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Abstract 

This is a study about the transition process and the consolidation of power in Belarus. In this 

paper the concept of “authoritarian state building and the sources of regime compet itiveness 

in the fourth wave” is the major theory used. After giving a description of the theory‟s 

concepts a short historical background of Belarus follows. Chapters four describes and 

explain the political situation in Belarus during five periods. After each period I analyze the 

situation on the basis of the suppositions from the theory. The thesis also tries to explain the 

conditions needed for an authoritarian regime to be established. The result of the concluding 

discussion shows that the major theory in this thesis presents important factors that can help to 

explain why and how the autocratic rule in Belarus has been consolidated.  
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1 INLEDNING  

Denna uppsats handlar om transitionsprocessen
1
 från auktoritär- till demokratisk stat och 

möjliga förklaringar till varför en stor del av de forna Sovjetrepublikerna haft svårigheter med 

att konsolidera demokrati efter självständigheten. Vilka underliggande faktorer är avgörande 

för att transitionen ska lyckas? Finns det fenomen och samhällsstrukturer som har en 

avgörande roll gällande undermineringen av den demokratiska utvecklingen? Och hur ser 

framtiden ut för de länder som fortfarande befinner sig i transitionsprocessen och inte uppnått 

fullvärdig demokrati? 

Det finns flera olika anledningar till varför transitionsprocessen i forna Sovjetunionen bör 

studeras. Främst på grund av det faktum att många av länderna fortfarande kämpar med att 

konsolidera sin demokrati och att det i vissa fall sker en utveckling mot auktoritärt styre 

istället för i demokratisk riktning. Denna uppsats kommer behandla situationen i Vitryssland. 

Vitryssland är enligt många det östeuropeiska land som lyckats sämst med sin 

transitionsprocess efter självständigheten från Sovjetunionen och ofta beskrivs landet som 

Europas sista diktatur av journalister och forskare.
 2

 Aleksander Grigorjevitj Lukasjenko 

valdes till president 1994 och har efter nuvarande mandatperiod suttit på presidentposten i 

över 21 år.
3
  

Landets geografiska närhet till Europa och dess historiska band och nutida samarbeten med 

Ryssland bidrar till att skapa oro inom den internationella politiken, bland annat gällande gas- 

och oljeproblematiken. Stora delar av Europa är beroende av rysk olja och gas och då 

Vitryssland fungerar som transitland får landet en betydande roll i denna fråga.
4
 Andra 

aspekter är Vitrysslands relation till bland annat Iran och Nordkorea och eventuell 

vapenhandel dessa länder emellan.
5
 Ovanstående är bara vissa avseenden som gör att den 

politiska situationen i Vitryssland är av stor betydelse för omvärlden då eventuella oroligheter 

och fortsatt utveckling mot ökad auktoritet kan få konsekvenser även på den internationella 

politiska arenan. 

                                                             
1 Transitionsprocessen och tillhörande teorier används för att beskriva och förklara övergångsperioden från ett icke-
demokratiskt tillstånd till en demokratisk regim. Läs vidare under stycke 2.1 Val av teori. 
2 ”Snabbguide: Diktaturen i Vitryssland”, Dagens Nyheter, augusti 2009  <http://www.dn.se/nyheter/varlden/vitrysslands-
diktatur-1.939447> (8 november 2010) och David R. Marples, ”Europe‟s Last Dictatotship: The Roots and Perspectives of 

Authoritarianism in ‟White Russia‟”, Europe-Asia Studies, Vol. 57, No. 6 (Sep., 2005), 895. 
3 Official Website of the Republic of Belarus, < http://www.belarus.by/en/government/president> (11 maj 2011). 
4 Jan Lewenhagen, ”Oljeleveranser från Ryssland ströps”, Dagens Nyheter, januari 2007 
<http://www.dn.se/nyheter/varlden/oljeleverenser-fran-ryssland-strops-1.437003> (29 oktober 2010). 
5 ”Närmare samarbete Vitryssland-Iran”, Yle Nyheter, maj 2007 

<http://svenska.yle.fi/nyheter/sok.php?id=100005&lookfor=&sokvariant=arkivet&advanced=yes&antal=10> (8 november 

