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                                               Abstrakt 

Min uppsats är en teorikonsumerande studie där fokus ligger på att identifiera problem för 

tillämpning av den konsociala demokratimodellen i Burundi på grund av svårighet att särskilja 

etniska grupper i landet. Jag har undersökt etnicitet ur tre olika teoretiska perspektiv: 

Essentialism, socialkonstruktionism och postkolonialism teori. Resultatet har visat att etnicitet 

i Burundi kan definieras ur postkolonialistisk teori, vilket medför problem att tala om etnicitet 

ur ett vetenskapligt synsätt: burundiska folk har samma kultur, pratar samma språk, tillhör 

samma religioner, bor utsprida i landet, m.m. Denna problematik har gjort det svårt för 

applicering av konsocial demokrati, som är den demokratimodellen som används i Burundi 

sedan nationell självständighet. Etnicitet används av politiker för att erövra och behålla makten. 

Jag har också i denna uppsats diskuterat vilka alternativa demokratimodeller som fungerar i 

splittrade samhällen som kan vara bättre för Burundi. Mitt resultat har visat att de olika 

modellerna också skulle påträffa samma hinder - alltså den etniska problematiken.  

 

Nyckelord: Konsocial demokrati, Etnicitet, Arusha överenskommelse och burundisk 

konstitution. 
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1. Inledning  

 

Demokrati har uppnått stora framgångar i en del länder, men i andra länder har utvecklingen av 

demokrati pendlat upp och ner genom åren. Demokratimodellen har spridit sig snabbt från land 

till land, från kontinent till kontinent (Hadenius 2006, s. 210,223). Demokrati är ett mål som är 

svårt att uppnå. Det finns lika många uppfattningar om det som kännetecknar demokratier och 

auktoritära regimer som det finns källor om hur regimer kollapsar. I Afrika är det stora 

problemet och den stora utmaningen är att bygga en demokrati från en odemokratisk regim. Det 

vill säga att bygga en ny regim, institutioner och demokratiska processer. Många länder utgår 

ifrån en felaktig inriktning och struktur för att uppnå demokrati och går sedan vilse (Horowitz 

1991). Burundi är ett land som har haft svårigheter att etablera en demokrati. I början av 1990 

blev, den före detta president Pierre Buyoya, tvungen att etablera en demokratiseringsprocess 

efter internationella påtryckningar. Under den postkoloniala perioden hade Burundi brottats 

med konflikter mellan två etniska grupper ”hutu” och ”tutsi”, eftersom att landet styrdes utav 

en auktoritär militär regim med ett enpartisystem lett av tutsi-minoriteten. Den auktoritära 

regimen beslutade 1972 att döda alla intellektuella och vuxna hutuer. Den 

demokratiseringsprocessen som Pierre Buyoya initierade gick ut på att skapa en maktdelning 

mellan de två grupperna, där det enda partiet Uprona, som regerade sedan självständighetstiden, 

konkurrerade med andra partier i valet juni 1993. Dessa val ledde till att Hutu partiet Frodebu 

vann valet och Melchior Ndadaye blev således den först valde demokratiska presidenten. 

Melchior Ndadaye blev dock mördad fyra månader senare vilket innebar startskottet för ett 

sjutton år långt inbördeskriget (Vandeginste, 2017, s.7). Melchior Ndadaye hade en plan för att 

omstrukturera armén så att alla etniska grupper skulle vara representerade i militären och inte 

bara tutsigruppen. Dessa planer genomfördes dock aldrig och över 800 000 miste livet i 

inbördeskriget (Brown & Kaiser 2007, s.1139). 

Inbördeskriget avslutades med en överenskommelse mellan olika partier och grupper som 

deltagit i konflikten. Överenskommelsen(er) slöts i Arusha i Tanzania. Landet återfann ”fred” 

i några år, men trots Arushaöverenskommelserna så uppstod det en ny politisk konflikt under 

2010, som senare ledde till en ny vapenkonflikt under 2015. Detta har sålunda föranlett min 

undersökning och val av ämnet till min uppsats. 

Efter varje politisk konflikt har politiker försökt att lösa problemet genom förhandlingar och 

maktdelning mellan politiker. Uppdelning av politiska makten mellan politiker från olika 
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etniska grupper har dämpat konflikter, men tyvärr ledde inte det till att upprätthålla en 

demokrati. Detta beror dels på att varje gång en grupp inte är nöjd försöker att skapa en 

politiskkonflikt som avslutas med förhandlingar och som medför tillgång till 

statensinstitutioner, vilket i sin tur betyder tillgång till resurs och makt. Burundiskakonflikten 

ligger inte på maktdelning speciellt efter Arushaöverenskommelsen men istället hur politiker 

använder sig utav etniskproblematiken för komma åt eller behålla makten. (Delay 2006, 

s.699) 

 

1.1. Problemformulering och syfte 

 

Maktdelning har funnits och fungerat i olika former i olika länder som har delade samhällen, 

som exempelvis Belgien, Irland, Nederländerna och Schweiz. Maktdelning har utgjort en grund 

för demokrati och stabilitet i de nämnda länderna. Däremot har vissa länder, speciellt i Afrika, 

haft svårt att genomgå en demokratiseringsprocess på grund av inhemska konflikter och 

splittrade samhällen är en orsakerna till detta. 

Burundi har drabbats av många konflikter efter självständigheten från Belgien 1962, och många 

forskare och politiker är inne på att maktdelning har varit grunden till dessa konflikter. Efter 17 

års av inbördeskrig, så skrev politiker och olika grupper i konflikter tre överenskommelser i 

Arusha i Tanzania, om hur olika grupper skulle dela makten. Detta har inte kunnat hindra 

uppkomst av politiska konflikter och vapenkonflikter. Härvidlag så kan frågor uppstå om varför 

maktdelningen i Burundi inte har kunnat hindra konflikter. 

Utifrån de konflikter som uppstod efter Arushaöverenskommelserna kan det vara svårt att hävda 

att maktdelningen har uppfyllt sin funktion för att motverka konflikten i Burundi, och för att 

främja demokratiutveckling i landet. Vandeginste är en forskare som har forskat mycket inom 

maktdelning i Burundi. Han har skrivit en artikel om maktdelning, där han utgår från Arend 

Lipharts teori om konsocial demokrati och kom fram till att Burundi inte uppfyller krav för en 

konsocial demokrati, vilket enligt honom i framtiden kan hota den redan existerande 

”maktdelning” som etablerats i Burundi sedan Arushaöverenskommelserna (Vandeginste 2006, 

s.27 och Vandeginste 2009, s.83). Jag hänvisar till Vandeginste eftersom att han har forskat 

mycket i burundisk maktdelning, där han ansåg att Burundi efter Arusha överenskommelser 

inte uppfyllde krav till Lijpharts modell. Detta har således väckt ett intresse på att titta hur 
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etnicitet spelar roll till applicering av konsocial demokratimodellen, samt att jag vill diskutera 

andra möjliga sätt att förstärka demokrati i Burundi. 

Konsocial demokrati är en konstitutionsmodell som fungerar bättre för att lösa konflikter 

mellan olika grupper i delade samhällen konsocial demokrati definieras i fyra principer: 

Grand koalition, ömsesidigt veto, proportionalitet och segment autonomi (Lijphart 1979, s. 

449–500), (Ser även i kapitel teori). 

I flera år har Burundi försökt använda sig utav konsocial demokrati som liknar den belgiska 

modellen. Burundisk konsocial demokrati är därefter ett belgiskt arv från kolonialismtiden men 

modellen gav tyvärr ingen långsiktig effekt (Lijphart 1977, s 217). 

Efter Arushaöverenskommelserna 2000 kunde man konstatera att konsocial modellen gav liten 

effekt, men som inte kan förklara att demokrati och stabilitet kan hålla länge. Många forskare 

har fokuserat mycket på att försöka förklara och beskriva hur maktdelning eller konsocial 

demokrati kan fungera och på så sätt bidra stabilitet i landet. 

Det finns olika former av demokratier men för att begränsa mig har jag valt att studera den 

konsociala demokratin dels för att den har fungerat i vissa splittrade samhällen och dels för att 

den har använts sedan Burundi blev självständigt fram tills i dag.  

När det gäller kategorisering av burundiska olika grupper kan man konstaterar att det är svårt 

att kategoriserar de grupperna, eftersom grunden till det, inte är väldefinierad. Mycket forskning 

kring konsocial demokrati och svårigheterna att applicera den i Burundi har gjorts, men hittills 

har ingen fokuserat just på segmentering som jag anser är det största hindret.  

Syftet med den här uppsatsen är att identifiera problematik av kategorisering av burundisk 

folket i olika etniska grupper och sedan dess påverkan för tillämpning av konsocial modellen 

samt diskuterar andra ansats som kan förstärka demokrati i Burundi. 

Mina frågeställningar är: 

Hur kan burundisk etnicitet förstås utifrån olika teoretiskt perspektiv? 

I vad mån utgör etnicitet i Afrika, speciellt i Burundi, ett hinder till etablering av en konsocial 

demokrati? 
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1.2. Fakta om Burundi 

 

Burundi är ett av Afrikas minsta länder med 27 834 kvadratmeter. Det ligger i östra 

Centralafrika och är ett av tätast länder med 11 178 921 invånare (2015). Huvudstaden heter 

Bujumbura och landet avgränsar mot demokratiska Republik Kongo, Rwanda och Tanzania 

(landguiden.se). Den burundiska befolkningen består av 85% hutuer, 14% tutsier och 1% batwa 

enligt senast statistiken under kolonialtiden (Souffle-et-chemins.fr). I Burundi finns det flera 

religioner och samfund och ingen av dem betraktas som statlig religion. Det finns inga 

konflikter mellan samfund och staten eller olika samfund sinsemellan. Burundisk kultur består 

av muntliga poesier, fabler och legender. På grund av låg läskunnighet har det blivit svårt för 

skriven litteratur att utvecklas. Kirundi är det nationella språket, landets officiella språk är 

Kirundi och franska, swahili används också men i principen i affärslivet.  Burundis statsskick 

är republik enhetsstat och statschef och regeringschefen är sedan 2005 Pierre Nkurunziza 

(Landguiden.se). 

I den burundiska konstitutionen från 2005 framgår att makten ska delas mellan olika etniska 

grupper och att i varje grupp ska representeras i varje parti. Burundi har ett multipartisystem 

och från 2005 är CNDD-FDD det regerande partiet. I dag styr partiet i koalition med två andra 

partier. nämligen UPRONA och FNL-Palipehutu. Mellan 1890 och 1962 var Burundi en koloni, 

som koloniserades av Tyskland och därefter av Belgien (landguiden.se). 

 

 

2. Tidigare forskning  

 

I kapitlet forskning om konsocial demokrati i Burundi har jag förklarat hur forskning idag 

förklarar maktdelning i Burundi och hur konsocial demokrati har utvecklats, hur den 

implementerades och hur den fungerar just idag i Burundi. 
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2.1. Konsocial demokrati i Burundi 

 

Vandeginste är en forskare som har forskat mycket inom maktdelning i Burundi, han skriver i 

sin artikel “Exit Arusha? Pathways from Power-Sharing in Burundi” där han menar att, för att 

överkomma våldsamma etniska konflikter och förhindra uppkomsten av nya konflikter, så 

måste det ske genom förhandlingar om hur makt ska delas mellan de etniska grupperna. Han 

menar att Burundi har varit ett exempel till alla andra länder i Afrika när det gäller att lösa 

konflikter genom maktdelning. Efter en lång etnisk konflikt i Burundi och 

demokratiseringsprocess som misslyckades kunde landet förhandla i Arusha år 2000 och lyckas 

att upprätthålla en demokrati och inkludera rebeller som hade krigat i över 20 år. Maktdelningen 

i Arusha garanterade en representation av alla etniska grupper i statens institutioner och en 

koalition i regering (Vandeginste 2017, s.6). 

