängterade sammanhållning och förståelse mellan människor och det kan skapas genom 

samarbete. Den fria tanken betyder mycket för att människor ska kunna utbyta tankar och 

idéer med varandra, på så sätt skapas en ökad förståelse mellan människor. Smith talar om 

människokärleken och självbehärskningen. Dessa två faktorer måste finnas med för att kunna 

skapa en sorts social ordning i samhället.8  

                                                 
5
 Grigoriadis, N, I. 2009. Trials of Europeanization – Turkish political culture and the European Union. s. 3. 

6
 Güney, A., Tekin, A. 2015. The Europeanization of Turkey – polity and politics. S. 70.  

7 
 Larsson, R. 2014. Politiska ideologier i vår tid. s.29-31. 

8
Malnes, R., Midgaard, K. 2006. De politiska idéernas historia. s.129-131. 
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Mellan den enskilda individen och staten får liberalism innebörden att den enskilda 

människan ska ha rätt att leva sitt liv som den vill, utan statens ingripande . Människor skapar 

olika institutioner som gagnar både den enskilda människan och gruppen. Samtidigt anses 

staten ändå vara en grund för att förhoppningsvis kunna bringa fred mellan människor. 

Genom att staten är en grundsten i ett samhälle, gör detta att människor är mer fredliga mot 

varandra. Det handlar om kombinationen stat och enskild individ, som måste fungera.
9
 

EU bildades för att kunna bevara freden och stabiliteten i Europa.10 Genom att värden som 

fred, demokrati och stabilitet utgör grunden för liberalism,11 bygger således syftet med EU på 

liberala värden. Det politiska kriteriet visar på att det innehåller tydliga liberala värden så som 

respekten för mänskliga rättigheter och demokrati.12 Dessa två faktorer visar att det politiska 

kriteriet har ett samband med liberalism.    

Den normativa delen av liberalism fokuserar på gemensamma intressen där alla ska få komma 

till tals samt uttrycka sin egen vilja. Immanuel Kant, som var en känd liberal filosof hävdade 

att internationell fred kan bli en verklighet om människorna får en inre frihet och att olika 

stater samarbetar med varandra. 

Den liberalism som vi kanske främst känner till i dag handlar om att harmonin och freden som 

ska existera mellan stater. Detta kan endast fungera om de mänskliga rättigheterna accepteras 

i samhället. Om stater styrs av människor vars mänskliga rättigheter är fria, kan en stat till 

grunden vara fredlig och på så sätt utvecklas mot ett samhälle där toleransen ökar.  

Liberalismens tre huvudtankar är följande:  

 

1. Staterna är inte de enda aktörerna i vårt samhälle som är viktiga. Transnationella 

aktörer och internationella organisationer spelar också en stor roll. När det handlar om 

den politiska makten är det den individen som är viktigast. 

2. Samarbete mellan olika grupper är viktiga. Fred, tillväxt och frihet är faktorer som 

spelar stor roll för att ett samarbete ska kunna fungera. De olika institutionerna i ett 

samhälle utgör en viktig grund för att dessa tre faktorer ska kunna tillämpas. 

                                                 
9
 Gustavsson, J., Tallberg, J. (red.). 2006,2009. Internationella relationer. Lund: Studentlitteratur AB. s. 51. 

10
 Europeiska kommissionen. 2013. Insyn i EU-politiken: EU:s grundare. s. 1.  

11
 Gustavsson, J., Tallberg, J. 2006,2009. Internationella relationer. Lund: Studentlitteratur AB. s. 51.  

12
 Sveriges riksdag. EU-upplysningen. Så går ett land med i EU. 2015.  
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3. Internationell politik och inrikespolitik bör inte särskiljas alltför mycket. 

Inrikespolitiken påverkar statens utrikespolitiska faktor. För att samarbetet med andra 

stater ska kunna fungera, bör alltså inte internationell politik och inrikespolitik delas 

upp. Dessa två politiska områden är beroende av varandra och där igenom en länk till 

samarbetet med andra stater
13

. 

Länken som används mellan det liberala perspektivet och det politiska Köpenhamnskriteriet 

ligger till grund för att kunna analysera denna uppsats. Varför kommer det sig att Albanien 

och Makedonien har problem när det handlar om de liberala värderingarna inom det politiska 

kriteriet? Poängen med att det liberala perspektivet får en så pass stor plats i uppsatsen 

handlar om att de liberala grundvärderingarna återkommer i det politiska kriteriet genom att 

detta kriterium kräver att Albanien och Makedonien ska uppnå ett visst mål, det vill säga att 

de respekterar demokratin, de mänskliga rättigheterna, rättssäkerheten och minoritetsskyddet. 

Liberalism handlar alltigenom människans unika värde och dess frihet. Genom friheten och 

människans unika värde går det att utveckla ett samarbete mellan olika länder.  

De tre sistnämnda punkterna som skrivs upp i detta avsnitt av kapitlet, är av största vikt och 

det är viktigt att själva uppsatsfrågorna kan återspeglas i dessa. Summeringen av det liberala 

perspektivet används för att få en större kunskap om uppsatsfrågorna. Frågorna hänger ihop 

med det liberala perspektivet och de tre punkterna på så sätt att det skrivs om människans 

frihet, egenvärde, samarbete och fred.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning om Köpenhamnskriterierna som visar på att detta 

område är utforskat sedan innan. Dessa kriterier är mycket viktiga för EU:s framtida 

utvidgning österut.  

Tidigare forskning om Albanien och Makedonien och dess bakomliggande faktorer historia, 

massmedial historia, politisk historia, sociala förhållanden, arbetsmarknad samt politiskt 

system som det skrivs om i uppsatsen är relativt enkelt (vissa faktorer lättare än andra) därför 

att det finns en uppsjö av författare och forskare som fördjupat sig i ländernas problem. Det 

finns även mycket statistik från till exempel Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram som 

                                                 
13

 Gustavsson, J., Tallberg, J. 2009. Internationella relationer. Lund: Studentlitteratur AB. s. 51-55,60. 
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kommer väl till nytta när de bakomliggande faktorerna ska knytas samman med 

forskningsfrågorna. Det finns även en del intervjuer som använts som källor.  

 

2.  Metod och material 

Genom analys av olika texter om liberalism, samt om det politiska kriteriet kan slutsatsen dras 

att det politiska kriteriet i hög grad kan relateras till den politiska ideologin liberalism. Utifrån 

analyser av EU-kommissionens rapporter framkommer det att Albanien och Makedonien i 

hög grad har problem med att fullfölja det politiska kriteriet, trots att länder fått 

kandidatstatus. Genom att ländernas historia, politiska system, massmedier, 

arbetsförhållanden och sociala förhållanden studeras och jämförs med det politiska kriteriet, 

går det att se om liberala tankegångarna finns i det politiska kriteriet, och om dessa delas med 

Albanien och Makedonien. Viktigt att notera är att det utgås från tiden efter andra världskriget 

fram till i dag. Detta görs för att studien måste avgränsas, samt att det finns mer tillgängligt 

material att hämta om länderna efter andra världskrigets slut fram till våra dagar. Genom detta 

kan slutsatser dras angående frågeställningarna. Den liberala teorin används genom att 

Albaniens och Makedoniens historia, sociala situation och andra faktorer jämförs med 

liberalism samt att EU-kommissionens rapporter granskas angående hur det har gått för 

länderna och hur liberalism påverkar länderna. 

Forskningsmetoden som används är en fallstudie. Fallen som studeras är Albaniens och 

Makedoniens anpassning till det politiska kriteriet. Denna uppsats tar upp the explanatory 

case study som är en del av forskningsmetoden fallstudie. Det som fokuseras mest på inom 

denna del av fallstudien är frågor som varför och hur.
14

  

 

2.2 Fallstudie 

I denna uppsats är det fallen Albanien och Makedonien som studeras. Forskningsmetoden 

som används är den som beskrivs ovanför; Fallstudie. Det som denna uppsats handlar om är 

att ta dessa två fall och beskriva varför och hur de har problem med det politiska kriteriet 

samt att de inte har haft samma liberala traditioner som det politiska kriteriet har. De olika 

                                                 
14

 Uppsala universitet. 2012. Föreläsning 8, fallstudier. Sid. 3-4, 6.  
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materialen som används inom denna uppsats analyseras därför med hjälp av den liberala 

teorin. 

 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Den teoretiska delen av uppsatsen behandlas genom olika böcker och Internetsidor.  Dessa 

används för att analysera den liberala teorin som är en utgångspunkt för uppsatsen. 

Det teoretiska perspektiv som används till denna uppsats är liberalism. Det liberala 

perspektivet används som det teorikonsumerande perspektivet för att analysera de två fallen 

Albanien och Makedonien.  