2010). 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/vitrysslands-diktatur-1.939447
http://www.dn.se/nyheter/varlden/vitrysslands-diktatur-1.939447
http://www.belarus.by/en/government/president%3e%20(11
http://www.dn.se/nyheter/varlden/oljeleverenser-fran-ryssland-strops-1.437003
http://svenska.yle.fi/nyheter/sok.php?id=100005&lookfor=&sokvariant=arkivet&advanced=yes&antal=10
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1.1  Syfte, val av fall och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka några av de faktorer som kan fungera som 

delförklaringar till varför transitionsprocessen i Vitryssland misslyckats. Efter att landet 

förklarats självständigt från Sovjetunionen den 25:e augusti 1991 inleddes en 

demokratiseringsprocess, ett flerpartisystem uppstod och det vitryska språket förklarades som 

det officiella vilket innebar att ryskan blev ett minoritetsspråk. Detta sågs av många som en 

vilja från vitryssarnas sida att skapa en stark och självständig vitrysk stat.
6
 1994 var den nya 

konstitutionen klar. En konstitution som i hög grad förespråkade en demokratisk och 

pluralistisk samhällsordning.
7
 

 I och med Aleksander Lukasjenkos tillträde som president i och med valet 1994 har dock den 

demokratiska utvecklingen gradvis avstannat och inskränkts och Vitryssland beskrivs idag 

oftast som auktoritärt och diktatoriskt. Ryska språket har likställts med det vitryska, och idag 

förknippas ofta det vitryska språket med oppositionen och att tala det öppet anses som en 

protest mot regimen. Detta tillsammans med ökat inflytande från Ryssland och fortsatt 

russifiering har medfört en svag nationell medvetenhet och underlättat för Lukasjenko att 

successivt öka sin egen makt.
8
 Anledningen till att jag valt att studera just Vitryssland beror 

på att jag önskar förstå hur landet utvecklat ett starkt auktoritärt styre och varför landet visar 

tydliga skillnader i sin transitionsprocess jämfört med övriga forna Sovjetrepubliker. 

Den frågeställning jag kommer att utgå från och försöka besvara är följande: 

Varför har det skett en demokratisk tillbakagång i Vitryssland sedan 1995 och hur har det 

auktortära styrelseskicket kunnat konsolideras?  

 

1.2 Centrala begrepp 

Demokrati, diktatur och demokratur
9
 är svårdefinierade begrepp och det saknas universellt 

accepterade förklaringar.
10

 Denna uppsats kommer utgå från Lauri Karvonens definition 

angående demokrati, halvdemokrati och diktatur. Det beror dels på Karvonens omfattande 

                                                             
6 Barbara Törnquist-Plewa, Vitryssland: Språk och nationalism i ett kulturellt gränsland, (Lund: Studentlitteratur, 2001), 73. 
7 Lauri Karvonen, Diktatur: om ofrihetens politiska system, (Stockholm: SNS förlag, 2008), 129. 
8 Ann Lewis, ed., The EU & Belarus: Between Moscow and Brussels (London: the Federal Trust for Education and Research, 

2002), 77-78. 
9 Författaren Kjell-Albin Abrahamson myntade begrepp demokratur i sin bok Vitryssland: 89 millimeter från Europa. 
Begreppet användes för att beskriva den dåvarande politiska situationen i Vitryssland och är en blandning mellan orden 
demokrati och diktatur. Abrahamson menade att det politiska systemet i Vitryssland varken kunde beskrivas som 
demokratiskt eller diktatoriskt därav det nya begreppet. Lauri Karvonen använder ordet halvdemokrati i sin definition av 
stater med varierande grad demokrati och diktatur. Jag kommer i min uppsats använda mig av både Abrahamsons och 
Karvonens begrepp.  
10 Kjell-Albin Abrahamson, Vitryssland: 89 millimeter från Europa, (Stockholm: Fischer, 1999), 36 och Karvonen, Diktatur: 

om ofrihetens politiska system, 16-19 
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erfarenhet och arbete inom områdena styrelseskick och politiska system, dels på grund av att 

den systematiska typologi som ges i boken Diktatur: om ofrihetens politiska system är tydlig 

och enligt mig mycket användbar. 

 

Demokrati: Ett demokratiskt samhälle genomför fria val vilka ger betydande effekt på hur den 

politiska makten sedan fördelas. Det finns en omfattande respekt för mänskliga rättigheter. 