Vandeginste fortsätter med att förklara hur konsocial maktdelning började hotas i och med valet 

2010. Under denna tid staten kontrollerades av det före detta rebellpartiet CNDD-FDD. Fem år 

senare stod Burundi inför ett nytt val som resulterade i konflikter. Många demonstranter krävde 

att presidenten Pierre Nkurunziza inte skulle ställa upp för ett tredje val, vilket kulminerade i 

en statskupp sommaren 2015. CNDI (the National Commission for Inter-Burundian Dialogue) 

kritiserades för att den kontrollerades av det parti som regerade, och kände en känsla av att gå 

igenom Arusha avtalet för att hitta några avvikelser från avtalet. Vandeginste menar att detta 

kommer överskugga maktdelning i Burundi i framtiden (Vandeginste 2017, s.6). 

Vandeginste menar att det är enkelt att se skillnad mellan olika segment i ett samhälle när deras 

identitet är väldefinierad, exempelvis skillnad av typen regional, lingvistik eller ras. Däremot 

kan det bli svårt när de är av typen religiös eller ideologisk. I fallet av Burundi etniska grupper 

finns enligt Vandeginste även om han hävdar att det finns ingen folkräkning av etniska grupper 

sedan självständighet (Vandegiste, 2006, s.9) 

Enligt samma författare, burundiska politiska transitionen med Arushaförhandlingarna som 

mynnade ut i en maktdelning som liknade den konsociala modellen eftersom man kunde 

konstatera att maktdelningen organiserades utifrån etnicitet och innefattade kvotering av 

minoriteter. Eliter från olika segment av det burundiska samhället samarbetade före och efter 

2005 valet för att bilda nya institutioner som återspeglades mångfald i samhället (Vandeginste 

2006, s.27). 
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Sullivan i sin tur menar i en artikel han skrev om den konsociala modellen att maktdelning 1993 

inte har uppnått kriterierna för Lijpharts modell (Sullivan 2005, s.91). Han hävdar att Arusha 

avtalet 2000 har blivit en framgång när det gäller konsocial demokrati eftersom de som 

förhandlade hade lärt sig misstaget från problemet som uppstått 1993 (Sullivan 2005, s.92). 

Vandeginste menar att maktdelning har använts som ett instrument i 20 år för att fria staten från 

enpartistyre och behålla stabilitet i institutioner efter demokratiska val, vilket brukar resultera 

med en militär statskupp. Maktdelning används också för att reglera den underrepresenterat 

segment i samhället och för att förhandla fred med rebellgrupper (vandeginste 2009, s. 81). 

Enligt vandegiste har maktdelning förhindrat stora konflikter, men har inte kunnat garantera 

rättssäkerhet, mänskliga rättighet och demokrati. Den har inte heller skapat en effektiv och 

ansvarsfull styrning. Vandeginste anser att Burundi har en lång väg att gå för att uppnå och 

upprätthålla stabilitet i dessa avseenden. (vandeginste 2009, s.81–82). 

Vandeginste menar att vissa faktorer kommer att hota den redan existerande maktdelningen i 

framtiden. Han menar att maktdelningen som Burundi efterföljer inte uppfyller de krav som 

finns i Lijphart-modellen, att Burundis politiska system lutar mer mot ett presidentialism system 

än en parlamentarism system och att den internationella pressen, som tidigare varit närvarande 

från det att Burundi fick sin suveränitet och under Arushaförhandlingarna, är frånvarande. 

(Vandeginste 2009, s.83–84). 

Valet år 2005 liknade valet år 1993 och enligt Brown & Kaiser är det är inte säkert att det 

kommer ge fred och demokratisk ordning. De anser att den enda lösningen för att undvika att 

våld och konflikter uppstår igen är att utveckla ett system där regeringen kan öka säkerheten 

och skydda rättigheter och minoriteter (Brown & Kaiser 2007 s.1140). 

Delay menar att för att förstå etniska konflikter i Burundi så behöver vi titta på hur statens makt 

har ändrats över tid och hur tillgång till resurser har varit. Våldet har blivit det enda sättet för 

människor och grupper att förhandla för att få tillgång till statens institutioner. De regeringar 

som dominerats av tutsi minoritetsgruppen har förnekat de etniska skillnaderna. De har skapat 

ojämlikheter och diskriminerat den hutuiska majoritetsgruppen och exkluderat dem i den 

politiska och ekonomiska sfären. Tutsiminoritet har tryckt ner hutu majoritetsgruppen under en 

lång period för att skydda sin egen status (Delay 2006, s.669). 

Både Reyntjens och Grauvogel hävdar att konflikter som uppstod efter valet 2015 visade att 

Arusha överenskommelse även om den lyckades att hantera etniska klyftor, den konsocial gav 
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inget stöd till den liberala demokrati, en bra styrning eller mänskliga rättigheter (Reyntjens 

2016, s.75) och Grauvogel 2016, s.5).  

Grauvogel menar att med den fredprocess i Arusha, enligt Lijpharts teorimodell, kan man se att 

den gav kortsiktiga mål för att få slut till inbördeskriget och konflikter och politisk instabilitet 

(Grauvogel 2016, s.5). 

Grauvogel menar att, efter Arushas överenskommelser, har den etniska jämlikheten i 

parlamentet, regeringen, polis och militär lyckats att förhindra etniska våldet. Grauvogel anser 

att maktdelning har gömt den etniska identiteten och därefter förhindrat konflikterna. Problemet 

är att man inte vet exakt vad som är bakomliggande orsak till 2015 inbördeskriget. (Grauvogel 

2016, s.4–5). 

Grauvogel vidare menar att maktdelning har varit effektiv att få slut till våldsamma konflikter 

men har misslyckat totalt med att uppnå demokrati. Hon menar också att när det gäller Burundi, 

så läggs mycket fokus på politiken på den högsta nivå, samtidigt som att den inte har lyckats 

att lösa samhällets allmänna problem (Grauvogel 2016, s.11). 

 

 

3. Arusha överenskommelse 

 

I kapitlet Arushaöverenskommelse har jag sammanfattat de viktigaste händelserna i avtalet, hur 

maktdelning delades mellan burundiska eliter. Detta tycktes var viktigt att introducera eftersom 

uppsatsen handlar också om hur svårt det är att dela på makt och hur burundier har försökt att 

hitta en lösning till det. 

Brown & Kaiser menar att Burundi har haft svårt med demokratiseringsprocessen på grund av 

etniska och regionalkriser som ibland varit mycket våldsamma. I och med valet 1993 fick 

majoritetsgruppen Hutu makten för första gången sedan landet blev självständigt. Presidenten 

som vann blev dock mördad av vissa medlemmar ur militären från den styrande 

minoritetsgruppen tutsi och detta resulterade i ett utbrett etniskt våld mellan hutumajoriteten 

och tutsiminoriteten. Tutsiminoriteten var rädda för att det skulle uppstå dominansstyre där 

majoritetsgruppen hutu tog all makt (Brown & Kaiser, 2007, s.1140). 



13 
 

Många accepterade att valet var demokratiskt och trodde att det skulle leda till en förändring. 

Konflikter som hade hänt förut skulle avslutas, eftersom att presidenten som mördades hade 

lovat att omstrukturera armén så att alla etniska grupper skulle inkluderas. Strax efter att 

presidenten Melchiol Ndadaye mördades, så utbröt ett inbördeskrig mellan de två etniska 

grupperna (Brown & Kaiser 2007, s.1140). 

Internationella organisationer Förena nation (FN) och afrikanska union (AU), till och med den 

före detta tanzaniske presidenten Julius Nyerere försökte hjälpa till att hitta en lösning på 

konflikten i Burundi (Både Brown & Kaiser 2007, s.1139–1140) 

O’ Flynn menar att konflikter mellan grupper uppstår när människor inte har samma avsikter. 

Han föreslår att för att eliminera konflikter genom att etablera fred och demokrati, så måste 

grupper gå ihop. Deras ledare måste också gå ihop för att hitta en demokratisk lösning som 

kommer leda till ett fungerande politiskt system. Enligt O’ Flynn är det viktigare att hålla ihop 

och glömma bort olikheter ju fler inblandade aktörerna är och detta kommer utveckla deras 

avsikter som i sin tur främjar fred och demokrati (O’ Flynn 2015, s.187–188), vilket var syftet 

med Arushaöverenskommelserna. 

 Efter 1993 valet, mellan 1990–1996 var president Julius Nyerere medlare, men han gick bort 

under tiden förhandlingar pågick. År 2000 tog Nelson Mandela över och de två etniska grupper 

kunde komma på en överenskommelse på en 36 månaders övergående regering och skulle dela 

på makten. Ett parlamentariskt multiparti val ägde rum efter de 36 månaders transitionsperioden 

som började 2001, och landet kunde inleda en demokratiseringsprocess igen. Men Arusha 

överenskommelsen från år 2000 har inte själva bringat fred i landet. Freden var dock inte 

långvarig och en bidragande faktor till det var att de båda partierna/beväpnade grupperna. 

”CNDD-FDD the National Council for the Defence of Democracy/Forces for the Defence of 

Democracy” och ”FNL-Palipehutu the National Liberation Forces/Party for the Liberation of 

the Hutu People” s.1140 vägrade att skriva under överenskommelsen från år 2000 eftersom 

dem ansåg att den inte tog itu med problemet att militären fortfarande dominerades av 

tutsiminoritet. År 2002 skrev en av de två nämnda beväpnade grupperna under en 

överenskommelse för att göra slut på kriget. CNDD-FDD bestämde sig att ställa upp i valet 

2005 och vann valet med 58 % av rösterna. Men FNL-Palipehutu väntade tills 2006 för att 

skriva under fredsavtalet då de upphörde med sitt väpnade motstånd. Kriget tog slut med en 

lovande hållbarhet och ett framsteg för demokratin. Valet som hölls år 2005 hade liknelser till 

det valet som hölls under år 1993. Brown & Kaiser hävdar att det inte är säkert att det kommer 
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ge fred och demokratisk ordning. De anser att den enda lösningen för att undvika att våldet och 

konflikter uppstår igen är att utveckla ett system för regeringen som kan öka säkerhet, 

rättigheter och skydda minoritet (Brown & Kaiser 2007, s.1140 och Delay 2006, s.671). 