I analysen av Albaniens och Makedoniens idétradition används fem bakomliggande faktorer 

som kan spela en avgörande roll för ländernas fortsatta utveckling mot ett EU-medlemskap; 

historia, ekonomisk historia, massmedia, arbetsmarknad och sociala förhållanden. Dessa 

används för att tydliggöra hur Albaniens och Makedoniens traditioner skiljer sig från 

liberalism. 

I undersökningen av ländernas anpassning till det politiska kriteriet analyseras de fyra 

aspekterna inom kriteriet; demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet samt 

minoritetsskydd. Genom analys av europeiska kommissionens rapporter klargörs på vilka av 

dessa områden länderna inte har en liberal hållning, samt om de bakomliggande faktorerna 

spelar någon roll i utvecklingen. Alla de fyra politiska underpunkterna kan alltså mer eller 

mindre täckas in i den kritiska granskningen av länderna. Även inom de bakomliggande 

faktorerna undersöks det om det har något med den liberala tankegången att göra. 

 

2.1 Material  

Det material som används i denna uppsats är olika beroende på vilken del i uppsatsen som 

läses. När det handlar om Albaniens och Makedoniens utveckling inom det politiska kriteriet 

och dess fyra underpunkter, används EU-kommissionens rapporter. Datumen för rapporterna 

är inte alltid likadana. Det beror på att länderna fick kandidatstatus olika år. Men EU-

kommissionens rapporter är ändå tillförlitliga därför att det står exakt hur länderna utvecklats 

och vad de behöver förbättra. Den svenska riksdagens samt EU:s hemsidor används ofta för 

att referera till hur ett land går med i EU, och dessa två källor anses också vara pålitliga. 



7 

 

De fem bakomliggande faktorerna till ländernas eventuella problem mot ett EU-medlemskap, 

innehåller text från olika författare och forskare. I urvalet förekommer författare från både 

Albanien, Makedonien och andra länder. Genom att beakta både inhemska och utländska 

källor ges en bred variation och en mer rättvisande bild av ländernas situation. Statistik 

hämtas framför allt från pålitliga källor som FN:s utvecklingsprogram, Världsbanken och 

Freedom house. Regeringens hemsida om till exempel mänskliga rättigheter, tas också med. 

Därutöver hämtas information från en artikel i Sveriges radio där en oberoende journalist får 

tala om sin syn på en av de bakomliggande faktorerna. Detta kan vara intressant att veta. De 

egna tankarna kan jämföras med vad journalisten tycker om denna situation. 

  

3. EU:s medlemskriterier 

För att överhuvudtaget kunna bli en EU-medlem krävs det att Albanien och Makedonien 

uppfyller ett slags kriterium, som heter Köpenhamnskriteriet. Det heter Köpenhamnskritetet 

för att det skapades i Köpenhamn år 1993. Köpenhamnskriteriet består av tre olika punkter 

som länderna måste uppfylla: det politiska kriteriet, det ekonomiska kriteriet samt det 

administrativa kriteriet. För att kunna förstå innebörden av Köpenhamnskriteriet och varför 

det är en viktig del av vägen mot ett EU-medlemskap, är det bra att först gå igenom alla tre 

kriterier innan det politiska kriteriet redogörs för mer ingående.  

Inom det politiska kriteriet krävs det att ansökarländerna har stabila myndigheter som 

respekterar demokratin, rättssäkerheten, de mänskliga rättigheterna och minoritetsskyddet. I 

det ekonomiska kriteriet går det att finna att ansökarländerna ska ha en funktionell 

marknadsekonomi som måste kunna nå upp till en viss EU-standard. Det sista kriteriet 

handlar om det administrativa kriteriet: Detta innebär att ansökarlandet måste kunna ha en 

nivå som kan hantera de lagar som finns inom EU
15

. Den monetära unionen (EMU) är också 

en del som är viktig att ansluta sig till
16

.  

Det politiska kriteriet är ett av tre kriterier som ett land måste uppfylla för att kunna gå med i 

EU.17
 Albanien och Makedonien som ansöker om ett EU-medlemskap måste därför uppfylla 

                                                 
15

 Sveriges riksdag, EU-upplysningen. Så går ett land med i EU.(2015)  

16
 European commission. Conditions for membership. (2015)  

17
 Sveriges riksdag. EU-upplysningen. Så går ett land med i EU. 2015. 
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det politiska kriteriet utöver de två andra kriterierna. Det finns olika underpunkter till det 

politiska kriteriet som tas upp och som Albanien och Makedonien måste fullfölja för att kunna 

fortsätta sin väg mot ett fullvärdigt EU-medlemskap. Albanien fick kandidatstatus år 2014 och 

Makedonien fick statusen redan år 2005.
18

Men mycket krävs fortfarande för att de ska kunna 

anslutas till EU. 

 

3.1 Det politiska kriteriet  

Det politiska kriteriet innehåller fyra begrepp som ett land måste uppfylla. Dessa fyra begrepp 

är demokrati, mänskliga rättigheter, minoritetsskydd och rättsstatsprincipen.  

Demokrati handlar om att alla människor är lika mycket värda och att de har samma 

rättigheter. Yttrandefrihet och fria val är två andra exempel som kännetecknar en fungerande 

demokrati.19  

Mänskliga rättigheter behandlar frågor som människors frihet, rätten till samma acceptans 

trots sexuell läggning, tro eller etnicitet. Även rätten till utbildning, hälsa och arbete är 

centrala ämnen inom mänskliga rättigheter.  

Minoritetsskydd handlar om att ett land är skyldigt att värna om olika minoriteters intressen 

och existens i samhället. Detta måste fungera för att ett land ska kunna utvecklas till att bli en 

tolerant och demokratisk stat där alla olika människor accepteras.20 

 Den sista punkten handlar om rättsstatsprincipen inom en stat. Rättsstatsprincipen betyder 

att alla människor i en stat är skyldiga att följa dess lagar. Det får inte förekomma något 

missbruk av statsmakten samt att korruptionen ska bekämpas inom den politiska sfären och 

inom olika myndigheter.21
    

 

                                                 
18

 Sveriges riksdag. EU-upplysningen. Flera länder vill gå med i EU. 2015.  

19
 Sveriges riksdag. Demokrati.  

20
 Sveriges riksdag. Turkiet och det politiska Köpenhamnskriteriet.2010.   

21
 Mänskliga rättigheter: Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. Rättsstaten och mänskliga rättigheter.  
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4. Albanien 

4.1 Albaniens historia 

Albanien har haft en mycket turbulent och innehållsrik historia sedan andra världskriget.  

Under andra världskriget ockuperades landet av både Italien och Tyskland. Förtrycket ledde 

till att befolkningen gjorde uppror mot ockupanterna och under kriget formades en grupp som 

senare kom att bli Albaniens kommunistiska parti. Det kommunistiska partiet skapades 

genom att det fann en misstro mot Albaniens kung Zog. År 1944 tog kommunisterna makten, 

med ledaren Enver Hoxha i spetsen. Landet utropades två år senare till Folkrepubliken 

Albanien. Det var Jugoslavien som hade stöttat Albaniens väg mot ett kommunistiskt 

ledarskap, därför fruktade Albanien att Jugoslavien senare skulle invadera dem och införliva 

Albanien med det kommunistiska Jugoslavien. Därför tog kommunistpartiet all makt det 

kunde få i landet. Denna kommunistiska regim skulle ha makten ända till början av 90-talet.  

Landet isolerades och befolkningen levde under ett djupt förtryck. De som utsattes hårdast av 

regimen var människor som var nytänkande: aktivister och de intellektuella.  

Regimen ställde om Albanien till en polisstat där befolkningen kontrollerades mycket 

noggrant. Religion förbjöds, resor utomlands för vanliga medborgare var kraftigt begränsade 

och att äga en bil var inte tillåtet. Kvinnor som var gifta med partimedlemmar som hade svikit 

partiet var tvungna att begära skilsmässa.  Det var till och med straffbart att klaga på 

matbristen som fanns inom landet.  

Precis som i övriga kommunistiska Östeuropa, skapades en säkerhetspolis som skulle 

kontrollera befolkningen. Albaniens säkerhetspolis hette Sigurimi och en av deras 

huvuduppgifter var att skicka människor till olika arbetsläger om de inte lydde lagen.
22

 

Regimens ideologiska inriktning var marxist-leninistisk och med detta menas att människors 

individualitet är starkt begränsad och staten kontrollerar det mesta med järnhand.
23

  

Efter drygt 50 år av kommunistiskt styre dog Albaniens ledare Enver Hoxha år 1985
24

och 

landet började långsamt öppnas upp. De första anti-kommunistiska demonstrationerna ägde 

rum i de albanska städerna Shkodër och Kavajë år 1990 och det var nu som den albanska 

regimen började försvagas. Tusentals albaner försökte lämna landet. Processen mot ett friare 

                                                 
22

 Knowlton, L., Mary. 2005. Cultures of the world – Albania. Sid. 30-32.   