Statliga institutioner är opartiska och i stor utsträckning självständiga och det civila samhället 

är omfattande och vitalt.
11

 

 

Halvdemokrati/Demokratur: I ett halvdemokratiskt samhälle sker val med varierande grad av 

politisk konkurrens och valfusk kan förekomma. Respekten för förenings- och 

yttrandefriheten är begränsad. Likaså inskränks ofta medias rättigheter. Statliga institutioner 

diskriminerar i viss utsträckning medborgarna, främst oppositionsföreträdare och politiskt 

oliktänkande. Det civila samhället är i stor utsträckning fritt och statliga inblandning sker 

endast vid organiserade politiska utmaningar mot regimen.
12

 

 

Diktatur: Även om det i ett diktatoriskt samhälle hålls val ligger det ingen egentlig politisk 

konkurrens bakom dem, valfusk tillämpas nästintill uteslutande. Samhället präglas av 

omfattande brister gällande respekten för mänskliga rättigheter. De statliga institutionerna ses 

som ett redskap för regimen att stärka sin makt. Ofta förföljs oppositionella och fängslas på 

tveksamma grunder. Det civila samhället är mycket svag och statens medborgare granskas 

ofta hårt vilket leder till begränsade fri- och rättigheter.
13

   

 

Vitrussifiering: Begreppet kommer från ordet russifiering som användes för att beskriva 

kommunistledarnas politik gentemot de olika sovjetrepublikerna. Tanken var att den ryska 

kulturen, språket och identiteten skulle bli gemensam för samtliga medborgare inom unionen 

och därför infördes politiska program för att främja ”det ryska”. Liknande politik fördes efter 

Sovjetunionens fall runt om i det gamla imperiet, fast då var det den egna självständiga staten 

och dess kulturella särart som skulle främjas.
14

 

 

 

                                                             
11 Ibid., sid. 16-19. 
12 Ibid., sid. 16-19. 
13 Ibid., sid. 16-19. 
14 Törnguist-Plewa, Vitryssland: Språk och nationalism i ett kulturellt gränsland, 68-75. 



4 
 

2  TEORI OCH METOD 

Under kapitel två presenteras mitt val av teori och vilken metod jag ämnar använda i denna 

uppsats. Därefter följer en diskussion om det material jag använt och källkritik mot det. 

 

2.1 Val av teori 

Transitionsteorin används för att beskriva och förklara övergångsperioden från ett icke-

demokratiskt tillstånd till en demokratisk regim och har länge fungerat som förklaringsmodell 

för de händelser och politiska processer som skedde runt om i Östeuropa och Centralasien 

efter Sovjetunionens fall.
15

 Det finns inga tydliga riktlinjer och regler för hur transition bör 

eller kommer utvecklas eftersom den till stor del styrs av politiska viljor och olika 

intressegrupper. Dock finns det transtionsstrategier som presenterar en rad varianter på hur 

man bäst går tillväga för att nå slutet av övergångsperioden och därefter uppnå demokrati.
16

 

Transitionsteorin har på senare år utsatts för hård kritik och flera forskare menar att teorin inte 

längre fungerar som en förklaringsmodell som återspeglar verkligheten. Thomas Carothers 

drar det hela så långt att han pratar om ett transitionsparadigm.
17

 Carothers sammanfattar 

kritiken genom att falsifiera fem av transitionsteorin huvudantaganden. Bland annat kritiseras 

antagandet om att ett land alltid strävar bort från det auktoritära styret och mot demokrati. 

Carothers menar att denna teori inte överstämmer med empirin då flertalet stater som beskrivit 

som ”transitionsländer” under de senaste åren inte uppvisat några tecken på ökad demokrati.
18

 

 

Jag anser att Collins och Carothers forskning visat att transitionsteorin inte bidrar med 

förklaringsalternativ till utvecklingen i flera av de forna sovjetrepublikerna, bland annat 

Vitryssland. För att besvara min frågeställning kommer jag därför använda mig av Lucan 

Ways teori Authoritarian State Building and the Sources of Regime Competitiveness in the 

Fourth Wave. Eftersom jag inte hittat litteratur om ämnet på svenska väljer jag att själv 

översätta det till ”teorin om auktoritär statsuppbyggnad och regimkonkurrens”.
 19

 Jag har valt 

att utgå från Ways teori eftersom jag anser att den tar upp många olika faktorer som påverkar 

                                                             
15 Framträdande forskare inom transtionsteorin är bland annat Samuel P. Huntiongton, The Third Wave: Democratization on 
the Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991) och Guillermo O‟Donnell and Philippe C. 