Arushaöverenskommelse som inspirerades av Sydafrika och belgiska maktdelningsmodell, som 

i sin tur följer Liiphart modellen, och som fungerar i de två sistnämnda länderna kunde ha hjälpt 

Burundi att undvika politiska konflikter. (Vandeginste 2009, s.65). Trots att det uppstod 

konflikter efter implementering av maktdelningsmodellen från Arushaöverenskommelsen har 

modellen mildrat konflikter i landet. Grauvogel menar att med den fredprocessen i Arusha, 

enligt Lijphart teori modell, kan man se att den gav kortsiktiga mål för att få slut till 

inbördeskriget, konflikter och politisk instabilitet eftersom maktdelning har gömt den etniska 

identiteten. Hon hävdar vidare när det gäller Burundi att mycket fokus har lagts på politiken på 

den högsta nivå medan den har inte lyckas att lösa samhällets allmänna problem (Grauvogel 

2016, s.4–5, 11). Jarrett går på samma spår när hon hävdar att konsocial demokrati gynnar eliter 

istället för att hitta en lösning till hur man kan förena människor till gemensamma identitet 

(Jarrett 2016, s.402).  

Politiker i Burundi var nöjda efter de skrev på Arushaöverenskommelse eftersom de fick dela 

på makten men när deras intresse var inte längre tillfredsställda uppstod politiska konflikter på 

nytt. Basen till maktdelning i Burundi från Arusha har varit etnicitet, och etniska och politiska 

konflikter är oundvikligt så länge etniska problematiken är inte utlöst oavsett hur bra den 

maktdelning teori som användes är.  

 

 

4. Teori 

 

I kapitlet teori har jag använt Lijpharts modell för att kunna identifiera hinder för att applicera 

konsocial demokrati i Burundi. Där definierar jag vad konsocial demokratin är genom fyra 

principer och sedan introduceras 9 rekommendationer om hur maktdelning bör vara i delat 

samhället. Jag avslutar med att ta upp maktdelningsdemokratins kritik och alternativ teorier 

från andra forskare. 

 Jag har också försökt att förklara definition av etnicitet ur teoretiska perspektiv av Wikström. 
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4.1. Lijpharts konsocial demokratimodellen. 

 

Lijphart är en forskare som har utvecklat den konsociala demokratimodellen. Han menar att 

konsocial demokrati är en konstitutions modell som fungerar bättre för att lösa konflikter mellan 

olika grupper i delade samhällen. Konsocial demokrati definieras i fyra principer: Grand 

koalition, ömsesidigt veto, proportionalitet och segment autonomi (Lijphart 1979, s. 449–500). 

Enligt Lijphart,är maktdelning ett tillvägagångssätt för att skapa ett fungerande politiskt system 

i länder med en splittrad och uppdelad befolkning. För att maktdelningen ska fungera finns det 

regler som måste följas och institutioner som måste upprättas i sådana länder (Lijphart 2004, 

s.96). Det största problemet med misslyckande av maktdelnings system är inte brist på 

tillräcklig maktdelning, men på konstitutioners regler och institutioner (Lijphart 2004, s. 99).  

Lijphart hävdar att det är svårt att etablera och upprätthålla en demokratisk regering i ett splittrat 

samhälle. Detta är på grund av etniska och andra djupa klyftor. För att ett land ska lyckas med 

demokrati måste det ha två viktiga egenskaper:  

Maktdelning eller det han kallar för (Grand koalition) och grupp autonomi, den först nämnda 

innebär att alla representanter från olika grupper ska delta i det politiska beslutfattandet. Den 

andra innebär att dessa grupper är fria att styra sig själva och speciellt i vissa områden som till 

exempel utbildning och kulturområden (lijphart 2004, s. 97).  

Det finns också två egenskaper som han anser kompletterar de två ovannämnda:  

Ömsesidigt veto som även kallas också minoritets veto, vilket innebär att minoriteten har rätt 

att blockera beslut från majoriteten när deras intresse inte är respekterat. Proportionalitet 

innebär att det finns en bättre politisk representation, bättre representation i offentliga möten 

och bättre fördelning av offentliga resurser. Proportionalitetsfunktionen är till för att skydda 

minoriteten genom en etablering av en överrepresentation av minoriteten i politiken i proportion 

till dess andel i samhället. Proportionalitet är omöjligt i ett majoritetsstyre, där vinnaren tar allt 

(Lijphart 1979, s.51). Lijpharts teori om konstitutioner är baserad på hans nio 

rekommendationer som förklarar hur maktdelnings modell i splittrade samhällen bör vara. Han 

menar också att det inte är nödvändigt att följa alla hans rekommendationer utan att titta på 

andra alternativ. Det kan dock vara till stor hjälp att studera dem och se vilka som passar bäst 

den stat man vill studera (Lijphart, 2004, s. 99, 107). 
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4.1.1.   Lagstiftande valsystem 

 

Det finns tre kategorier av valsystem, den proportionella representationen, majoritetsvalsystem 

och mellanliggande system. Det system som fungerar bäst i ett splittrat samhälle är 

proportionell representation, eftersom att i ett proportionellt valsystem är alla etniska grupper 

representerade och människor behandlas jämlikt oavsett etnicitet, ras, religiös tillhörighet och 

regiontillhörighet (Lijphart 2004, s.100). 

 

4.1.2.  Riktlinjer inom proportionell representation 

 

Lijphart menar att proportionell representation är ett alternativ till ett splittrat samhälle, men att 

det är mycket brett och svårt att genomföra på ett demokratiskt hållbart sätt. 

En hög proportionalitet av mandatär och flermansvalkrets är önskvärt, men det ska inte bli 

alltför stort, för att inte riskera att den skapar ett stort avstånd mellan väljare och representanter. 

Det ska finnas partilistor, där partierna väljer sina kandidater. Stängda eller delvis stängda listor 

är nödvändigt för att undvika att väljarna ska välja sina individuella favoriter. De ska istället 

välja partier vilket gör att partierna bli starkare (Lijphart 2004, s. 100–101) 

 

4.1.3. Parlamentarisk eller presidentialism styre 

 

Nästa steg, enligt Lijphart, är att välja det statsskick som passar med djupa delade samhällen. 

De statsskick som finns är parlamentarisk och presidentialism eller semi-presidentialism. Det 

styrelseskick som är att föredra är parlamentarism, eftersom att det är baserat på maktdelning 

mellan många aktörer (Lijphart 2004, s.101). 

Problemet med presidentialism är att den inte ger någon möjlighet till fördelning av valresultat, 

vilket är grunden i en demokratisk politik, eftersom att den utgår ifrån att all politisk makt 

tillfaller vinnaren. Presidentialism tenderar att lyfta enskild person över partiet och 

partiprogrammen som i själva verket är viktiga i delade samhällen, eftersom partier är länkar 

mellan medborgare och regering. Partierna är viktigare i delade samhällen eftersom de lyfter 

fram gruppernas intressen (Lijphart 2004, s. 102). 
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Det blir även svårt att bygga en grand koalition i presidentialism än i ett parlamentariskt system. 

I parlamentarismen är den exekutiva vald av den legislativa, samtidigt som i presidentialism är 

den exekutiva vald både direkt eller indirekt av väljarna, vilket gör att den är oberoende av den 

legislativa (Lijphart 2002, s.49).  

Den andra utmaningen med presidentialism är att det kan förkomma dödlägen som är ett resultat 

av konflikten mellan den exekutiva och legislativa makten. Presidenten och den legislativa kan 

hävda var för sig att de får den demokratiska legitimiteten genom folket. Det kan hända att båda 

två har olika preferenser eller inte tillhör samma parti, vilket kan resultera i att de kan avvärja 

varandra. Dödläget kan också förekomma när det gäller presidentens mandatperioder, eftersom 

att de är fasta. Om en president blir allvarligt sjuk, inkompetent, eller misstänkt till allvarliga 

brott, då går det inte att avsätta presidenten under mandatperioden. Detta skulle inte förkomma 

i ett parlamentariskt system med tanke på företroendeval, nyval osv. Att gå från presidentialism 

till parlamentarism kan vara en stor utmaning i ett land som har haft presidentialism som 

styrelsesätt i många år. Även om det är svårt att ändra till ett parlamentariskt styre, så är det 

fortfarande att föredra före presidentialism (Lijphart 2004, s.102). 

 

4.1.4. Maktdelning i den verkställande 

 

Maktdelning i den verkställande makten är en fördel i ett parlamentariskt system, och 

underlättar bildning av maktdelning, men är inte för sig ingen garanti. Det bästa svaret på 

maktdelning, på den verkställande nivån, är Belgien där alla flerspråkiga grupper är 

representerade i kabinetten. Nackdelen med deras system är att den inte går att applicera i ett 

land där det finns en stor skillnad i antal mellan majoritet och minoritet, eller där splittring av 

etniska grupper är stort. Lijphart föredrar det Sydafrikanska fördelningssystem, där varje parti 

som når 5 % av rösterna i parlamentet har rätt att vara med i Kabinetten på ett proportionellt 

sätt. 

 

4.1.5. Kabinettens stabilitet 

 

Lijphart menar att nackdelen med det parlamentariska systemet är att det finns en risk till 

instabila parlament, där regeringen behöver ha majoritet i förtroende i parlamentet. För att 

undvika instabila parlament, Lijphart föreslog att det skulle finnas två förslag, det första skulle 
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vara att statsministern inte kan avsättas innan en annan har utsetts. Den andra är att det kräver 

majoriteten som röstar emot för att ge den verkställande makten förtroende. Dessa två 

kombinationer skulle ge ett starkt skydd och effektivt parlament (Lijphart 2004, s. 103–104). 

 

4.1.6. Att välja statschef 

 

I ett parlamentariskt system, så är det statsministern som är chefen över regeringen, samtidigt 

som i presidentialism, så är det presidenten som har all makt över hela landet. Man bör se till 

att presidenten inte har överskridande befogenheter och väljs ut av folket som alternativ för 

parlamentet (Lijphart 2004, s. 104). 

 

4.1.7. Federalism och decentralisering 

 

Om det finns regionala etniska skillnader i delade samhällen, då är det bäst att använda federala 

system med två olika kammare som inte delar samma makt för att undvika veto, men också för 

att öka etniska gruppers autonomi (Lijphart 2004, s. 104–105). 

 

4.1.8. Icke territorial autonomi 

 

När ett land med ett delat samhälle inte är geografisk uppdelat d.v.s om religiösa och språkliga 

minoritet är utspridda överallt i landet, så får grupper ha autonomi exempelvis inom utbildning. 

Grupperna får rättigheter att ha kontroll över sina egna skolor och staten får stödja dem, genom 

att finansiera dessa skolor förutsatt att de följer skolsystemens regler (lijphart 2004, s. 105). 

 

4.1.9. Maktdelning utöver kabinett och parlament 

 

Lijphart betonar att proportionell representation skulle kunna tillämpas i det civila samhället, i 

offentliga sektorn, polis, militär och rättsväsendet, inte bara enbart i det politiska (i kabinett och 

parlament). För att uppnå proportionell representation i dessa grupper, så skall det användas 

etniska och religiösa kvotering (Lijphart 2004, s.105–106). 
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4.2.  Kritik och alternativ teori 

 

Många forskare har kritiserat maktdelningsdemokrati, i att den inte är effektiv och annan kritik 

riktades mot metodologiska problem. Samtidigt som att det finns få forskare som har kommit 

på andra alternativa teori av maktdelning. Två har kritiserat Lijpharts teori och kommit på egna 

demokrati teorier, nämligen Brian Barry och Donald L. Horowitz.  Barry förslog en teori som 

han kallade cooperation without cooptation där han förklarar att i majoritetssystem skulle både 

majoriteten och minoriteten uppföra sig måttlig och respektera varandra. Enligt Lijphart, är 

detta ingen bra lösning för konflikter, eftersom att det skulle innebära att majoriteten skulle 

styra utan uppehåll och minoriteten skulle vara i opposition och accepterar det som det är. 