23
 King, R., Mai, N. 2008. Out of Albania – from crisis migration to social construction in Italy. Sid. 35.   

24
 Cavendish, R. 2010. History today. Death of Enver Hoxah.   
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Albanien gick långsamt till en början och år 1991 började människor demonstrera genom att 

hungerstrejk. Enligt författarna till boken Albania and the European Union, Mirela Bogdani 

och John Loughlin finns det tre olika tecken på det kommunistiska fallet i Albanien: 

Kommunismens kollaps år 1990, slutet på enpartisystemet, och början på den första 

koalitionsregeringen år 1991 samt landets första demokratiska val år 1992.  

Bogdani och Loughlin anser också att de intellektuella i Albanien idag behöver få mer plats i 

samhället därför att de representerar en liberal hållning som utvecklar landet. Albanien har 

tidigare inte haft någon liberal samhällsgrupp som många andra länder i Östeuropa hade. 

Bogdani och Loughlin menar också att demokratin är en hel process av regimändring från 

totalitära lagar till introduktionen av en ny liberal demokrati. Det är många faktorer som 

spelar in vid ett regimbyte: kollaps av den totalitära regimen, övergången av en liberalisering, 

demokratisk övergång, förstärkning av demokratin samt befästningen av en liberal 

demokrati.
25

 Albanien har med andra ord genomgått många steg för att utveckla demokratin i 

landet. Liberalism har därför inte haft någon större plats i Albanien genom att landet ända 

sedan 40-talet hade en kommunistisk regering.
26

  

 

4. 2 Albaniens ekonomiska historia 

Landets ekonomiska historia har sedan andra världskrigets slut, fram till våra dagar, 

förändrats relativt snabbt. Albanien var ett land utan acceptabla vägar eller en fungerande 

elektricitet utanför städerna. Många av landets invånare var analfabeter och det fanns ingen 

utbildning som var tillgänglig för alla medborgare. Men Albaniens ekonomi förbättrades när 

det kommunistiska partiet tog makten i landet. Fabriker började byggas, elektricitetens 

kapacitet ökades, jordbruket utvecklades, om än till statligt ägda företag. Även alla albanska 

barn skulle börja i skolan, vilket för första gången introducerades i landet. Albanien 

utvecklades, men regimen hade en hög kontroll av hur landets befolkning skötte sig, samt hur 

ekonomin utvecklades.  

                                                 
25

 Bogdani, M., Loughlin, J. 2007. Albania and the European union – the tumultuous journey towards 

integration and accession. Sid. 21-22.  

26
 Cavendish, R.  2010. History today. Death of Enver Hoxah.  
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Albanien var en planekonomi
27

 och landet styrdes totalt av den kommunistiska regimen. 

Landet hade en planekonomi. Författaren Mary Lee Knowlton som har skrivit boken 

Countries of the world – Albania, hävdar att det finns två sidor av regimens sätt att hantera 

landets ekonomi: Det positiva var att alla människor var jämlika, ingen skulle diskrimineras 

på grund av till exempel kön. Det negativa är att befolkningen inte fick tillbaka den lön som 

de arbetat för, och det var även straffbart att klaga på hur arbetsförhållandena var.  

När Albanien till slut fick se sina demokratiska rättigheter vinna mark och övergången till en 

fri stat förverkligades, var nackdelen att befolkningen inte hade några kunskaper om vad en 

marknadsekonomi var. Utvecklingen av ekonomin stannade av och befolkningen levde i en 

ovisshet. Många albaner emigrerade antingen utomlands för att söka arbete, och en del av 

dem hade inget annat val än att bli kriminella.
28

  

Enligt Världsbankens egna beräkningar från år 2014 (prognos för åren 2011-2015) visar 

statistiken på att Albaniens BNP per capita är cirka 4 564 US-dollar. Beräkningarna kan också 

visa att landets BNP har förbättrats sedan år 2010.  Sveriges BNP ligger på 58 898 US-dollar, 

vilket är mycket mer än Albaniens BNP. Perioden mellan år 1996 och 2000 var Albaniens 

BNP 4 437 US-dollar.
29

  

Albaniens HDI år 2014 var 0,733 vilket betyder att landet ligger inom kategorin högt 

utvecklade länder. Sedan år 1980 har landets HDI ökat från 0,625 till 0,733 vilket betyder att 

ekonomin har förbättrats sedan 80-talet, men det finns mycket kvar att göra på grund av 

landets forna kommunistiska planekonomi, som inte hade några liberala inslag alls.
30

 

Men tack vare landets geografiska placering där kusten utgör en stor del av landet, håller 

turism på att utvecklas. Ekonomiska förändringar har skett sedan turismens inträde och mellan 

åren 2000 till 2013 har turism ökat i landet och ekonomin har därför förbättras. Antal turister 

som bott på hotell i Albanien har ökat från cirka 165 personer år 2000, till cirka 223 personer 

år 2013. De kulturella sevärdheterna har även fått ökat besök. År 2008 besökte cirka 159 000 

turister olika kulturella platser. Detta hade ökat till 355 000 turister år 2013. 
31

 Källan som 

författarna hänvisar till heter Instat och det är Albaniens officiella hemsida för studier om 

                                                 
27

 Biblioteket svarar.  Gratis svarstjänst från Sveriges bibliotekarier. 2013. Planekonomi.  

28
 Knowlton, L., Mary. 2005. Cultures of the world – Albania. Sid. 45-46.    

29
 The world bank. GDP per capita (current US-dollars). 2016.  

30
 Human development report 2015. Albania. 2015.  

31
 Katsoni, V., Stratigea, A. 2016. Tourism and Culture in the Age of Innovation. Sid. 114-115.  
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landets utveckling.
32

 Genom dessa siffror går det att se att Albanien har öppnat upp sig mer, 

trots sin brokiga icke-liberala historia med diktatorn Enver Hoxha och hans 

isolationsprogram, samt övergången från planekonomi till marknadsekonomi och 

emigrationen från landet på 90-talet. 

 

 

4. 3 Albaniens politiska system  

Kommunistpartiet hägrade den politiska scenen i cirka 50 år. Partiet förbjöd alla andra partier 

att verka i landet
33

 och år 1942 lades grunden till kommunistpartiets enhälliga auktoritet över 

landet.  Landet levde nu i ett förtryck där kommunisterna kunde arrestera vem som helst som 

de inte tyckte passade in i samhället eller som verkade gå emot dem. Det var även förbjudet 

att praktisera olika religioner. År 1990 förlorade kommunistpartiet kontrollen över landet och 

efter det blev Albanien en demokrati, dock med problem.  Det första partiet som blev populärt 

efter kommunismens fall i Albanien var det Demokratiska partiet.  Nästan alla skikt av 

befolkningen stöttade partiet och dess mål var att helt och hållet få bort kommunisterna. Det 

Demokratiska partiet är ett parti som står till höger på vänster-högerskalan. Det andra stora 

partiet som i dag är med och konkurrerar om makten i Albanien är Socialistpartiet, som har 

växt fram ur det gamla kommunistpartiet. Dessa två partier är de partier som är störst i 

Albanien.  (sid 14-15, 18-20). Enligt Enfrid Islami som är författaren till projektet The Balkan 

trust for democracy är det svårt att i dag särskilja de två stora partierna vad gäller faktorer 

som europeisk integration och utbildning. Albanien har även problem med att frambringa 

olika politiska organisationer därför landet inte haft någon demokratisk tradition innan år 

1990.
34

Korruptionen inom Albaniens politiska sfär är också ett stort problem, som gör att den 

demokratiska utvecklingen går långsamt framåt.
35

Även på organisationen Transparency 

internationals hemsida går det att finns färsk data (2015) om Albaniens korrupta situation: 

Landet rankas som nummer 88 av 168 länder.
36

 Även organisationen Freedom house som har 
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33
 Bogdani, M., Loughlin, J. 2007. Albania and the European union – the tumultuous journey towards 

integration and accession. Sid. 122. 

34
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35
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36
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rapporter och statistik om olika länders frihetliga situation, finns det färsk data från år 2015 

om hur Albanien ligger till på det frihetliga planet. Enligt Freedom house’s rapport är 

Albanien ett land som är party free, det vill säga delvis fritt. Landet får 3 poäng (där 1 poäng 

är bäst) inom alla tre områden som Freedom house undersöker: medborgerliga rättigheter, 

politiska rättigheter samt frihetsrankning.
37

  

 

4.4 Albaniens massmedier 

Jämlikheten inom den albanska massmedian är ett stort problem. Enligt den europeiska 

kommissionens rapport om massmedians frihet i Östeuropa år 1994, hade Albanien 

fortfarande problem trots att landets kommunistiska regering fallit. Radio och television var 

statligt ägda år 1994. Men den första oppositionella tidningen i Albanien utkom år 1991. 