Schmitter, Transition from Authoritarian Rule: Tentative Conlusions About Uncertain Democracies (Baltimore: John 
Hopkins University Press, 1986). 
16 Lauri Karvonen, Demokratisering (Malmö: Studentlitteratur, 1997), 75-78. 
17 Collins, Clan Politics and Regime Transition in Central Asia (USA: Cambridge University Press, 2006): 7-11 and Thomas 
Carothers,” The End of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy (2002): 5-6. 
18 För en mer utförlig förklaring samt presentation av resterande 4 punkter, se Carothers, ”The End of the Transition 
Paradigm”: 6-14. 
19 Lucan Way, ”Authoritarian State Building and the Sources of Regime Competitiveness in the Fourth Wave: The Cases of 

Belarus, Moldova, Russia and Ukraine”, World Politics 57 (2005): 231-261. 
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ett lands transitionsprocess och dessutom applicerar sin teori på dessa olika faktorer i ett 

flertal olika länder. Jag menar att Ways teori både har ett djup och en bredd som saknas inom 

den traditionella transitionsteorin. I sin teori vänder han sig främst till länderna Vitryssland, 

Ukraina, Moldavien och Ryssland men jag anser att hans teori även i stor utsträckning kan 

appliceras på flertalet av de forna Sovjetrepublikerna. Lucan Way använder sig av uttrycket 

”Fourth wave transition” som är lånat av Michael McFaul. McFaul menar att Huntingtons 

teori om demokratiseringens tredje våg inte fungerar som förklaringsmodell för utvecklingen i 

många av de forna Sovjetstaterna. Istället placeras flertalet av dessa nybildade stater i en ny 

kategori, den så kallade fjärde vågen. Teorin menar att dessa stater bör studeras, inte enbart 

som mer eller mindre sannolika kandidater till ett demokratiskt styrelseskick utan även som 

troliga kandidater att utveckla ett auktoritärt politiskt system.
20

 Lucan Way vill med sin teori 

försöka förklara varför många av de forna Sovjetrepublikerna som uppvisade tydliga tecken 

på demokratisering i början av 1990-talet i slutet av samma årtionde utvecklats till auktoritära 

och stängda samhällen. Han genomför i sin artikel en jämförelse mellan Vitryssland, 

Moldavien, Ryssland och Ukraina. Gemensamt för ovanstående stater menar Way vara att 

länderna vid utropande av självständigheten uppvisade betydande politisk konkurrens. Detta 

trots att länderna saknade både tidigare erfarenhet av demokrati som styrelseskick samt att 

staterna uppvisade ett svagt civilsamhälle och upplevde betydande internationell isolering. 

Den utveckling som skett i de fyra länderna sedan mitten av 1990-talet fram till mitten av 

2000-talet tyder enligt Way på ett steg bort från de nyvunna demokratiska tendenserna och 

istället uppvisade staterna tydliga tecken på ökad auktoritet. Way presenterar vidare i sin 

artikel fyra huvudsakliga punkter som är av betydelse för hur auktoritära samhällen 

konsolideras. De fyra punkterna är politiskt kontroll, organisering av formella och informella 

nätverk, den politiska kompetensen hos landets ledare samt den nationella identitetens 

styrka.
21

  

 

Den första punkten, politisk kontroll, innebär att för att auktoritära samhällen ska kunna 

befästas måste landets ledande politiker och högre ämbetsmän lyckas kontrollera statliga 

institutioner och dess anställda. Detta för att hålla medborgarna, främst oppositionen, i schack 

men även för att kunna kontrollera och manipulera val till sin egen fördel. Way menar vidare 

att det är lättare att konsolidera diktatur om staten och ett fåtal högt uppsatta ledare även 

kontrollerar en betydande del av landets ekonomi. Detta eftersom en vital privat sektor ofta 
                                                             
20 För vidare läsning se Michael McFaul, ”The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncooperative Transitions in 
the Post-communist World”, World Politics 54 (2002): 212-244. 
21 Way, ”Authoritarian State Building and the Sources of Regime Competitiveness in the Fourth Wave”: 231-236. 
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bidrar till att stärka oppositionen, bland annat genom att finansiera politiska partier och 

oberoende media.
22

   