Lijphart betonar att minoriteten inte skulle gå med på det, och i praktiken så fungerar inte den 

teorin som ett bra alternativ av maktdelning i en demokratisk stat (Lijphart 2004, s. 98). 

Horowitz i sin tur, föreslog en annan teori om skapandet av olika val mekanismer som han 

kallar för ”alternative vote”. Horowitz delar samma tankar som Barry, där han menar att 

valsystemet skulle grundas på måttfulla representanter. Horowitzs modellen skulle innebära en 

måttlig representation av majoriteten, där majoritetens medlemmar accepterar minoritetens 

intresse. Men det här skulle bli svårt för minoriteten att acceptera, menar Lijphart (Lijphart 

2004, s. 98). 

Lijphart menar att afrikanska länder som koloniserades av Belgien och Tyskland blev tvungna 

att implementera konsocial modell som inte var anpassad till Afrika men som var anpassad till 

kolonisatörernas länder. Han menar att den konsociala modellen inte var perfekt i Belgien och 

Tyskland eftersom länderna var också under implementeringsprocessen. Autonomi segment var 

också svårt att implementera i Afrika, eftersom att den var anpassad till länderna med federalt 

system, och inte till länder som är geografisk koncentrerad med etniska enighet. Lijphart menar 

att Burundi hade en kopia av den belgiska konstitutionen som inte ens var modifierad (Lijphart 

1977, s.185–186). De flesta artiklarna i belgiska och tyska konstitutioner var inte relevanta för 

konsocial modell menar Lijphart (Lijphart 1977, s.187). 

Vissa har kritiserat maktdelning och hävdar att när den är brett delad, så kan det bli svårt eller 

till och omöjligt, att fatta beslut. Detta kan således leda till att det uppstår ett läge där ingenting 

händer, som i sin tur leder till att demokratin kollapsar (Lijphart 2002, s. 43). 
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Andra har också kritiserat konsocial demokrati eftersom att de anser att teorin fokuserar bara 

på eliter. Och att den istället borde hitta en lösning till hur man kunde förena människor till en 

gemensam identitet (Jarrett 2016, s.402) 

Det finns en annan teori som BLAGOJEVIC argumenterar för, han anser att liberal 

institutionalism är en gammal metod som kan mildra etniska konflikter d.v.s att etablering av 

en fri ekonomiska och demokratiska institutioner gör att man fokuserar mycket på att skydda 

individ snarare än etniska grupper (BLAGOJEVIC 2007, s. 557). 

 

 

4.3. Etnicitet 

 

Etnicitet definieras enkelt inom forskning som kategorisering, tillhörighet och ursprung av 

människor. Det kan vara exempelvis att kalla sig, föds eller bli svensk, kurdisk eller judisk 

(Wikström 2009, s.12). 

Essentialism, socialkonstruktionism och postkolonial teori är tre teoretiska perspektiv som 

definierar etnicitet. 

När Wikström använder etnicitet, då menar hon människors identitet (essentialism), 

identifikationer (konstruktionism) eller identitetskategoriseringar i samband med språk och 

makt (poststrukturalism). Hon menar att etnicitet betraktas som egenskap, en social relation 

eller hur man definiera, kategorisera i relation till makten (Wikström 2009, s.13). 

Wikström menar att etnicitet som begrepp är någonting som förändras beroende på situationen 

eller sammanhang vi närmar oss i. Hon menar att etnicitet är någonting som människor själva 

utformar i förhållande till den omgivning de lever i. Hur vi har levt tidigare har ingen betydelse 

för etniciteter men i stället utformandet av olika etnicitet har ändrats beroende av plats, situation 

och tid. Detta innebär att människor gör egna val för att skapa kategorisering i förhållande till 

de sociala relationer dem lever i (Wikström 2009, s.14). 

Etnicitet har använts dels för att särskilja en viss grupp, dels för att förklara eller bedöma något 

slags underordnad eller som avviker i relation till majoriteten. De flesta har försökt att utveckla 

begreppet etnicitet utan att särskilja grupper men det är svårt och det pågår fortfarande 

(Wikström 2009, s.27). 
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4.3.1. Essentialism 

 

Utifrån essentialistiskt perspektiv är tillhörighet och ursprung oföränderliga, vilket innebär att 

människor föds in en etnicitet och kommer resten av livet tillhöra den etnicitet de föds i. 

Etnicitet betraktas som en egenskap människor har och som är kopplad till vart en person född 

(Wikström 2009, s.12) det definieras utifrån språk, tradition, religion och geografiskt ställe 

d.v.s. det landet man föds i. Det kan också handla om blodsband (Wikström 2009, s.12).  

Kultur och etnicitet är statiska, men kulturer är självklart åtskiljbara från varandra. Folk ur 

etnisk synvinkel innebär en gemenskap kultur, myt, historia och ett kollektiv namn. Det innebär 

också att känna att man tillhör ett visst område och att man har ett band med den gruppen man 

tillhör. Det största hindret blir när olika kulturer mötes, eftersom där uppstår konflikter mellan 

etniska grupper (Wikström 2009, s.23). 

 

4.3.2. Socialkonstruktionism 

 

Enligt socialkonstruktionism är, tillhörigheten och ursprung, skapat genom sociala relationer, 

processer och social inlärning. Man tillhör inte en etnisk grupp från födsel men istället tillhör 

man den genom sociala processer. För att talar om etnicitet måste en etnisk grupp sättas i 

relationer till en annan etnisk grupp, på så sätt menar Wikström att man få en uppfattning om 

den egna gruppens och andras tillhörighet och ursprung (Wikström 2009, s.12). I det här fallet 

är etnicitet inte som egenskap, men istället som en synvinkel (Wikström 2009, s.23). man skiljer 

på etniska grupper genom medlemskap, de som är medlemmar och dem som är inte medlemmar 

i en grupp. Den gemensamma kulturen i en grupp skapas genom långvarigt social process 

(Wikström 2009, s.23). Etnicitet ses som en social relation mellan människor som betrakta sig 

själva som de är särskilda från andra människor genom kultur. Det som är i fokus här är 

gruppens självidentifiering (Wikström 2009, s.28). 
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4.3.3. Postkolonial teori 

 

Enligt postkolonial teori är tillhörighet och ursprung socialt och språkligt konstruerat. Man 

betraktas som en etnisk grupp genom handlingar man gör och vad som är etnisk eller inte, 

skapas språkligt. Språket är föränderligt, vilket gör att identitet förändras hela tiden. I detta 

avseende innebär det att etnicitet blir då beroende på hur man väljer att prata om eller definiera 

etnicitet (Wikström 2009, s.12). Det talas om hur skillnader mellan människor skapas istället 

om etnicitet. Här kommer diskussionen om makt och vem som har rätt att kalla andra som 

etniska grupper och vilka konsekvenser den medför. (Wikström 2009, s.12). Den 

postkolonialism perspektiv har fokus på språklig handling, hur makt upprätthållas i samhället 

och hur man skiljer sig mellan ”vi” och ”dem”. Den kultur man tillhör i en grupp kan ändras 

hela tiden efter omständigheter eller kontext. Man lägger också fokus på olikheter och likheter 

mellan grupper (Wikström 2009, s.23) 

 

 

5.  Metod och Material 

 

Teorikonsumerande studie innebär att ett enskilt fall står i fokus och sedan med hjälp av dem 

redan existerande teorier och förklaringsfaktorer på ett område, försöker ge en förklaring till 

varför det blev som det blev i det fallet (Esaiasson m.fl., 2012, s.41). Min uppsats kommer 

genomföras genom teorikonsumerande undersökning, där jag har ambition att förklara varför 

etnicitet kan vara problematiskt för appliceringen av Arend Lijpharts modell om konsocial 

demokrati. För att gå djupare i ämnet har jag valt att göra en kvalitativ fallstudie. Denna 

empiriska undersökning jag gör riktas sig mot etnicitet och konsocial demokrati i Burundi. Att 

generalisera slutsatsen är inte det jag är ute efter, istället är jag intresserad av att veta om 

problemet att särskilja etnicitet i Burundi kan ha en inverkan till appliceringen av konsocial 

demokrati (Esaiasson m.fl, 2012, s.155). Det finns ingen klar definition av etnicitet men för att 

kunna få en objektiv syn på den, har jag försökt att förklara etnicitet genom olika teoretiska 

perspektiv. De perspektiven är Essentialism, socialkonstruktionism och postkolonialism teori. 
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5.1. Operationalisering  

 

Operationalisering innebär att man försöker definiera den teori man tänkte använda av och 

sedan tilldela en eller flera operationella indikatorer. De operationella indikatorer man väljer att 

använda i sin undersökning blir mätinstrument när man analyserar sin studie. De operationella 

indikatorerna har stor betydelse på hur resultat kommer att bli och hur säker det är (Esaiasson 

m.fl, 2012, s.55). 

De operationella indikatorerna som jag har valt att använda i min analys är etnicitet, för att den 

är relevant för att svara på min frågeställning och jag kommer använda tre teoretiska perspektiv 

som jag nämnde ovan som definierar vad etnicitet är, sedan undersöka om de fyra definitionerna 

om konsocial demokrati (Grand koalition, ömsesidigt veto, proportionalitet och segment 

autonomi) inte kan fungera på grund av att det är svårt att segmentera och kategorisera olika 

etniska grupper i Burundi. Min fokus ligger på att förklara om svårighet med segmentering kan 

vara ett hinder till applicering av konsocial demokrati. Lijphart introducerar 9 

rekommendationer om maktdelning som ingår i de fyra principer av konsocial demokrati, vilket 

kommer ingå i min undersökning, men vissa delar kommer jag inte använda i den här uppsatsen 

på grund av att de inte är relevanta för min frågeställning exempelvis: att välja parlamentarism 

eller presidentialism, federalism och decentralism. I Burundi har de valt att använda 

presidentialism, och federalism kan inte fungera i burundiskt system då folkgrupper lever 

utspridda i ett och samma land.  Jag kommer bortse från de, men valde att ha dem i teorin ändå.   

 

5.2.  Validitet och reliabilitet 

 

Begrepp validitet definieras på tre sätt: överensstämmer den teoretiska definition med 

operationella indikatorer, frånvaro av osystematiska fel eller om man mäter det som man anses 

att mäta. Dem två första definitionerna kallas för begreppsvaliditet och den sista definitionen 

kallas för resultatsvalidet (Esaiasson m.fl., 2012, s.57). För att få god resultatvaliditet måste det 

finnas en god validitet (d.v.s. att den mäter vad den anses att mäta) och en hög reliabilitet (d.v.s. 

att man har mätt med noggrannhet). (Esaiasson m.fl., 2012, s.63). Begreppsvaliditet kan talas 

om när man redan har valt teoretiskt begrepp och konstruerat de operationella indikatorerna 

medan resultatvaliditet utvärderas när man redan har gjort sin empiriska undersökning 

(Esaiasson m.fl., 2012, s.57). Jag har valt att använda teoretiskt perspektiven för att få en 
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objektiv syn på hur etnicitet ses eller definieras. Etnicitet är ett begrepp som är svår att definiera 

därför har jag använt Wikströms teoretiska perspektiv som har försökt att förklara vad etnicitet 

är. Och sedan ville jag undersöka om hur etnicitet hindra etablering av konsocial demokrati 

genom att använda lijpharts modell.  Och syftet med det är att uppnå en god validitet. 