Tidningen hette Rilindija demokratike (demokratisk väckelse) och det var Demokratiska 

partiets officiella tidning.  Efter år 1991 utkom flera tidningar via andra politiska partier och 

detta var egentligen ingen frihetlig massmedia eftersom de politiska partierna behöll mycket 

utav kontrollen över massmedia även efter kommunismens fall i landet. Tidningarna användes 

många gånger som propaganda istället för vanliga nyheter. Men det fanns även många andra 

tidningar som istället var privata: Gazeta Shqiptare, Koha Jone etc. Detta visade på att det 

ändå fanns en slags respekt för att den mediala friheten skulle accepteras, trots bristen på 

denna faktor. 
38

Men år 1997 kom det en socialistisk regering till makten i Albanien. Lagarna 

ändrades och pressfriheten i landet förbättrades.  Men enligt Marta Dyczok (professor i 

historia och statsvetenskap vid the University of Western Ontario) och Oxana Gaman-

Golutvnina (professor i statsvetenskap vid Moscow Institute  of Foreign Relations) som är 

författare till boken Media, democracy and freedom fick massmedian alltför lite stöd från 

regeringen och lagarna innehöll en del restriktiva lagar som ändå gjorde att massmedians 

frihet i landet var relativt begränsad.  

Albanien fick sin första privata radiostation år 1997. År 1998 ändrades lagarna för 

sändningarna. Staten var strikta vad gällde kontrollen över radion, ända till år 1995.
39

 

                                                 
37

 Freedom house. Freedom in the world 2015. 2016.  

38
 Council of Europe. European commission for democracy through law. Sid. 94-95.  

39
 Dyczok, O., Gaman-Golutvina, O.  2009.Media, democracy and freedom – the post communist experience. 

Sid. 177, 179.  
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Enligt Freedom house och dess data från år 2015, har Albanien dock fortfarande problem med 

massmedian. Problemet kvarstår i att medierna idag indirekt kontrolleras av de två största 

partierna i Albanien: Socialistiska partiet och Demokratiska partiet och detta hämmar i viss 

mån medias utveckling till att bli mer oberoende. Det förekommer även hot mot reportrar. 

Dock får Albanien 40 av 60 poäng vad gäller friheten för medborgerliga rättigheter, som 

massmedian ingår i.
40

  

 

4.5 Albaniens arbetsmarknad och sociala förhållanden 

Albanien har länge beskrivits som ett av Europas fattigaste länder. Många människor i landet 

lever i djup fattigdom och enligt författarna Hermine De Soto, Peter Gordon, Ilir Gedeshi och 

Zamira Sinoimeri som gjorde olika intervjuer om de albanska sociala förhållandena år 2002, 

finns det många familjer som får en så pass låg inkomst att de bara har råd att skaffa mat.  Det 

finns inte mycket pengar kvar för att spara till framtiden.  Andra människor lånar pengar eller 

säljer sina tillgångar för att kunna få in någon inkomst. Enligt intervjuerna säger många 

albanska familjer att de dock har fått ett bättre liv materiellt sett jämfört med hur det var på 

den kommunistiska tiden.
41

  

Även om det har gått några år sedan 2002 är Albanien fortfarande ett av Europas fattigaste 

länder. Enligt en artikel från 2013 som har skrivits av kommunikationschefen för World 

Vision Albania; Bardha Qokaj, är Albanien ett mycket fattigt land där de sociala 

förhållandena ännu är ojämna. Enligt Världsbankens färskaste rapport från 2012 om de 

sociala förhållandena i Albanien, levde cirka 15 % av befolkningen i fattigdom.
42

 Även i 

Faktakalendern (2014) går det att läsa om att bruttonationalprodukten i Albanien är cirka 

8 300 USD. Rapporten är från år 2013.
43

  

 De mest utsatta områdena angående fattigdomen i landet är bergs- och landsbygdsområdena. 

I artikeln The chains of the poverty in Albania utlagd på hemsidan World Vision Albania 

skriver Qokaj om ett antal albaner som lever i djup fattigdom: däribland beskriver han 

situationen i den albanska staden Librazhd där det finns många egyptier och romer som lever 
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på att tigga, arbeta på gatan eller att sälja gamla kläder på marknaden. Quokaj hävdar även att 

genom data från the National Child Labour Survey är cirka 8 % av barnen mellan fem och 

sjutton år barnarbetare eller tiggare.
44

  

5. Makedonien 

 

5.1 Makedoniens historia  

Makedonien har inte haft en lika lång historia som självständig stat jämfört med Albanien och 

därför är det inte lika enkelt att skriva lika mycket om Makedonien som om Albanien. En stor 

del av kapitlet består av den jugoslaviskt makedonska historian. Makedonien blev år 1945 åter 

en del av Jugoslavien, efter att även ha varit det under första världskriget.  Jugoslavien var en 

enpartistat där regimen hade en stor kontroll över befolkningen. Dock var Jugoslavien ett 

relativt öppet land. 

Under 1970-talet ökade självständigheten för de jugoslaviska delrepublikerna genom att de 

fick sina egna lokala regeringar samt förvaltningar.  

Men delrepublikerna hade vid 1980-talet märkt att de fått än mer frihet och därför var det 

svårt för Jugoslaviens centralregering att ha lika mycket kontroll som de hade haft innan. 

Nationalism började därför långsamt växa sig allt starkare och kraven på ökad självständighet 

blev större. Makedonien var det land som kom lindrigast undan de jugoslaviska krigen och 

landet förklarade sig självständigt år 1991. Men i och med att Makedonien har en stor 

minoritet albaner finns det spänningar mellan dem och makedonierna. År 2001 utbröt därför 

våldsamheter ut mellan de olika folkgrupperna och detta har resulterat till att Makedonien än 

idag anses vara ett relativt delat land, även om det inte pågår något krig. För att försöka 

komma till rätta med problemen fick albanska språket officiell ställning vid sidan om 

makedonskan, om ett område består av minst 20 % albaner.
45

 

Makedonien har än idag många problem på grund av landets historia. Demokratiseringen och 

förvandlingen till en marknadsekonomi utvecklas långsamt
46

. Men nationell autonomi och 
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jämlikhet är exempel som Jugoslavien uppfyllde bättre. Jugoslaviens ekonomi var också mer 

öppen än den sovjetiska, samt att medborgarna hade en större frihet när det handlade om att 

resa.
47

 Västerländska turister kunde besöka landet, även om merparten av turisterna besökte 

delrepubliken Kroatien.
48

  

Även det kulturella och intellektuella livet i Jugoslavien var friare. Men Jugoslavien hade 

dock ett kommunistparti som styrde hela landet, trots delrepublikernas senare regeringar. 

Jugoslaviens ledare Josef Broz Tito var kroat men han var noga med att kalla sig jugoslav 

därför att han ville verka för ett enat Jugoslavien utan motsättningar mellan folkgrupperna. 

Befolkningen i Jugoslavien fick inte enligt regimen vara alltför nationalistiska och propagera 

för självständiga delrepubliker.
49

 Men problemet var att politikerna inom de olika 

delrepublikerna senare började anamma sina och delrepublikernas egna intressen, vilket 

skapade problem och ledde till en del av upplösningen av Jugoslavien.
50

 

Genom att Makedonien var en delrepublik inom det kommunistiska Jugoslavien, har landet 

inte haft någon tradition av liberalism och självtänkande. Ett tecken på detta är att de olika 

delrepublikerna i början av 90-talet ville bli självständiga. Jugoslaviens kommunistiska 

ideologi och tankar om ett enda Jugoslavien, var inte längre accepterat
51

och år 1990 hölls det 

första fria valet i den jugoslaviska delrepubliken Makedonien. I valet tilläts flera partier att 

ställa upp.
52

 

5.2 Makedoniens ekonomiska historia  

Makedonien var Jugoslaviens fattigaste delrepublik och fick därför mycket stöd från de andra 

delarna av det jugoslaviska riket.
53

 Jugoslavien var en marknadsekonomi med socialistisk 

grund och därför särskiljde sig landet från många andra östeuropeiska stater som hade en 

planekonomi. Importen och exporten av olika varor och tjänster var öppnare i Jugoslavien, på 

grund av dess socialistiska marknadsekonomi. Det var även relativt enkelt för jugoslaviska 
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medborgare att resa utomlands. Även jämställdheten var bättre än i många andra delar av 

Östeuropa på denna tid.  