 

Den andra punkten handlar om hur formella och informella nätverk kontrolleras inom staten 

och hur mycket politisk och ekonomisk makt de innehar. Way hävdar att hård statlig kontroll 

över dessa organisationer bidrar till att färre nätverk existerar. Detta bidrar i sin tur till bättre 

förutsättningarna för att ett auktoritärt samhälle ska kunna uppstå. I och med statlig kontroll 

över betydande grupper i samhället försvinner flertalet hot mot statens ledare och det bidrar 

även till att försvaga oppositionen och etableringen av politiska partier.
23

 

 

Den tredje punkten handlar om politikers kunskap och ”know-how” i de olika 

transitionsländerna. När det gäller de postkommunistiska staterna är denna punkt viktig 

eftersom tidigare erfarenhet av politisk konkurrens saknas. Hur snabbt och i vilken riktning 

landets politiker och ledare utvecklas är av stor betydelse för hur landets politiska system 

formas. Politiker som tidigt uppfattade den växande Sovjetnostalgin och sedan utformade sin 

politik efter detta lyckades få ett stort väljarstöd. Dessa väljare var dessutom inte främmande 

för tanken med ett starkt ledarskap utan önskade det snarare vilket förbättrade 

förutsättningarna för landets ledare att konsolidera sin egen makt. 
24

   

 

Den sista punkten tar upp betydelsen av en nationell identitet, eller snarare avsaknaden av 

den. Way menar att politiker och oppositionsledare i länder med olika starka nationella 

grupper har lättare att mobilisera stöd då de tydligare kan visa vem motståndaren är.  Ett 

exempel på detta är Ukraina som i stor utsträckning är delat mellan västvänliga ukrainare och 

ukrainare som ser sig själva som en del av Ryssland och därför förespråkare ett närmande 

österut. Denna kamp mellan öst och väst är enligt Way en viktig drivkraft i de forna 

sovjetrepublikerna och kan främja demokratiska tendenser. Om denna drivkraft saknas blir 

det lättare för landets ledande politiker att konsolidera sin makt utefter eget tycke då folkets 

eventuella missnöje förblir relativt oorganiserat. Way menar vidare att en stark nationell 

identitet och övertygelse kan få folk att vägra lyda order och även i viss utsträckning 

motverka valfusk.
25

 

                                                             
22 Ibid., sid. 235-236. 
23 Ibid., sid. 236. 
24 Ibid., sid. 236-237. 
25 Ibid., sid. 273. 
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Jag kommer använda mig av ovanstående punkter för att analysera den politiska utvecklingen 

i Vitryssland. För att koppla teorin till min frågeställning och för att se om teorin om 

auktoritär statsuppbyggnad och regimkonkurrens kan fungera som förklaringsmodell för den 

demokratiska tillbakagången och auktoritära konsolideringen i Vitryssland kommer jag utgå 

från fyra antaganden:  

Antagande 1: Genomgripande statlig kontroll över institutioner och dess anställda leder till 

centralisering av makten och bidrar till att konsolidera ett auktoritärt styre. 

Antagande 2: Genom att minska antalet formella och informella nätverk samt kontrollera 

deras politiska och ekonomiska makt förbättras förutsättningarna för att ett land ska 

utvecklas i auktoritär riktning. 

Antagande 3: I länder vars politiker snabbt lär sig landets politiska system och sedan väljer 

att manipulera det innehar större risk att utveckla ett odemokratiskt samhälle än länder där 

detta agerande saknas.   

Antagande 4: Avsaknaden av en stark nationell identitet bidrar till att försvåra oppositionens 

arbete och dess möjlighet att mobilisera stöd för sin politik. Detta bidrar i ett längre 

perspektiv till att stärka regimens makt. 

2.2 Val av metod 

Jag kommer göra en kvalitativ studie och studera publicerat material i form av vetenskapliga 

artiklar, böcker, offentliga rapporter och tidningsartiklar. Det är även en komparativ studie 

över tid och jag kommer titta närmare på och testa mina antaganden på fem perioder: 1994, 

1995-96, 2001, 2006 och 2010. Detta är årtal jag anser varit viktiga för hur demokratin och 

landets politik utvecklats och även avgörande för hur Aleksander Lukasjenko konsoliderat sin 

makt.  