 

5.3. Val av Material 

 

Jag kommer använda olika artiklar, böcker, tidningar, Landguides hemsida och Burundi 

Regeringens officiella hemsida. Artiklar och böcker som jag kommer använda har jag valt av 

olika forskare och författare som har skrivit om Burundi. Jag har använt burundiska forskare 

inom statsvetenskap och historia som har skrivit mycket om burundiska etniska problematik 

och konflikter: Lazare Ndayongeje, Collette Samoya och Lothaire Niyonkuru. 

Jag har också använt utländska forskare som har forskat inom etnicitet och skrivit om Burundi 

i sina forskningar: Stef vandeginste, Rene lemarchand, Patricia Delay, Sofie Pontzeele, 

Christian Scheerer och Donald L.Horowitz  

Att använda burundisk författare och forskare anser jag at det är viktigt eftersom dem har 

upplevt en del av det som har hänt i Burundi och dem andra utländska forskare som jag har 

använt är ännu viktigare eftersom de är oberoende av just händelse som hände och landet 

Burundi, vilket gör att de blir neutrala när dem berätta historian från Burundi, men även om de 

är oberoende av det, detta betyder inte att deras berättelser inte blir baserat på andra utsagor. På 

den burundiska regeringens officiella hemsida kommer jag att använda burundiska konstitution 

som ändrades i Arusha överenskommelse år 2000. Olika andra sekundära källor som tidningar 

som jag kommer att använda, kommer att användas med viss försiktighet, eftersom att de är 

uppbyggda på andras utsagor. En kombination av alla de här källorna kommer ge en slags 

trovärdig information. Jag har varit försiktig med att använda mig av källor som gynnar endast 

en grupp och försökt hämta information från så många olika håll som möjligt. Detta var viktigt 

för att min undersökning skulle vara neutral. 

 Tidningar Iwacu Burundi och netpress är privata som är oberoende av regerings finansiering. 

BBC.com/Afrique och Jeuneafrique.com är internationella medium som har många utsända 

korrespondenter i Afrika. Dem är viktiga oberoende nyhetskällor när det gäller Burundi. 

Lemonde.fr är en fransk tidning och varldenshistoria.se är en svensk tidning. 
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6. Analys 

 

I kapitlet analys: Etnicitet och konsocial demokrati i Burundi, har jag förklarat och undersökt 

med hjälp av teoretiskt perspektiv om hur etnicitet var i Burundi innan kolonisationen och hur 

det har utvecklats sedan självständigheten och vilken betydelse etnicitet har i dag i Burundi. Jag 

har undersökt också om etnicitet i Burundi hindrar konsocial modell att etablera sig genom att 

använda Lijpharts modellen. 

 

6.1. Etnicitet 

 

Enligt Niyonkuru tillhör tutsi, hutu och twa folkgrupper samma etnisk grupp, som han kallar 

burundiska medborgare. De folkgrupperna delar samma kultur och pratar samma språk -

”kirundi”. De har samma tradition. Även om det finns dominanta grupper på vissa områden, 

men det är inte så mycket märkbart eftersom grupperna lever blandat på dessa områden. 

Niyonkuru menar att etniska grupper i Burundi inte finns på riktigt, det är några slags overkliga 

tankar som har utvecklat känslan av rädslor mellan folk på grund av konflikt från 1959 en 

konsekvens av chock från den sociala revolutionen som uppstod under denna tiden. Niyonkuru 

hävdar att det burundiska samhället är monoetniska, även om han själv påstår att det finns 

skillnader i kategorier som burundiska folk kalla som amoko eller ubwoko. Niyonkuru menar 

att huvudsaken är det som de har gemenskap inte det som skiljer dem (Niyonkoro 1997, s.4 - 

5). 

Niyonkuru menar att enligt teoretiker och kolonisatörer fanns det tre raser som med tiden ersatts 

med ordet etnicitet eller etniska grupper.  Enligt dem, hutu var jordbrukare från en ras som heter 

Bantu och var majoritet. Tutsi i sin tur kom från nord Afrika för cirka 400 år i Burundi och 

deras ras är från den hamitisk pastorer. Tutsi var långa och stora och dominerade dem, hutu 

jordbrukare även dem var minoritet. Twa gruppen var resten av befolkning som deras kroppar 

är korta och de levde av jakt och keramik (Niyonkuru 1997, s.6). 

 

Som jag skrev ovan i teorikapitlet, så definieras etnicitet inom forskning som kategorisering, 

tillhörighet och ursprung av människor. Det kan vara exempelvis att kalla sig, födas eller bli 

svensk, kurdisk eller judisk (Wikström 2009, s.12).  
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Horowitz menar att etnicitet är ett sätt för människor att organisera sig och kategorisera sig med 

antingen att man väljer att tillhöra en grupp frivilligt eller att man automatiskt tillhör gruppen 

från födseln (Horowitz 2000, s.55). Han delar upp etniska system i rankat och orankat system. 

När social klass och etniska ursprung infaller samtidigt då är det en rankade etniska systemet, 

hutu och tusti i Burundi tillhör denna kategori. När en grupp är underlydnad en annan grupp. 

När det gäller orankat system är social klass och etniska ursprung inte infaller samtidigt, där 

två grupper lever parallellt med varandra. Rankad etniska grupper definieras som en komponent 

av en singel samhälle samtidigt som orankat etniska grupper har två samhällen vilket skapar 

mer eller mindre autonomi (Horowitz 2000, s.22–23). Hur man väljer ett ledarskap kan visa om 

rankat system existerar. En underlydnad ledarskapet grupper måste accepteras av det 

överlydnad ledarskapets grupper. Den överlydnad gruppen brukar inte acceptera ledarskap av 

underlydnad grupp och brist på gruppautonomi visar att det finns etniska överlydnad (Horowitz 

2000, s.26). 

 

6.1.1. Etnicitet i Afrika 

 

Det viktiga här är att poängtera att Afrika var innan den koloniala tiden delat i olika rike och 

empirer. Olika folk uppdelades då i olika klaner som delade olika territorium. Det är först med 

Berlinkonferensen som var en internationell sammankomst i Berlin där 14 stater sammanträdde 

och förhandlade om kontrollen över Afrika. Konferensen pågick från 15 november 1884 till 26 

februari 1885 och anordnades av Otto Van Bismarck. Det är viktig av att förstå vikten av 

konferensen, eftersom att gav upphov till den afrikanska kartan som används även idag. På 

konferensen var afrikaner inte inbjudna, eftersom det var europeiska länders intresse som 

diskuterades. Uppdelningen av afrikanskaländer tog inte hänsyn på hur och var folk levde. 

Samma klaner hamnade i olika länder vilka kallades sedan etniska grupper (Jeuneafrique.com 

2016, Varldenshistoria.se 2012, Lemonde.fr 2017). Detta är motsatsen till hur etniska grupper 

naturligt utformas. 

 

För Breton är etnicitet en grupp av individer som delar samma språk eller sammanbinds av en 

gemensam karakteristik av språkligt, antropologiskt och politiskt ursprung vars association 

består av kulturella strukturer (Breton 1981, s.7–8). Han menar att det är upp till varje etnisk 

grupp att beteckna vilka giltiga identifieringskriterier i varje enskilt fall, antropologiskt 
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ursprung, territorium gemenskap, språkbruk, seder, levnadssätt, religion tillhörighet och 

politisk tillhörighet. (Breton 1981, s.9)  

Eftersom uppdelningen av afrikansk befolkning i olika etniska grupper var inte utgjordes av 

afrikaner själva men ett europeiskverk, därför blir det inte förvånande att det uppstår konflikter 

när folk hamnade i olika länder och att det uppstår innebörders krig i olika länder i Afrika eller 

krig mellan grannländer. Man hittar samma folkgrupp i 2 eller fler olika länder. Ett exempel är 

att tutsi hittas i Burundi, i Rwanda, i Kongo, likaså för hutu. 

Delay menar att medan gruppering av befolkning i olika kategoriserad etnicitet var ett krav på 

byråkratisk effektivitet, gruppering har varit på afrikaners bekostnad.  ” While bureaucratic 

efficiency demanded the organization of people into easily categorized ethnicities, Africans, 

attempting to negotiate the complexities of the new system, drew on the resources of affective 

ties and common cultural characteristics, simultaneously creating in a common political 

space.” (Delay 2006, s. 660). 

Det nya systemet som är komplext har i dagens Afrika, enligt Delay, skapat konkurrens, 

exklusivitet och konflikter bland olika grupper i en samma organisation, vilket är kopplat till 

kolonialism och modernitet. Delay förklara två begrepp som förklarar det nya systemet: 

moralisk etnicitet och politisk tribalism”‘moral ethnicity’ as ‘the common human instinct to 

create out of the daily habits of social intercourse and material labour a system of moral 

meaning and ethical reputation within a more or less imagined community ’. ‘Political 

tribalism’, in contrast, refers to ‘the use of identity politics in political competition with other 

groups’.” (Delay 2006, s.660). 

Delay menar att genom perioden före och efter kolonisation, kan man se faktorer som mest 

belyser hur gruppskillnader kategoriserades i staten och behandlades. Period förre 

kolonisationen karakteriserad av inkludering av etniska grupper i syfte för att utveckla handel 

medan efter kolonisationen fanns det exkludering och konkurrensen av etniska grupper och 

diktatoriska regim (Delay 2006, s.663). 
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6.1.2. Perspektiv på, och myter om, etnicitet i Burundi 

 

6.1.2.1. Essentialism 

 

Som vi har sätt tidigare ur essentialistiskt perspektiv är tillhörighet och ursprung oföränderliga 

vilket innebär att människor föds in i etnicitet och kommer resten av livet tillhöra det etnicitet 

de föds i. enligt essentialister betraktas etnicitet som en egenskap människor har och som är 

kopplad till vart man är född (Wikström 2009, s.12). man kan inte prata om etnicitet om den 

inte kopplad till språk, tradition, religion och geografisk stället d.v.s det landet man föds i. Det 

kan också handla om blodsband (Wikström 2009, s.12).  

Utifrån essentialism och dess definition av etnicitet, så går det inte att prata om ursprung av 

etnicitet i Burundi utan att hänvisa till myten om bantu och hamiter.  

Myten som används av de första Explorer som J.H. Speke, Oscar Baumann, som var fascinerat 

av hur länder som Burundi och Rwanda var välorganiserat, politiskt och socioekonomiskt, 

försökt att förklara hur svarta människor de träffade i de länderna organiserade sig, genom att 

ge klanerna som hade makt ett annat ursprung än afrikansk. Myten är stark än idag eftersom 

uppdelning av burundiskafolket grundas på det (Ndayongeje, sept 2007).  Eriksen poängterar 

vikten av myterna I de här orden: 

”Myterna ger värden en moralisk struktur den annars inte skulle ha haft. De skapar ordning där 

annars skulle ha rått kaos, och redogör för distinktionernas upprinnelse. (Eriksen 1996, s.22)”, 

vidare hävdar han:” att myter alltså är försök att legitimera en bestämd samhällelig ordning; ett 

jämt maktförhållande. (Eriksen 1996, s.23–24).” 