Men även om Jugoslavien ansågs vara en liberalare stat än många andra kommunistländer ska 

det kommas ihåg att landet var en diktatur där befolkningen inte hade hundra procent frihet, 

trots rättigheterna att resa och jobba utomlands. Den kommunistiska regimen kontrollerade 

strikt den jugoslaviska armén samt säkerhetspolisen.
54

 

Även om Makedoniens ansågs vara den fattigaste delrepubliken i Jugoslavien, blev 

situationen för makedonierna bättre när de blev en del av Jugoslavien. År 1945 bestod 50 % 

av den makedonska ekonomin utav jordbruket. Under den jugoslaviska tiden fick Makedonien 

mycket hjälp genom att jordbruket kollektiviserades och därför fick de mer ordning och reda 

inom jordbrukssektorn. Även vägar och järnvägar byggdes ut samt att turism och 

shoppingcentrum utvecklades. 

 År 1991 röstade Makedonien för självständighet och kunde smärtfritt utträda ur 

Jugoslavien
55

och i mars år 1992 drog sig den jugoslaviska armén tillbaka.
56

Detta innebar 

början på en självständig ekonomi. Men sedan dess har landets olika regeringar haft 

motgångar vad gäller övergången till en marknadsekonomi. Många faktorer har försvårat för 

landet att utvecklas: korruption, organiserad brottslighet, människohandel och spänningar 

mellan olika folkgrupper, främst makedonier och albaner.
57

 Författaren Thammy Evans som 

skrivit boken Macedonia - the Bradt travel guide från år 2015 hävdar att det finns många 

problem kvar att lösa innan Makedoniens ekonomi kan utvecklas ännu mer. Det handlar om 

sanktioner med Serbien, ekonomisk bojkott av Grekland, skadliga relationer med Bulgarien 

och för lite handel med Albanien. Landet har även problem med att många unga människor 

beger sig till andra länder för att söka jobb som är bättre avlönade.
58

 Det positiva är dock att 

landet arbetslöshet har sjunkit sedan år 2010, med cirka 3 procentenheter.
59

 FN:s rapporter 

visar att Makedoniens arbetslöshet låg på 29 % år 2013. Enligt The State Statistical Office 
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som samarbetar med den makedonska staten, låg de officiella siffrorna för arbetslöshet på 

24,6% år 2015.
60

  

Men precis som turism i Albanien, har turism i Makedonien en potentiell chans att utvecklas 

ännu mer. Turisterna dras vanligen bland annat till sjöarna Ohrid, Prespa och Dojran med 

omnejd där det finns många kulturella platser att besöka.
61

   

 

5.3 Makedoniens politiska system 

Makedoniens politiska system styrdes innan år 1991 av Jugoslavien. Delrepubliken fick 

senare en egen lokal regering, men stod fortfarande under kontroll av regimen i Jugoslavien.  

Makedonien är idag en parlamentarisk republik där flera partier tillåts att verka, samt att 

konstitutionen garanterar minoriteternas rätt att ta tillvara på sina medborgerliga rättigheter. 

De två största partierna i det makedonska parlamentet är De konservativa och 

Socialdemokraterna.
62

 

Landet har lyckats med att samarbeta när det gäller de olika etniciteterna i parlamentet, och 

oftast innehåller regeringen människor från de olika folkgrupperna. Men problemet är att den 

politiska sfären oftast är fylld av korruption och andra oegentligheter som inte borde få 

existera inom politiken. Även om landet lyckats integrera många folkgrupper i parlamentet, 

finns det ändå tecken på att flera nationalistiska tankegångar finns.
63

 Under den jugoslaviska 

tiden var många albaner diskriminerade och albansk nationella känslouttryck var förbjudna 

enligt lag. I delrepubliken Makedonien var också diskrimineringen ett stort problem för 

albanerna och så sent som på 80-talet var det vanligt förekommande att albaner fick problem. 

Många av dessa flyttade till Kosovo för att förhoppningsvis slippa vidare diskriminering. 

Även albaners och makedoniers kulturer är olika och på så sätt har det ibland kulminerat i 

våldsamma politiska uppror.
64
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I år blir det även nyval i Makedonien eftersom den före detta premiärministern Nikola 

Gruevski har avgått från sin ministerpost. Landet har genomgått en politisk kris i flera 

månader och det bästa Gruevski kan göra anser han är att avgå.  Den bakomliggande faktorn 

till att Gruevski avgått är att hans regeringsstab ska ha avlyssnat flera tusen personer i landet, 

exempelvis poliser, domare och andra politiker.
65

 

Freedom house och dess statistik visar att Makedonien och dess medborgerliga rättigheter 

från år 2016 har mycket kvar att göra. Enligt Freedom house är Makedonien ett land som är 

delvis fritt. Detta betyder att det finns problem i landet som måste tas tag i. Landets poäng 

som Freedom house går efter blir 3,5 poäng för frihetsrankningen, 4 poäng för politiska 

rättigheter samt medborgerliga friheter 3 poäng. 7 poäng är sämst.
66

 När det handlar om 

korruptionen finns det rapporter från Transparency International som rankar Makedonien 

(2015) som nummer 66 av 168 och landet får 42 av 100 poäng.
67

 Men det återstår mycket att 

göra och de problem som finns i Makedonien visar på att landet inte haft någon liberal syn på 

saker och ting. Landet har heller inte varit självständigt i mer än 25 år och att ha kontrollen 

över att styra ett helt land har inte alltid varit smärtfritt, därigenom har landet problem med 

avhoppningar, politiska kriser och korruption.  

 

5.4 Makedoniens massmedier 

Makedoniens massmediala historia är ung, och det skrivs återigen först om Makedoniens 

jugoslaviska tid. Jugoslavien hade år 1987 2 800 tidningar som fanns runtom i hela landets 

delrepubliker. Det fanns tidningar som representerade alla olika folkgrupper och 

religionstillhörigheter.  Massmedian i Jugoslavien beskrevs ofta som ett kryphål för att sprida 

den marxistiska propagandan i landet och även om mångfalden av tidningar fanns i landet, får 

det inte glömmas av att det rådde en slags censur genom att landet var kommunistiskt. Ett 

annat problem för Jugoslavien var att landet hade en brist på en så kallad federal 

kommunikation och år 1990 fanns det bara fem huvudtidningar som översteg 100 000 

exemplar och decentraliseringen av landets massmedier verkade till splittringen av landet.
68

 

När Titos makt över landet försvann blev den nya kommunistiska regimen skeptiska över att 
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de olika delrepublikerna hade haft en sådan självständig massmedia. Delrepublikerna fruktade 

vad som komma skulle, och de olika delrepublikernas tog sig större friheter att skriva mer 

oberoende
69

.  

När Makedonien år 1991 förklarade sig självständigt från Jugoslavien, kom den jugoslaviska 

massmedian ändå att spela en stor roll i det makedonska samhället. Makedoniens massmedier 

var än inte utvecklade.
70

Dessutom visar en studie av Jenifer Whitten-Woodring och Douglas 

A. Van Belle, författare till boken Historical guide to world media freedom, att Makedoniens 

massmedier var icke fria mellan åren 1994 och 1996, trots att landet var en demokrati. Det är 

först år 1997 som studien visar på att landets massmedier går framåt, dock är de bristfälliga, 

det vill säga imperfectly free. Regimens del i utvecklingen mot ett fritt medielandskap var inte 

speciellt uttalade. Sedan år 1997 har massmedierna försvagats av landets regim. Grupper 

inom media försöker förbättra mediernas situation i landet.
71

 

I en intervju som Johanna Melén från Sveriges radio låtit göra av en makedonsk oberoende 

journalist år 2015 vid namn Meri Jordanovska, hävdas det att situationen för just oberoende 

journalister i landet är akut. Jordanovska påperkar att ”Om du kritiserar regeringen så är du 

en förrädare som inte älskar ditt land. Det styrande partiet och staten har blivit en och 

samma sak.” Jordanovska anser också att oberoende journalister ofta hängs ut i den del av 

makedonska televisionen som är regeringsvänlig, och där anses dessa journalister vara 

människor som förråder landet.
72

Även 2015 års rapport från Freedom house visar att 

Makedonien har en poäng på 37 av maximum 60. Denna poäng är sämre än uppsatsen andra 

fall Albanien. Studien om Makedoniens medieklimat visar att det är vanligt med både 

trakasserier och politiska påtryckningar och detta resulterar i en slags självcensur.
73
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5.5 Makedoniens arbetsmarknad och sociala förhållanden 

Situationen för de sociala förhållandena i Makedonien är inte heller tillfredsställd. Enligt en 

rapport som gjordes av landets socialdemokratiska institut år 2012 ser situationen dyster ut för 

en stor del av det makedonska samhället. Levnadsstandarden i Makedonien är inte bra. 