1994 ägde Vitrysslands första presidentval rum vilket resulterade i att Lukasjenko, efter en 

andra valomgång, stod som segrare och tillträdde presidentposten.
26

 1995 hölls en 

folkomröstning på initiativ av Lukasjenko som efter folkets godkännande bland annat innebar 

ökade befogenheter för presidenten, till exempel möjligheten att upplösa parlamentet.
27

 1996 

hölls ännu en folkomröstning som bidrog till att stärka presidentens makt ytterligare och ledde 

till att den tidigare antagna konstitutionen ändrades och att parlamentet upplöstes och ersattes 

                                                             
26 Törnguist-Plewa, Vitryssland: Språk och nationalism i ett kulturellt gränsland, 77. 
27 Ibid., sid. 77. 
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med ett nytt tvåkammarsystem.
28

 2001 ägde landets andra presidentval rum, Lukasjenko vann 

valet med över 75 procent av rösterna. Åsikterna går isär om huruvida valfusk tillämpades 

eller ej.
29

 2006 var det återigen presidentval, Lukasjenko segrade med 82,6 procent rösterna. 

Valet följdes av demonstrationer i Minsk som slogs ner med våld av regimen.
30

 I december 

2010 ägde Vitryssland senaste presidentval rum. Trots flera positiva förändringar i den 

vitryska vallagen och det faktum att det fanns tio kandidater lyckades inte valet leva upp till 

internationell standard. Valet följdes även av demonstrationer och över 600 personer 

arresterades och dömdes. Lukasjenko segrade med 79,86 av rösterna.
31

Men kan givetvis 

argumentera för andra tidsindelningar, tillexempel har jag inte valt att ta upp de olika 

parlamentsval som ägt rum. Detta beror delvis på begränsningar med anledning av arbetets 

omfattning men valet av perioderna beror främst på att jag anser att dem till stor del tar upp 

avgörande händelser samt visar på den demokratiska tillbakagång som skett i landet.  

Genom tidigare studier och ett långvarit intresse för landet har jag som författare fått en 

förförståelse som är en viktig utgångspunkt för analysen av insamlad empiri. Denna 

förförståelse och ”närhet” till ämnet nämns ofta som en av fördelarna med det kvalitativa 

tillvägagångssättet men omnämns även som en nackdel. Förmågan att behålla objektivitet och 

klarsynthet vid tillämpningen av denna metod är något som ofta ifrågasätts.
32

 Jag har försökt 

undgå detta problem genom omfattande och noggrann datainsamling. Jag har valt att utgå 

ifrån Lucan Ways teori eftersom jag anser att den bidrar med väsentliga delförklaringar till 

den politiska utvecklingen i Vitryssland. Dessa delförklaringar återfinns även i stor 

utsträckning i övrig empiri som beskriver utvecklingen och situationen i landet.  

I min frågeställning menar jag att det skett en demokratisk tillbakagång i Vitryssland sedan 

1995. För att bevisa att en sådan utveckling faktiskt skett använder jag mig av Freedom House 

Index. Freedom House är en politiskt obunden organisation bestående av bland annat forskare 

och journalister vars övergripande mål är att sprida och mäta frihet och demokrati över hela 

världen. Situationen i ett land bedöms utifrån givna kriterier och omvandlas sedan till siffror 

där 1-2,5 innebär att staten är fri, 3-5 att staten är delvis fri och 5,5-7 innebär att staten inte är 

                                                             
28 Fredrika Björklund & Johnny Rodin, red., Det nya Östeuropa – stat och nation i förändring (Lund: Studentlitteratur AB, 
2009), 116-117. 
29 Grigory Ioffe, ”Understanding Belarus: Economy and Political Landscape”, Europe-Asia Studies, Vol. 56 (2004): 95. 
30 OSCE/ODIHR “Election Observation Mission Report, “Republic of Belarus, Presidential Election 19 March 2006”, 7 juni 

2006 < http://www.osce.org/odihr/elections/belarus/19395> (29 april 2011) 
31 OSCE/ODIHR “Election Observation Mission Final Report, Republic of Belarus, Presidential Election 19 December 

2010”,  21 februari 2011 < http://www.osce.org/odihr/75713> (29 april 2011). 
32 Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), 107. 

http://www.osce.org/odihr/elections/belarus/19395
http://www.osce.org/odihr/75713
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fri.
33

 I tabell 1 nedan syns Vitrysslands index sedan Freedom House började mäta 

utvecklingen i landet. 