 

6.1.2.1.1. Vad säger myten om Bantu, hamiter 

 

Myten har sitt ursprung från bibeln där hamit eller Shamir kommer från namnet Cham som var 

en av Noas söner. I bibeln i boken Ursprung kapitel 9 vers 18–27 sägs att Cham såg sin pappa 

full och naken och berättade till sina bröder. Det resulterade till att han dömds av att bli slav till 

sina bröder. Denna myt har använts mycket i judiska traditioner som samkopplade Chams 

förbannelse till svartabefolkningsförbannelse. Myten förklarar också i en viss mån vilken 

relation egypter hade med judar (Ndayongeje sept. 2007). 
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Men frågan är hur det kom sig att denna myt har hamnat i Burundi?  18 och 19 sekel i vetenskap 

var det mycket frågan om underlägsenhet av den svarta rasen gentemot andra raser och speciellt 

mot vita. Kända tänkare under denna tid som D. Hume, Voltaire, Cuvier och m.fl. trodde att 

svarta eller ”neger”, om jag använder deras uttryck, inte hade intelligens och kunde jämföras 

med apor. Under denna tid hade myten av förbannelse använts för att motivera slaveri och sedan 

efter kolonialismen. Det är också under den tiden som greve Arthur de Gobineau, i sin essay 

1853 med hjälp av hamit myten, gör en kategorisering av olika raser där han hävdar att varje 

ras har sin egen intelligens och sin egen moral. Han menar att svarta och gula människor är en 

av sämre ras. Han hävdar också att egyptiskcivilisation är ett resultat av de vita turister (hamiter) 

som tog med sig denna till Afrika och blandades sig med den svarta rasen och födde mulatter 

som Egyptens folk (Ndayongeje sept. 2007). 

Många antropologer, etnologer, egyptologer, lingvister började efter Arthurs essay att leta efter 

och motivera varje fungerade afrikanskcivilisationen som ett egyptisk ärvt. En av dem, Sir 

Harry Johnston, trodde att hamiter var ett primitiv ras av vitras och att det är tack vare de som 

det fanns civilisation i Afrika från Egypten till Zimbabwe. Enligt homon med hjälp av deras 

intelligens, fysiologiska egenskaper som liknar vitras, de har kunnat regera och införa deras 

lagar och regler till den afrikanska befolkningen (Ndayongeje, sept. 2007). 

Detta betyder att allt som fungerande eller liknar det vitcivilisationen i Afrika, inom politik, 

ekonomi, arkitektur, militär osv var ett arv från hamiter och att hamiter skulle likna till viss mån 

deras släkt semiter/vit, när det gäller intelligens och fysiologiska egenskaper. 

Det är i åtanke av detta som den engelske Explorer J.H. Spike, när han besökte de stora sjöarna 

regionen (som Burundi ligger i) för första gången, blev han imponerad av hur länderna i dessa 

regionerna var organiserade och drog slutsatsen att de klaner som har makt och som 

kategoriserades som tutsier under folkräkning under kolonialtiden, var ursprungligen från 

Egypten. Efter honom hävdar Oscar Baumann att även burundisk befolkningen har samma 

språk som är bantuspråket, folket skulle klassificeras ur antropologiskt synsätt i olika grupper 

nämligen hamiter och neger. De första representerar boskapsuppfödare som han kallar tutsi eller 

Watusi som blev tutsi och tusi-hima (som är tutsier från södra) ursprungligen från Egypten och 

wahutu som blev hutu som då var bonde och som enligt honom hade etablerade sig i landet för 

länge sedan (Ndayongeje sept. 2007).  

Kolonisatörer tog stöd av denna myt först för att först komma in i landet och senare för att 

behålla makten. För tyskarna som var de första burundiskkolonisatörer, använde sig utav myten 
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genom så kallat indirektstyrning (efter Kiganda överenskommelse) där de regerade genom 

etablerade maktstyrning. Kiganda överenskommelse var ett resultat av förhandling mellan då 

kungen Mwezi Gisabo och tyska soldater som leds av kapten Van Béring och det var den 06 

juni 1903 efter några år av motstånd sedan 1896 (enjoyBurundi.info 2011).  

Myten användes sedan av Belgiskkolonisatörer, men i ett annat sammanhang, eftersom det var 

under självständighetstiden och att Belgien inte vill förlora sin makt över koloniländerna, de 

försökt att återuppliva etniska konflikter genom att splittra grupper mot varandra, det så kallat 

söndra och härska. De hade redan gjort en folkräkning och en statistik genom att titta bara på 

fysiologiska egenskaper, såsom ansikte utformning och näs form och storlek, detta tack var 

myten om bantu hamit (Pontzeele 2004, s.41,44). 

Ur essentialistiskt perspektiv och dess definition av etnicitet, man kan konstatera att hutu, tutsi 

och twa är inga etniska grupper eftersom de blev kategoriserat av andra men tillhör samma 

etniskgrupp som är burundier.   

 

6.1.2.2. Socialkonstruktionism  

 

Enligt socialkonstruktionism är tillhörigheten och ursprung skapad genom sociala relationer, 

processer och social inlärning. Man tillhör inte en etnisk grupp från födseln, istället tillhör man 

den genom sociala processer. För att tala om etnicitet måste en etnisk grupp sätts i relation till 

en annan etnisk grupp och på så sätt menar Wikström att man få uppfattning om den egna 

gruppens och andras tillhörighet och ursprung. Det är gruppen som väljer vilken kategori dem 

tillhör (Wikström 2009, s.12). 

Enligt vad som framgår av definitionen, ska det finnas vissa skillnader mellan olika grupper 

och att det ska finnas möjlighet för varje individ att välja vilken grupp eller etnisk grupp man 

tillhör. Men som det framgår av bantu hamit myten, så blev man tilldelat en etnisk grupp man 

skulle tillhöra av tvång. Som jag skrev innan var det burundiska folket tilldelade i olika klaner. 

Ordet hutu och tutsi används för att prata om status och rang istället för etniska grupper. 

Enligt lemarchand betydde hutu en betjänt som jobbade åt en rik person, vilket han menar att 

tutsi i sin betydelse kunde vara samtidigt både tutsi och hutu beroende på vilken klass man 

tillhör. Med andra ord en tutsi var en rik person till skillnad till en hutu som var fattig. Detta 

innebär att det var vilken status man tillhörde som var viktigt, och inte den etniska identiteten 



31 
 

(Lemarchand, 1994, s.9–10). Det fanns också möjlighet att ändra klasstillhörighet, vilket kallas 

kwihutura. När en hutu blev rik kunde hen klassas i tutsiklassen enligt en ritual (Encyclopedia 

2004, s. 576). 

Ur detta perspektiv man kan också konstatera att man inte kan tala om etniska grupper i Burundi 

då de inte fått möjlighet att välja vilka de ska tillhöra. 

 

6.1.2.3. Postkolonialism teori 

 

Detta perspektiv som kom efter kolonialism talar om hur skillnader mellan människor skapades 

istället om etnicitet. Här kommer diskussionen om makt och vem har rätt att kalla andra som 

etniska grupper och vilka konsekvenser det medför. (Wikström 2009, s.12). Den 

postkolonialism perspektiv har fokus på språklig handling, hur makt upprätthållas i samhället 

och hur man skiljer sig mellan ”vi” och ”dem”. Kolonisatörerna hade redan bestämt vem som 

skulle tillhöra, hutu respektive tutsi och twa kategorier i Burundi i syfte att ha makt över 

burundier men tyvärr hade politiker som kom efter använde sig utav samma taktik. 

Sedan Burundi blev självständigt 1962 har landets historia präglats av flera politiska konflikter, 

inbördeskriget och regeringskupp. År 2005 skrevs en ny konstitution som inspirerads av Arusha 

överenskommelsen. Arusha överenskommelsen uppkom efter flera år av inbördeskrig som 

startade 1993 när den första hutu presidenten mördades med flera av sina kollegor i en blodig 

regeringskupp. Arusha överenskommelsen och den burundiska konstitutionen utgår ifrån att det 

finns 3 olika etniska grupper i Burundi och att makten ska delas mellan grupperna sinsemellan. 

Att särskilja burundiska olika grupper för att sedan prata om olika etniska grupper är ingen 

enkel uppgift. Eftersom att de delar samma kultur, pratar samma språk, tillhör samma religioner 

och samfund och splittrat i samma geografiska områden. Perioden innan kolonialismen var den 

burundiska befolkningen uppdelat i klaner och inte i etniska grupper. Det fanns då mer än 200 

olika klaner i Burundi (Scherrer, 2002, s.24).  

På samma sätt finns det ingen statistik under den moderna tiden för att veta exakt hur många 

procent av de olika etniska grupper den burundiskabefolkningen består av. Den senaste 

statistiken var under kolonialismtiden.  

I en studie som gjordes av Lothaire Niyonkuru om kategorisering av burundiska befolkningen, 

drar professorn slutsatsen att det burundiska samhället är monoetnisk (Niyonkuru, 1997, s.3) 
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Sylvestre Ntibantunganya (Burundiska presidenten 1994–1996) i sin bok:” une démocratie pour 

tous les Burundais” (demokrati för alla burundier), förklarar expresidenten, som är också en av 

ledarna som deltog i Arusha förhandlingarna, att ordet etniskgrupp inte har någon vetenskapligs 

värde. Han menar att hutu, tutsi och twa är i verklighet delkomponenter av en och samma 

etniskgrupp. Expresidenten hävdar att burundiskbefolkning lever utspridda i samma 

territorium, pratar samma språk, tillhör samma religion, har samma civilisation, trodde på 

samma Gud: Imana, genomgår samma problem i det dagliga livet och är och har alltid varit 

under samma överinseende av samma stat, och han drar slutsats att det så kallat etniska grupper 

i Burundi är en socio-politisk slang speciellt inom eliter och i stora städer. (Ntibantunganya 

1999, s.18). 

Enligt Samoya, i Burundi fanns det inga etniska konflikter innan kolonialismen, men perioden 

av kolonialismen kom rivalitet inom kungar familjen, speciellt mellan Batare och Bezi, 

eftersom kolonisatörerna gynnade vissa familjemedlemmar ur kungafamiljen. Syftet var för 

kolonisatörer ett sätt att skilja på de styrande och på så sätt ha makt över dem.  Efter 

kolonisationen ville kungafamiljen: Ganwa skapa sitt ett eget parti, men det blev inget parti 

fastän de fick vara med i politiken. Anledningen till det menar Samoya var att de hade 

svårigheter att samla sig bakom en ledare, samt att de inte kunde särskiljas från den tutsi etniska 

gruppen. Hon menar att uppdelningen av burundier i olika etniska grupper började med 

kolonialismen. Detta har enligt samma författare utnyttjats av politiker och blivit en strategi för 

att uppnå den politiska makten (Samoya 2014, s.14,21). 

Etnicitet är i första hand ett begrepp som politiker använder sig av för att få eller behålla makten 

snarare än ett sätt att utveckla demokrati och undvika konflikter. Segmentering är viktig i 

burundiska sammanhang då hela Arushaöverenskommelse och landetskonstitution byggs på 

det. Det är därför viktigt att det är rätt, för övrigt är hela den konsocial demokratin byggd på 

felaktig grund och det är därför den inte ger den resultat man förvänta sig. 