Institutet har undersökt faktorer som levnadskostnader, fattigdom och arbetslöshet. I januari år 

2011 var det billigare att leva i Makedonien jämfört med januari år 2012. Enligt 

undersökningen har levnadskostnaden stigit med 3,19 % och mellan januari 2011 och 2010 

hade kostnaden stigit med 3, 08%. Åren 2010 och 2009 var skillnaden mindre, men dock 

fortfarande stor; 1,6 %. Även skulder och inflation har ökat i landet. Medelinkomsten i 

Makedonien år 2011 var cirka 20 000 makedonska denarer
74

 vilket motsvarar cirka 3000 

svenska kronor.
75

  

Enligt undersökningen ställdes frågan” What can your family afford with the monthly 

income?” Majoriteten som var med i denna undersökning, det vill saga cirka 46,8%, svarade 

att de endast har råd med att köpa mat och betala utgifter som kommer med i boendet. I 

undersökningen besvarade endast cirka 5,4 % att de hade råd med allt de ville införskaffa sig.  

27,9% sade att de endast har råd att skaffa fram mat. Siffror visar även på att 

levnadsstandandarden är olika beroende på var makedonierna lever. Landsbygden är generellt 

sett fattigare än städerna. Det råder även stor skillnad mellan fattiga och rika när de handlar 

om skolgången.  

Institutet hävdar att undersökningen visar på att romerna är den grupp i Makedonien som har 

det sämst ställt. 70% av den makedonsk-romska befolkningen har inte råd med något annat än 

mat på bordet. Det råder även en stor skillnad mellan makedonier och Makedoniens näst 

största befolkningsgrupp: albanerna.  Även om många makedonier enligt denna undersökning 

visar på att fattigdom och andra problem är stora, är makedonierna den befolkningsgrupp i 

landet som har det bäst ställt när det handlar om de sociala förhållandena.  
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Det mest oroväckande som denna undersökning visar är att cirka 70 % av de tillfrågade  tjänar 

mindre än 6000 makedonska denarer i månaden (900 SEK
76

) har bara råd med mat.
77

  

Än idag har landet problem med fattigdomen trots att det går framåt. Enligt organisationen 

The Borgen Project, som arbetar med att utrota extrem hunger, har problemen inom dessa 

områden minskat sedan år 1999. Den historisk-ekonomiska stabiliteten har påverkat hur 

landets matproduktion och sociala förhållanden
78

 har utvecklats fram till i dag, vilket menas 

att landet historia bär på en av skulderna till dagens utmaningar i Makedonien. Men enligt 

artikelns skribent Megan Ivy ses framtiden med ljushet.
79
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6. De politiska medlemskriterierna  

 

6.1 Demokrati 

Demokratin är själva motorn för att ett samhälle ska fungera på det sätt att alla ska kunna leva 

i ett fritt samhälle. Folkstyre är den typiska definitionen av demokratin. Det är folket som styr 

ett samhälle och genom fria val kan de påverka hur det ska styras i framtiden.
80

 I en demokrati 

har människor rätten att bli medlemmar i olika politiska partier och andra organisationer för 

att på så sätt kunna påverka samhället vi lever i och man har också rätten att kritisera partier 

och andra organisationer. Det är så här en levande demokrati fungerar. Alla har rätten att 

kritisera och att bli kritiserade. Den fria individen är viktig och det är denne som kan påverka 

hur samhället utvecklas.
81

 Det finns alltså tydliga spår av liberala värderingar inom punkten 

för demokrati. I och med att den liberala värderingen är en grundsten för demokratin är det 

uppenbart att liberalism och demokrati går ihop inom det politiska kriteriet. EU:s regelsystem 

garanterar att befolkningen har rätt att uttrycka sina demokratiska rättigheter och skyldigheter 

genom det politiska kriteriet.  

 

6.1.1 Albanien 

Albaniens parlament har haft en omtumlande utveckling då landets oppositionsparti 

bojkottade parlamentet i sex månader år 2015. Men denna avslutades i december 2015 och det 

styrande partiet samt oppositionspartiet försökte få fram en politisk dialog med varandra. De 

har bland annat kommit överrens om att utesluta brottslingar som finns inom det offentliga 

kontoret. Detta har gjort att landets befolkning har fått ett större förtroende för parlamentet, 

även om mycket mer kan ändras. Även talartiden i parlamentet ändrades genom att 

oppositionspartiet har fått lika lång talartid som landets premiärminister. Därmed har 

oppositionspartiets ställning blivit mer rättvist.  
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Det har även blivit lättare för allmänheten att se vad parlamentet gör, genom att insynen har 

förbättrats. Olika intressegrupper och annan verksamhet har fått mer insyn i hur 

lagstiftningsprocessen går till.  

EU-lagstiftningen har ännu inte implementerats till hundra procent i Albanens parlament. 

Parlamentet har även fortsatt att bevaka oberoende institutioner i landet, vilket försvårar deras 

utveckling mot ett EU-medlemskap. Även om det går framåt för Albanien i dessa frågor, har 

de en lång väg att vandra. Strukturen inom organisationen samt det administrativa arbetet 

måste förbättras. Dessa punkter hindrar Albaniens från att utvecklas under det politiska 

kriteriets underpunkt demokrati.
82

  

Angående landets styre försöks det att tas tag i de prioriteringar som anses vara viktigast för 

att integreras i EU-samarbetet. Decentraliseringen av demokratin är en viktig punkt. För att 

kunna visa på att demokratin har slagkraft i hela land vill man försöka sprida makten till alla 

landsändar. Men man behöver ändå öka kapaciteten för de ekonomiska och administrativa 

punkterna när det handlar om decentraliseringen. 

Regeringen har även infört en så kallad National Agency for implementation of the Territorial 

Reform. Regeringen vill slå ihop kommuner för att kunna förenkla själva 

decentraliseringsprocessen i landet. För att lyckas med detta har projektet uppmuntrats genom 

att ge cirka 13,2 miljoner euro. Men för att de lokala grupperna i samhället ska kunna 

utvecklas måste det ges mer hjälp från den nationella ledningen, på så vis går det att öka de 

lokala gruppernas självbestämmande samt öka medvetenheten om demokratin i samhällets 

alla skikt. Även olika utbildningsplaner för de lokala demokratiska grupperna behöver 

förverkligas.  

Övervakningen av den albanska politiska utvecklingen har förbättrats genom att det nu har 

tillsatts olika arbetsgrupper för att kunna se hur det fungerar i politiken. Dessa arbetsgrupper 

har även i uppgift att ge råd till den politiska eliten.  

Även de statliga institutionerna har förbättrats genom att författningsdomstolen fått mer makt. 

Lagstiftningen övervakas också på ett annat sätt som inte gjort tidigare. Parlamentet och 

regeringen i Albanien har också fått större befogenheter med att se till att genomförandena går 

bra. Demokratiseringsprocessen utvecklas. 
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Men enligt EU-kommissionens rapport från 2015 behöver Albanien fortfarande jobba på att 

förstärka olika institutioners oberoende. Landet måste även se om det går att få fram 

samordnade bestämmelser när man ska utnämna eller säga upp chefers makt inom de 

oberoende institutionerna och detta bör ske genom en öppen process av urval.   

Albaniens ombudsman har fått beröm av EU-kommissionen för att denne utvecklar det 

fortsatta samarbetet med det albanska samhället. Den nationella samordningskommittén för 

mänskliga rättigheter tilldelade den albanske ombudsmannen betyget ”A”. Det finns sju 

lokala regionalkontor med tillhörande ombudsmän men beroendet av givarstödet är 

fortfarande stort och ombudsmannens resurser måste förbättras. Även myndigheternas och 

autonomins styre måste förbättras.  

Men Albanien har även tillfogat två andra kommissionärsområden: en barnkommissionär, 

samt en kommissionär för bekämpandet av tortyr och hot och detta visar på tydliga 

förändringar inom demokratiseringsprocessen i landet. 

Det albanska samhället och dess samarbete med myndigheterna har förbättrats avsevärt de 

senaste åren. Parlamentet har godkänt en förordning som ska utveckla det offentliga samrådet 

med det albanska samhället. Detta visar på att demokratiseringsprocessen på landsbygden är 

under utveckling och att framsteg görs, även om det finns mycket kvar att göra. Det lokala 

samarbetet mellan byarna måste förstärkas för att utvecklingen ska gå ytterligare framåt. 

Regeringen och de lokala gruppernas dialog har ännu inte antagits av det albanska 

parlamentet och där med hindrar detta utvecklingen av demokratiseringsprocessen. Den 

offentliga finansieringen till de lokala grupperna är fortfarande begränsade och beroendet av 

att andra ger stöd till dem, hindrar utvecklingen av decentraliseringens plan.
83

  

 

6.1.2 Makedonien 

Landet präglas av inre motsättningar mellan folkgrupper. Landet har haft problem sedan en 

konflikt mellan makedonier och etniska albaner år 2001 ägde rum.
84

 Det nuvarande problemet 

Makedonien står inför är att motsättningarna tas med in i själva parlamentsbyggnaden. 

Stiftandet av olika lagar försvåras genom att motsättningarna finns där och att alla 
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oppositionsledamöter inte alltid finns på plats. Oppositionen och regeringen måste samarbeta 

ännu mer för att nå upp till den politiska nivå som krävs för att landet ska utvecklas och bli en 

ännu mer stabil demokrati. Det finns en undersökningskommitté som har tillsätts för att medla 

mellan de olika grupperna och det är ett krav för landets utveckling. Det finns också ett 

internationellt råd för EU-integration men detta råd har enligt kommissionens rapport bara 

träffat den makedonska regeringen två gånger per år. Här måste utvecklingen mellan det 

internationella rådet och regeringen gå framåt. Ministern för Europakunskaper (the minister 

for European affairs) innehar en stor roll för att påskynda utvecklingen av den demokratiska 

processen. Makedonien har även försökt ändra konstitutionen när det handlar om ett antal 

områden. Oppositionspartiet har inte varit närvarande vid dessa diskussioner och parlamentet 

har inte godkänt förslaget för konstitutionella ändringar. Europeiska kommissionen säger sig 

vara mycket oroade över situationen i det makedonska parlamentet.  

Det talas även om en decentralisering som ska utföras av parlamentet. Detta är ett viktigt steg 

i utvecklingen mot ett land där makten fördelas bättre mellan alla landsändar. Processen måste 

dock förbättras när det gäller samordningen med denna. Landet måste även bli bättre på att 

landsbygdskommunerna utvecklas med hjälp av decentraliseringsprogrammet. Den finansiella 

hållbarheten är mycket viktig. Dessutom måste de olika fonderna som kommunerna får ta del 

av, genomföras på ett sätt som är mer öppet och bättre planerat. Generellt sett behöver även 

den makedonska staten bli bättre på att låta de lokala politikerna sköta sig själva. Oberoendet 

av tillsynen måste utvecklas. Det måste finnas en balansgång mellan staten och de lokala 

politikerna i landet.
85

 

 

6.2 Mänskliga rättigheter 

Denna punkt ligger till grund för att de andra punkterna inom det politiska kriteriet ska kunna 

fungera. Enligt EU kan mänskliga rättigheter hjälpa till att förhindra faktorer som krig och 

fattigdom. När människor får kännedom om att de har rättigheter och skyldigheter i samhälle, 

kan krig och fattigdom förhoppningsvis förhindras.  

Andra viktiga frågor som mänskliga rättigheter tar upp är kvinnans, flyktingars, barns och 

minoriteters rättigheter i samhället. Även diskriminering och kulturella och politiska 
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rättigheter är tre andra faktorer som spelar en stor roll inom arbetet med mänskliga 

rättigheter.
86

 

 

6.2.1 Albanien 

Enligt EU-kommissionens övervakning av Albaniens väg mot ett EU-medlemskap har detta 

gett resultat. Den organiserade brottsligheten som bland annat handlar om Albaniens problem 

med trafficking och kampen mot detta har gett ett gott resultat.
87

 Enligt de liberala 

värderingarna är respekten för den enskilda människan viktig och hennes eget val ligger i 

fokus. Trafficking är någonting som sker med tvång mot den enskilda människan
88

 och detta 

går emot liberalismens tankar om en värld där människor ska leva som de själva vill. 

Respekten för människors moral är en princip som ligger till grund för liberala tankar.
89

 Här 

går det återigen att se att liberalism passar in på det politiska Köpenhamnskriteriet.  

Även äganderätten måste förverkligas av den albanska staten. Registrering av egendom måste 

utvecklas. Det finns även problem som barns rättigheter i samhället samt ungdomsbrottslighet 

i landet, som måste tas på största allvar innan Albanien kan utvecklas till att innefatta stöd för 

hela landets befolkning.
90

  

Utvecklingen av HBTQ-frågorna i Albanien har gått åt rätt håll. Landet har implementerat ett 

nationellt råd där jämlikhet är av högsta prioritet. Det har inrättats olika arbetsgrupper som 

jobbar med HBTQ-personers rättigheter i samhället. Albanien har även skapat en lag som 

förbjuder hatbrott mot HBTQ-personer. Oavsettt sexuell läggning och könsidentitet ska dessa 

inte bestraffas. Det albanska socialdepartementet jobbar aktivt för att förhindra hatbrott och 

liknande.
91

  Även om Albaniens syn på HBTQ-rörelsen går åt rätt riktning, finns det 

fortfarande problem. Enligt en rapport av The Danish Institute For Human Rights har frågor 
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runt HBTQ-rörelsen i det närmaste ignorerats och det visar på att Albanien fortfarande är ett 

konservativt land samt att kunskapen om olika sexuella minoriteter är låg. Där med har 

inställningen till HBTQ-rättigheter varit ganska negativa.
92

  

 

6.2.2  Makedonien 

Makedonien har problem när det handlar om romernas rättigheter. Fördomarna återkommer 

och diskrimineringen av romerna är utbredd.
93

  

Genom att folket lever i en demokrati har de därmed rätten till ett samhälle där de mänskliga 

rättigheterna respekteras, mångfalden florerar och acceptansen för liberala värderingar når 

fram. De fria individerna skapar ett samhälle tillsammans på en grund som respekterar de 

mänskliga rättigheterna. Liberalism handlar mycket om den fria individen och hennes rätt till 

att vara sig själv och uttrycka sig på olika sätt, som inte skadar någon annan.
 94

 Här kan vi 

tydligt se att det finns liberala värderingar inom det politiska kriteriet för mänskliga 

rättigheter.  

Makedonien behöver också jobba med att förstärka rättigheterna för HBTQ-personer. Lagarna 

måste förnyas för att på så vis uppnå en godkänd nivå för skyddet mot hatbrott angående 

HBTQ-personer. Just nu uppfyller Makedonien EU:s linje för lagar mot hatbrott. Men det 

finns ännu ingen lag som förbjuder diskriminering av sexuella minoriteter.
95

.  

 

Pressfriheten i Makedonien behöver också förbättras. Staten har stor befogenhet inom media. 

Reklam är oftast finansierad av staten och på så vis ger det staten indirekt makt att påverka 

samhället. Den offentliga debatten är också någonting som inte når upp till en acceptabel nivå, 

detta genom att den makedonska staten har stor kontroll.
96

 Den journalistiska friheten är också 

begränsad. Journalister blir ofta förtalade och därmed blir det svårare att verkligen nå ut till 
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folket om vad som egentligen försiggår i samhället.
 97

 Yttrandefriheten kränks och därmed 

framförs inte alltid sanningen till folket.   

Det finns även problem med finansiering av landets fängelser. Genom att ekonomin är ostabil 

saknas personal samt att landets fängelser missköts och på så vis ökar brotten mot de 

mänskliga rättigheterna. Även landets polis har en så kallad straffrihet som gör att en viss 

anarki råder inom polisenheten. Makedonien måste skapa en lag där befolkningen kan komma 

med klagomål och på sätt minska polisens misshandel som trots allt existerar i samhället. 

Även yttrandefriheten är kraftigt eftersatt i landet.
98

  

 

6.3 Rättsäkerhet 

Rättssäkerheten är en grundläggande princip som EU jobbar med. Alla länder i EU måste 

uppnå denna punkt, samt Albanien och Makedonien. Om rättsstaten respekteras på rätt sätt, 

går det även att skydda punkterna demokrati och mänskliga rättigheter. Demokratin och de 

mänskliga rättigheterna bygger på att själva rättsstaten första ska kunna respekteras. 

Domstolarna och statsapparaten måste vara stabila.
99

  

 

6.3.1 Albanien 

Albanien är på rätt väg när det handlar om dess rättssäkerhet. Men mycket återstår att göra. 

Landet har bland annat infört ett så kallat ad-hoc parlamentariskt justitieutskott för att kunna 

gå igenom en reformprocess inom den albanska rättssäkerheten. Men Albanien har som 

nämnts ovan ändå många problem kvar att lösa; rättskipningen och domstolarnas avgöranden 

följer inte alltid praxis. Utbildningen för de som ska studera till domare når inte upp till den 

internationella standarden och där med uppfyller inte alltid domstolarna de krav som ställs. 

Korruptionen är fortfarande utbredd inom rättssäkerheten och ansvaret hos domarna och 
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åklagarna når inte upp till en acceptabel nivå. Resurserna inom detta område är också 

otillräckliga. Albanien måste uppfylla ett antal punkter för att kunna utvecklas år rätt håll.  