Vandeginste menar att politiska eliter argumenterar för eller emot underhåll av Arusha 

maktdelning, genom att de påstå att burundier inte längre förknippas längre med den gamla 

etniska kategoriseringen. Men istället identifierar sig som burundiska medborgare, vilket 

därefter bör institutioner grunda sig till medborgarskap och bortse från etniska tillhörighet. Den 

andra påstående från eliter är att de hävdar att Arusha avtalet var baserat på fel etniska 

kategorier alltså inte tusti i allmänhet men en annan kategori av tutsi från Hima klanen som 

styrde landet och militära institutioner. Himatutsi kommer från en region som ligger i södra 
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delen av Burundi. Uppdelningen i hutu och tutsi kommer i huvudsak från kolonialiseringen och 

är en felaktig bipolaritet som används av förhandlare för att rättfärdiga maktdelning mellan de 

som undertecknade Arushaavtalet (vandeginste, 2017, s.8). Här kan man se hur burundiska 

eliter fortfarande använder eller åtnjuter deras makt för att kategorisera eller för att förändra 

innebörd av etnicitet i Burundi. Ena sidan påstår eliter att det burundiska folket har inga etniska 

grupper och den andra sidan hävdar att de finns när det är till deras fördel och Arusha 

överenskommelse är ett exempel som illustrerar detta. Jag kan konstatera att man kan definiera 

etnicitet i Burundi ur postkolonialism teori. 

 

 

7. Konsocial demokrati 

 

7.1. Maktdelning eller grand koalition 

 

Maktdelning eller grand koalition är enligt Lijpharts teori ett sätt för alla olika grupper i ett 

samhälle att delta i det politiska beslutfattandet. När det gäller Burundi ska 

Arushaöverenskommelsen och konstitutionen garantera att maktdelningen görs enligt följande 

proportioner: 60% hutuer och 40% tutsier i regeringen (art 129), 60% hutuer respektive 40% 

tutsier i riksdag och 50% hutuer och 50% tutsier i senaten (art 168). Twa ska kvoteras in i de 

politiska institutionerna och det ska vara minst 30% kvinnor i alla politiska institutioner enligt 

den burundiska konstitutionen (assemblee.bi).  

Som det framgår av studierna som jag nämnde tidigare är det svårt att särskilja eller kategorisera 

burundiskafolket i olika etniska grupper då den är monoetnisk och är delat i klaner. Om man 

utgår från statistiken från kolonialtiden skulle det finnas fyra grupper och inte tre: Hutu, Tutsi, 

Twa och Ganwa. Ganwa skulle alla regerande familjer tillhöra, Kungen och alla prinsar och 

prinsessor. Det fjärde etniska gruppen finns inte nämnd någonstans i konstitutionen eller i 

Arushaöverenskommelserna, då den har assimilerats i tutsigruppen (Vandeginste s.199), vilket 

betyder att alla grupper inte är representerat (iwacu-burundi.org , 2013). Burundisksamhälle är 

också blandat, familjer från olika så kallat etniska grupper har gift med varandra och att deras 

barn måste välja vilken kategori de tillhör. Pierre Nkurunziza som är president idag är en av 

många exempel. Presidenten föddes av en hutupappa som mördades 1972 och växte i 
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mammasfamiljen som är tutsi (bbc.com/Afrique, 2015). Man kan undra vilket parti de som 

födds i blandade familjer om det dyker upp frågor för en av gruppernas fördel. 

Presidenten ska regera med två vicepresidenter som tillhör olika etniska grupper och som 

kommer från olika politiska partier (konstitution art 124). Idag har Pierre Nkurunziza två 

vicepresidenter Gaston Sindimwo och Joseph Butore. Enligt en undersökning gjort av tidningen 

Iwacu-burundi är Gaston Sindimwo från Demokratiska Republik Kongo då hans farfar 

immigrerade i Burundi 1920 när han var militär i sitt hemland (iwacu-burundi.org, 2015). I 

vilken etnisk grupp vicepresidenten kan sägas klassas i eller kan i detta fall tutsier säga att de 

är representerat? 

 

7.2. Grupp autonomi 

 

Enligt Lijphart innebär grupp autonomi att olika grupper i ett delat samhälle ska vara fria att 

styra sig själva och att de ska vara fria att bestämma i vissa områden som utbildning och 

kulturområden. Som det framgår i kapitlet fakta om Burundi, burundier har samma kultur 

oavsett vilken etniskgrupp man tillhör. Burundier har ett gemensamt språk som är Kirundi och 

gemensamma officiella språk som är kirundi och franska(landguide.se). Det finns inte i Burundi 

olika religioner beroende på vilken grupp man tillhör då de olika grupperna träffas och är 

blandat i olika religioner och samfund. (Niyonkuru, 1997, s.5). Folk från olika grupper bor 

utspritt i olika områden i landet. Det finns inte speciella område för en viss kategori av 

befolkning även om det finns vissa områden där man kan konstatera att en stor grupp av en 

etniskgrupp är koncentrerad. (Niyonkuru, 1997, s.6). I det här fallet är det omöjligt att ge de 

olika grupperna frihet till att styra vissa områden då det inte finns olikhet i ett speciellt område. 

Däremot för expresident Jean Baptiste Bagaza (1976–1987), som är också en av ledarna under 

Arushaförhandlingarna, i Burundi ersatte han etniska grupper med folkgrupper. Han menar att 

den burundiska konstitutionen borde baseras på den nationella identiteten. Bagaza föreslå att 

folkgrupper skall bo i samma land men att ingen av dem ska betraktas som majoritet respektive 

minoritet likaså i Belgien. Enligt honom och hans parti Parena, olika val på olika nivå d.v.s. 

kommunala, regionala och på landetsnivå ska hållas inom folkgrupper med syfte att ha folkets 

representanter på olika nivåer. Representanter ska vara lika i antal för att undvika konflikter ( 

netpress.bi, 1999, s.1). 
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7.3. Ömsesidigt veto som även kallas också minoritets veto 

 

Ömsesidigt veto innebär enligt Lijpharts teori att minoriteten har rätt att blockera beslut från 

majoriteten när deras intresse inte är respekterat. För Vandeginste veto kan utkomma i olika 

former, formell d.v.s upptagen i konstitutionen eller informell (Vandeginste s.197). Det finns 

inte i Burundiskkonstitutionen artiklar som pratar just om etniskveto men enligt Vandeginste 

förekommer den i olika former. När det gäller val i parlament, krävs det två tredje delar för att 

en proposition ska gå igenom, det skulle enligt Vandeginste betraktas som ett veto då 

parlamentet består av 40% tutsier (burundisk konstitution art 125). När det gäller Senaten ligger 

kraven på 2/3 av senatorer när den bildas av 50% hutuer och 50% av tutsier, detta skulle också 

betraktas enligt samma forskare som ett minoritets veto (burundisk konstitutionen, art 186). För 

att ändra en lag i konstitutionen krävs 4/5 av röst från de 2 institutionerna (burundisk 

konstitutionen art 300). Detta skulle stoppa någon ändring som är till minoritetens nackdel 

(vendeginste s.197). 

Burundiskkonstitutionen tillåter inte etniska partier, men i motsatsen pratar man om partier som 

i sin majoritet består av den etniska gruppen. Hur man räknar majoritet i varje grupp är inte klar 

för den anledningen att ingen statistik har gjorts. Vilket betraktas av Vendeginste som 

konspiration mellan eliter som resulterar till vad han kallar en konsocial oligarki (Vandeginste 

s.188).  

Kandidater som konkurrerar under olika val ska ingå i en blockerad lista för att undvika att det 

bara väljs folk från majoriteten. Detta har sin betydelse om hur till exempel en tutsi från ett 

hutumajoritetsparti skulle välja om en lag som är hans etniskparti nackdel och vis versa. Om 

hen ska vara lojal mot sitt parti eller etnisk tillhörighet. Samma skulle gälla också om man födds 

från föräldrar med olika etniska grupper. Detta visar att eliter använder det så kallat 

etniskgrupper i Burundisksammanhanget för deras eget intresse (politisk eller makt och 

ekonomisk) än vilka grupper de skulle tillhöra (Vandeginste, s.187). 

Om etniska grupper finns i Burundi varför i så fall Arusha överenskommelse förhandlare inte 

har tillåtit etniska partier där medlemmar förhandlar för sin egen etniskgruppfördel?  
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7.4. Proportionalitet 

 

 Proportionalitet innebär enligt Lijphart att det finns en bättre politisk representation, bättre 

representation i offentliga möten och bättre fördelning av offentliga resurser. Lijphart anser att 

proportionalitets funktion är att skydda minoriteten genom en etablering av en 

överrepresentation av minoriteten i politiken i proportion till dess andel i samhället.  

Som det framgår i underkapitlet ömsesidigt veto burundiska konstitution förutser att platser i 

olika institutioner fördelas enligt en viss procent som kom från Arushaöverenskommelsen. 

Proportionalitet skulle tillämpas i andra områden än i politik. När det gäller till exempel 

säkerhetsinstitutioner det vill säga militär, polis och Säpo, Burundiskakonstitutionen förutser 

att det ska fördelas med 50% hutu,50% tutsi och twa ska kvoteras in i viss mån 

(Burundiskakonstitutionen art 245). Tanken bakom detta är att upprätta en jämn fördelning 

mellan de etniska grupperna för att på detta sätt undvika konflikter, statskupp och folkmord 

(Vandeginste, s.195). Samma fördelning gäller när det gäller tillsättning av domare i olika 

domstolar. (Vandeginste, s.195). 

Som jag nämnde tidigare finns det inte officiella siffror om hur många av varje grupp som är 

representerade i Burundi. Vilka siffror man utgår ifrån för att räkna hur många av varje finns 

till exempel i säkerhetinstitutioner. Vilken plats har de som födds av förälder med olika 

etniskgrupp, varför finns inte Ganwa med i denna fördelningen? 

 

 

 

 

 

8. Diskussion och slutsats 

 

Kapitel diskussion och slutsats har jag diskuterat vad jag har kommit fram till i min 

undersökning och analysen, utifrån min teori och fakta om Burundi har jag också jämfört med 

andra möjliga alternativa teorier som kan fungera i Burundi. 
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Etnicitet uppkom under kolonialismtiden, detta var ett för kolonisatörer att anpassa kolonierna 

efter befolkningssammansättningen i sina hemländer. Bruket av etnicitet underlättade även för 

kolonisatörerna att ta makt över den afrikanska befolkningen. Istället för att fungera som ett 

hjälpmedel för folk att organisera sig, har kategoriseringen i etnicitet lett till negativa 

konsekvenser, eftersom att det skapade konkurrens, exklusivitet och på så sätt skapade 

konflikter. Burundi är inget undantag och samma orsaker ger samma resultat. Som jag nämnde 

tidigare, Burundi var uppdelat i klaner och det fanns mer än 200 klaner innan kolonialismen. 

Klanerna bodde i harmoni med varandra och delade samma land. Man börjar prata om etniska 

grupper under kolonialismen och en etniskfolkräkning gjordes då. Denna kategorisering gjordes 

på kolonisatörernas villkor och ingen hänsyn togs på hur folket var kategoriserat innan dess. 

Det är svårt att kategorisera burundiska folket i olika etniska grupper, eftersom att det inte går 

att definiera dem utifrån ett vetenskapligt synsätt. Innan folkräkningen och segmenteringen i 

olika etniska grupper, Pratade det burundiska folket samma språk, delade samma kultur, trodde 

på samma Gud: ”Imana”, stötte på samma problem i det dagliga livet och var under samma 

överinseende av samma stat, utifrån detta är de monoetnisk och är inte etniska grupper, men 

istället delkomponenter av och samma etniskgrupp.  