Landet måste förändra den rättsliga reformen, genom en ny strategi. Även en handlingsplan 

bör vara inräknad i planeringen. De institutionella och rättsliga procedurerna måste utvecklas 

till den europeiska standarden. Man måste tillsätta de lediga platserna som finns inom högsta 

domstolen och förvaltningsdomstolarna. Domstolarnas elektroniska hantering av systemet i 

Albanien måste förlängas, samt att underhållsbudgeten inom detta område borde kontrolleras. 

Domstolsbesluten måste även kunna publiceras till offentligheten inom en passande tid.
100

  

Året dessförinnan gjorde Albanien framsteg när det handlar om rättssäkerheten inom de 

juridiska områdena. En lag om offentlig tjänst har trätt i kraft och den offentliga förvaltningen 

har moderniserats. Institutionen för anti-korruption har tagit fram en rättslig ram som 

försvårar att korruption uppstår i landet
101

 lagändringarna har hjälpt Albanien att utvecklas åt 

rätt håll.  

 

6.3.2 Makedonien 

Rättssäkerheten i Makedonien har under de senaste åren varit ostabil. Reformerna som landet 

genomgick på 90-talet och 00-talet håller på att försvinna genom att den politiska 

intressesfären håller på att ta sig in i rättsväsendets arbete. Makedonien måste diskutera olösta 

frågor inom rättsväsendet för att inte riskera att rättssäkerheten försvagas. Enligt EU-

kommissionen måste de rättsliga och institutionella strukturerna som fortfarande existerar i 

landet, tas tillvara på. Dessutom finns det ett antal punkter som Makedonien måste klara av: 

Landets åklagare måste få fullt stöd och resurser för att rättssäkerheten ska kunna garanteras. 

De måste förändra systemet som handlar om hur man går tillväga för att säga upp domare. Det 

måste även skapas en ny ram för den rättsliga reformstrategin och kunna hantera eventuella 

brister i systemet. Bättre fördelning krävs även inom områden som resurshantering och den 

strategiska planeringen. Makedonien har dock redan genomfört några rättsliga reformer när 

det handlar om rättssäkerheten. Man har haft så kallade action plans mellan åren 2004 och 

2010 där man arbetat med olika områden. År 2006 skapades det rättsliga rådet som innehåller 
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15 heltidsanställda samt åtta domare och fem lekmän, där parlamentet utser tre stycken 

lekmän samt att ordförandena utser de två sista. Det är universitetslärare, inom området 

juridik, advokater och andra representanter från juridikstaben som väljs.  

De som är ordförande i högsta domstolen, samt justitieministern är ex officio medlemmar.
102

 

Justitieministern har ingen rösträtt. Alla lekmän utom en väljs under en regel om kallas 

Badinterregeln
103

och detta görs därför att man vill säkerhetsställa att det blir en rättvis 

representation av samhället.
104

 

 

6.4 Minoritetsskydd 

Minoritetsskydd är någonting som både Albanien och Makedonien måste arbeta vidare med. 

Länderna måste använda alla medel som går för att kunna erbjuda minoriteterna de 

rättigheterna som de har. Det är inte själva kommissionen som bestämmer över dessa frågor, 

utan det är upp till de enskilda länderna att respektera minoriteternas rättigheter i samhället. 

På så sätt kommer de uppnå punkten för minoritetsskyddet. De frågor som Albanien och 

Makedonien måste arbeta med för att kunna bli godkända är minoriteternas erkännande 

ställning, självbestämmande och rätten att använda sina minoritetsspråk.
105

  

 

6.4.1 Albanien 

Albaniens mål mot ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras går åt rätt riktning. 

Standarden är av europeiska mått nästan lika bra som EU-standarden på angående mänskliga 

rättigheter. Även om landet visar på en positiv utveckling, finns det fortfarande problem som 

måste lösas. De två minoriteterna romer och egyptier utsätts för diskriminering som gör att de 

bland annat har svårt att få jobb eller att på andra sätt komma in i samhället. Den albanska 

politiken är outvecklad när det handlar om dessa gruppers rättigheter och ofta är samarbetet 
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mellan romerna och egyptierna å ena sidan och den albanska regeringen å andra sidan, 

bristfällig. Albanien måste förbättra situationen för dessa grupper samt skapa en lag som helt 

och hållet fördömer diskrimineringen av romerna och egyptierna. Levnadsförhållandena 

måste aktivt förbättras genom den albanska statens stöd, först då kan toleransen mellan 

minoriteterna och det albanska samhället bli bättre .
106

  

 

6.4.2 Makedonien 

Makedonien uppfyller det europeiska kravet för minoritetsskyddet. Men det finns fortfarande 

många problem som landet måste ta tag i. Problemet handlar om att landet inte har en 

tillräckligt bra ekonomi för att genomföra alla åtgärder som måste tas. Detta gör att 

personalen som jobbar med dessa frågor får problem. De mänskliga rättigheterna för 

minoritetsskyddet är inte tillräckligt utvecklat och exempel på grupper som drabbas är romer, 

HBTQ-rörelsen och personer med funktionshinder. Diskrimineringen mot dessa är stor, på 

grund av att genomförandet av minoritetsskyddet ännu inte fungerar.
107

  

År 2012 blev en ung människa mördad i kommunen Gjorče Petrov i Skopje och även om 

mordet inte var riktat mot en viss folkgrupp kom detta ändå att skapa spänningar mellan de 

olika folkgrupperna i landet. Minoritetsskydd är alltså någonting som behöver utvecklas i 

Makedonien för att kunna skapa bra förutsättningar för alla olika människor att utvecklas i 

livet. Det så kallade Ohridavtalet som finns till för att förbättra relationerna mellan de olika 

folkgrupperna måste jobba ännu hårdare för att lyckas få stopp på de inre stridigheterna 

mellan medborgarna i landet.
108

 

 

7. Slutsatser  

På vilka sätt kännetecknas EU:s politiska medlemskriterium av liberalism? 

Medlemskriteriet kännetecknas av liberalism på det sätt att de har fyra underpunkter som ska 

implementeras av Albanien och Makedonien. Underpunkterna som det skrivits om är 
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demokrati, mänskliga rättigheter, minoritetsskydd och rättsstatsprincipen. Alla dessa 

underpunkter kan relateras till liberalism därför att de värnar om människans enskilda värde 

och dess frihet. Underpunkterna handlar bland annat om att människan ska få ta sig egna 

uttryck, tala sitt eget språk, accepteras dess sexuella läggning och att staten inte ska få allt för 

mycket makt att påverka människors liv. Alla dessa faktorer kan appliceras på det liberala 

perspektivet. Liberalism värnar om den enskilda människans mänskliga rättigheter. Inom 

detta perspektiv är det av stor betydelse att fred, tillväxt och frihet garanteras människan.  

På vilka sätt skiljer sig Albaniens och Makedoniens politiska och ekonomiska historia, 

politiska system, massmedier, arbetsmarknad och sociala förhållanden från liberalism? 

Ländernas fem punkter som tagits upp skiljer sig mycket från liberalism. Båda länder är 

relativt unga demokratier och än idag går det att se tecken på att de har många problem kvar 

att lösa. Det liberala perspektivet utgår från den enskilda individen och dess frihet samt fred 

och tillväxt. Tolerans mellan olika människor är av högt värde. Grunden till att Albaniens och 

Makedoniens system skiljer sig från liberalism är att de tidigare har haft kommunistiska 

regimer som begränsat befolkningarnas frihet. Det är speciellt Albanien som varit hårt 

kontrollerat. Alla fem punkter har påverkats av deras historia. Historian är grunden till hur 

situationen för länderna ser ut. Makedonien blev ett självständigt land år 1992, innan dess 

kontrollerades landet av Jugoslavien. Albanien var ett mycket isolerat land som kontrollerades 

av Enver Hoxhas marxistisk-leninistiska regim. Liberalismens tankegångar om den fria 

individen och dess rätt att uttrycka sig går helt emot ländernas bakgrund.  

I vilken utsträckning kan det politiska kriteriets liberala aspekter beskrivas som en 

bakomliggande orsak till att processen mot ett EU-medlemskap för Albanien och Makedonien 

går långsamt? 

Det politiska kriteriets liberala aspekter kan i stor utsträckning beskrivas som en 

bakomliggande orsak därför att länderna inte har haft en liberal grund som det politiska 

kriteriet har. Därför finns det många problem som länderna försöker radera ut. Även om 

länderna gjort många framsteg finns det mycket kvar att förbättra. Det politiska kriteriet vilar 

på en liberal grund och Albaniens och Makedoniens EU-medlemskap tar tid att förverkliga på 

grund av deras bakgrund som kommunistiska enpartistater där regimerna inte tolererade de 

liberala värden som det politiska kriteriet står för; demokrati, mänskliga rättigheter, 

rättsstatsprincipen samt minoritetsskydd. Även om Jugoslavien accepterade att det fanns olika 

folkslag i landet, fanns det många som till exempel nationalistiska tankar.  
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