Jag kan konstatera att bantu hamit myten har spelat och spelar fortfarande en stor roll i 

uppdelningen av det burundiska folket i olika etniska grupper även fast den saknas en vetenskap 

grund. Denna myten hävdar att det så kallat tutsi idag kommer från Egypten men om man tittar 

på kolonialismens historia man anser att starka ras ta inte den påträffade språk och traditioner. 

Vilket enligt myten har tutsi gjort när de immigrerade till Burundi. De tog makt och samtidigt 

integrerade sig, lämnade sitt språk och traditioner för att integrera sig. Detta visar att myten 

saknar vetenskaplig grund. 

Det framgår under denna uppsats att etnicitet används av politiker för att komma åt eller behålla 

den politiska makten. Den burundiska konstitutionen som grundas på Arushaöverenskommelse 

och som tillämpar Lijpharts konsocial demokrati gynnar på så sätt politiker än ett sätt att främja 

demokrati och undvika konflikter.  

Det är därför inte konstigt att tillämpning av Lijpharts konsocial demokratimodellen under 

Arushaförhandlingen inte har förhindrat återkommande av politiska konflikter i Burundi. I 

Arusha, politiker kom överens om hur makten skulle fördelas av olika etniska grupper, 

proportionalitet skulle tillämpas i olika institutioner, där regeringen skulle styras av presidenten 

tillsammans med 2 vice presidenter från olika etniska grupper medan max 60% av ministrarna 
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skulle vara hutu och 40% tutsier. Samma fördelning skulle gälla när det handlar om 

fördelningen inom parlamentet. Fördelningen skulle också göras inom senaten, 

säkerhetsinstitutioner och tillsättning av domare i olika domstolar där fördelningen skulle vara 

50% hutu och 50% tutsi. I själva verket utgår denna fördelning från att det burundiska folket är 

delat på 85% hutu respektive 14% tutsi och 1% twa. Men som det framgår av min undersökning 

och som jag redan nämnde ovan, den statistiken som finns idag är baserad på felaktig grund 

och används av politiker för sina egna politiska och ekonomiska intressen, vilket i sin tur gör 

det omöjligt för tillämpningen av Lijphart modellen. Utifrån kategoriseringen som gjordes av 

kolonisatörerna och även om man skulle utgå ifrån att burundiskafolket erkänner att de tillhör 

och att det finns olika etniska grupper, Lijphart modellen har varit hittills svårt att tillämpa i 

burundiska sammanhanget, eftersom den förutsätter att alla grupper ska representeras. Ganwa-

gruppen som består av kungafamiljen, var en delgrupp i den kolonialismens folkräkning, finns 

inte i fördelningen och assimileras istället i tutsigruppen. Det finns också en fråga om placering 

av barn födda av mix förälder d.v.s. barn födds från förälder som tillhör olika så kallat etniska 

grupper eller födds av förälder som har olika medborgarskap där en av föräldrarna är 

burundiskmedborgare. Exempel är hur burundiska regeringen är utformad idag med presidenten 

och hans första vicepresident som kommer från mixfamiljer.  

Grupp autonomi kan inte tillämpas i Burundi då den behövs när det finns skillnader mellan 

folkgrupper så att de får rätt att styra vissa områden som kultur och utbildning. Det framgår av 

uppsatsen att burundiskafolket delar samma kultur och pratar samma språk, detta gör det 

omöjligt att ger grupp autonomi då det inte finns område som skiljer folk utifrån vilken 

etniskgrupp man tillhör. 

Ömsesidigt veto är också svårt att tillämpa då tillhörighet i olika etniska grupper inte är 

självklart utifrån ett vetenskapligt synsätt.  

Utifrån vad som framgår av min uppsats, är Lijpharts modell, och därefter konsocial demokrati, 

svårare att tillämpa i Burundisksammanhanget då segmentering av den burundiska 

befolkningen grundas på fel och ovetenskaplig statistik. Vill burundier tillämpa Lijpharts 

modell så ska de först komma överens om hur kategorisering ska gå till. Vilka grupper de ska 

tillhöra och hur grupperna ska definieras måste vara självklart, därefter en ny folkräkning ska 

göras för att få en statistisk man kan lita på. Det är då efter en bra kategorisering och en pålitlig 

statistik, folk kan sitta ner och förhandla hur de kommer att förhandla och sätta mekanismer för 

att skydda minoritetsgrupper. 
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Detta medför att stora förändringar och en byggnad av ett nytt politiskt system, vilket skulle 

betyda att dagens burundiska politiska system skulle kollapsa då den grundas på uppdelning av 

landets folk inom tre etniska grupper. Arusha överenskommelse skulle tas bort och hela 

burundiska konstitution skulle skrivas om. Frågan är om politiker i landet är redo att ta en ny 

ställning och börja om från början. Frågan också här är om det internationella samfundet 

kommer att tycka att det okej att investera mer pengar i långa politiska förhandlingar som ingen 

kan predika om det kommer att ge ett bättre resultat.  

Det finns andra teorier som kan tillämpas i Burundi och som tagits upp under mitt teorikapitel 

förutsättning att folketsegmentering är grundat på rätt statistik. Modeller har tagits upp eftersom 

de används i olika demokratier med delade samhällen. Cooperation without cooptation av Brian 

Barry fungerar där i ett majoritetenssystem, majoriteten och minoriteten respektera varandra. 

Här nämner man majoritet och minoritet, vilket betyder att statistiken är tillförlitlig, vilket är 

inte fallet idag i Burundi. Även om detta krav skulle vara uppfyllt har modellen kritiserats 

eftersom den gynnar majoriteten gentemot minoriteten vilket skulle leda till politiska konflikter. 

Alternative vote är en annan teori från Horowitz där han menar att ett valsystem med en måttlig 

representation av majoriteten, där majoritetens medlemmar accepterar minoritetens intresse, 

samma gäller här, dess applicering går inte i dagens Burundisksammanhanget och om den 

skulle appliceras skulle inte accepteras av minoriteten och skulle leda till etniska konflikter. Ett 

exempel är statskuppen i Burundi 1993. 

Blagojevic som argumenterar för liberal teori träffar också samma hinder då det utgår ifrån att 

det finns redan en segmentering som av befolkning, men istället att fokus ligger mycket på att 

skydda individ än etniska grupper. 

Slutsatsen blir att utifrån segmenteringsproblematiken i de fyra olika valda teorier som 

behandlas i denna uppsatsen fast de används i delade samhällen, är svårt att applicera i Burundi. 

Frågan är om det finns en alternativ teori och på så sätt ett hopp för demokratiutveckling och 

på så sätt undvika politiska konflikter i landet.  

Val av alternativ teori ska utgå ifrån att burundiskafolket definierar sig som burundier och att 

de tillhör samma etniska grupp som ett resultat av min undersökning.  

Som jag anser här skulle en representativ demokrati fungera i Burundi där människor väljer 

partier som representerar dem. Där det finns återkommande val och om representanter 

missköter sig kan medborgare till nästa val rösta på andra istället för dem som man har 
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missförtroende till. Partier eller företrädare ska konkurrera i valet och presenterar sina program 

och medborgare i sin tur får välja från den som har bästa program som passar bästa med egna 

önskningar. Företrädare ska väljas utifrån sina kompentenser. Detta är inte en lätt väg att gå för 

Burundi eftersom det finns få läskunniga i landet. Det bästa sättet för att uppnå demokrati i 

Burundi är därför att ge varje medborgare en möjlighet gå i skolan och få utbilda sig. De ska 

sedan lära sig från grunden vad demokrati innebär; hur det fungerar och dess för- och nackdelar. 

På så sätt kan invånarna välja det program som passar och gynnar deras intressen. 

Men det största och viktigaste av allt är att det burundiska folket får möjlighet att lära sig, först 

och främst landets historia och veta innebörd av tutsi, hutu och twa. De måste lära sig ursprung 

av dessa kategoriseringar och utgå ifrån riktiga och vettiga informationer. På så sätt undvika att 

nästa generationer upprepar samma misstag och på så sätt kommer demokratin utvecklas i 

landet.  

Innan Arushas överenskommelse hade Burundi provat en annan form av demokrati under 1993, 

men den påträffade samma hinder som idag, eftersom att det burundiska folket trodde på att 

delade i olika etniska grupper. Hela valkampanjen baserades på att etnicitet och resultat blev att 

de som kallat hutu såg en möjlighet för att skifta makten och de som kallat tutsi tolkat det som 

ett hot mot deras existens. Resultatet blev att presidenten och hans nära medarbetare dödades 

och flera många tusen människor dödades och ett krig som tog flera år utbröt. Denna är en av 

exempel, men olika inbördeskrig tog plats i Burundi på grund av etnicitets fråga. 1965, 1972, 

1989, 1993–2006, 2015, är perioder som kommer att stanna i burundiskafolket minnen. Hur 

många liv hade kunnat räddas om burundier visste att de är samma folk. Om de visste att 

etnicitet kom utifrån och att den var ett sätt att skilja de för att sedan ha kontroll över dem. Det 

som är förvånande är hur eliter och speciellt politiker som ofta är utbildade, fortfarande 

använder den här retoriken för att säkerställa sin makt, istället för att bygga en demokrati som 

gynnar motarbetar konflikter och rimmar med befolkningssammansättningen. Det som också 

är märkligt är att folket inte lära sig av sina misstag, och fortsätter att följa politiker som sätter 

sina egna intressen först. 

Syftet med den här uppsatsen har varit att identifiera problem för tillämpning av den konsociala 

modellen samt diskuterar andra ansats som kan förstärka demokrati i Burundi. Jag hoppas att 

jag har upplyst till läsarna av denna uppsats hur kan burundisk etnicitet förstås utifrån olika 

teoretiskt perspektiv samt i vilken mån etnicitet i Burundi utgör ett hinder till etablering av 

konsocial demokrati. 
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Avslutningsvis vill jag poängtera här att etnicitet inte borde vara en ursäkt för politiker för 

misslyckandet av implementering av konsocial demokrati i Burundi. Det finns olika 

anledningar till det men jag kan nämna två. För det första, konsocial demokrati har fungerat i 

andra länder med delade samhälle fast de inte nödvändigtvis delat i olika etniska grupper, ett 

exempel är Belgien. För det andra, sedan Burundi blev självständig, där är två ”etniska” grupper 

(oavsett om etniska grupper är äkta eller imaginär) som slås om politisk makten, detta betyder 

att om politiker vill kan de hitta ett sätt att dela makten och konsocial demokrati kan vara ett 

hjälpmedel till det. 

Men jag kan inte påstå att demokrati kommer att utvecklas bara utifrån de resultanterna jag har 

presenterat här eftersom det finns andra saker som man måste ta hänsyn till som främjar 

demokrati som jag inte har gått in på, exempelvis landets ekonomi, externa faktorer, mm. Jag 

kan inte heller hävda att etnicitet är det enda hinder som gör att den konsociala modellen inte 

fungerar i Burundi, det kan finnas flera orsaker.  Det kan bli också svårt att studera alla 

demokratimodeller för att se vilken som passar bäst i Burundi, eftersom att varje land är unikt. 

Detta kan jag lämna till vidare forskning. 
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