2.2.1 Tabell 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Freedom in the World, Historical Rankings: Comparative scores for all countries from 1973 to 2010.34 

Freedom House Index är internationellt erkänt och används ofta för mäta demokratisk 

utveckling men deras metod utsätts även för kritik och organisationens objektivitet ifrågasätts 

av vissa då en stor del av deras budget finansernas av den amerikanska staten. Metodkritiken 

gäller bland annat den begränsade typlogi då stater endast kategoriseras som fria, delvis fria 

eller icke fria vilket innebär att stater med betydligt varierande situationer hamnar i samma 

grupp.
35

 När det gäller mitt fall, den demokratiska tillbakagången i Vitryssland anser jag dock 

att Freedom House Index ger den grundläggande bas som behövs för att stärka att en negativ 

demokratisk utveckling skett i landet sedan 1995, även OSCE och Human Right Watch 

indikerar att en negativ utveckling skett.
36

 

                                                             
33 Freedom House Online, Historical Data <http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=265#1> (2011-05-06). 
34 Freedom House Online <http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=5> (27 april 2011). 
35 United Nations, Press Release NGO/432, 25 maj 2001 <http://www.un.org/News/Press/docs/2001/ngo432.doc.htm>  
(6 maj 2011). 
36 OSCE/ODIHR “Election Observation Mission Report, “Republic of Belarus, Presidential Election 19 March 2006”, 7 juni 

2006.  

Freedom House Index Belarus 

Period Political 

Rights 

Civil Rights Status 

1991 4 4  Partly Free 

1992 4 3          PF 

1993 5 4          PF 

1994 4 4          PF 

1995 5 5          PF 

1996 6 6     Not Free 

1997 6 6         NF 

1998 6 6         NF 

1999 6 6         NF 

2000 6 6         NF 

2001 6 6         NF 

2002 6 6         NF 

2003 6 6         NF 

2004 6 6         NF 

2005 7 6         NF 

2006 7 6         NF 

2007 7 6         NF 

2008 7 6         NF 

2009 7 6         NF 

2010 7 6         NF 

http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw09/CompHistData/FIW_AllScores_Countries.xls
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=265#1
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=5
http://www.un.org/News/Press/docs/2001/ngo432.doc.htm%3e%20%20%20%20%20%20%20%20%20(6
http://www.un.org/News/Press/docs/2001/ngo432.doc.htm%3e%20%20%20%20%20%20%20%20%20(6
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2.3 Material och källkritik 

I min uppsats har jag uteslutande använt mig av litteratur på engelska och svenska och det har 

främst blivit västerländska källor. Detta beror på att vitryska och ryska inte är ett språk som 

jag behärskar. Uppsatsen baseras till stor del på litteratur i form av böcker och vetenskapliga 

artiklar. Detta eftersom jag anser att dessa ger ett bredare underlag och en djupare analys än 

vad tidningsartiklar erbjuder. Åsikterna går i vissa avseenden isär om hur den politiska 

situationen i Vitryssland samt Lukasjenkos ledarskap bör uppfattas. Stewart Parker och 

Grigory Ioffe har till exempel en betydligt positivare syn på Lukasjenko som president än 

Steven Eke och Taras Kuzio. Jag tycker detta varit positivt för mitt arbete och bidragit till en 

mer nyanserad skildring av landets politik, dess historia och ledare. Under uppsatsens två 

senare perioder har jag i stor utsträckning använt mig av OSCE:s rapporter angående valens 

genomföranden och resultat. OSCE är en internationell erkänd organisation som observerar 

val runt om i världen och arbetar för att främja demokratin. Jag har även under dessa två 

perioder använt mig av tidningsartiklar och elektroniska källor i större utsträckning än tidigare 

perioder. Rapporteringen kring valet 2010 och konsekvenserna efteråt, bland annat gällande 

domar mot demonstranter, pågår fortfarande och är i varierar i viss mån från fall till fall. 

Antalet gripna, var och när variera men jag har försökt undgå detta problem genom att ha 

minst två källor med samma information. Av tidsskäl har jag till stor del använt mig at 

sekundärkällor eftersom det skulle vara allt för tidskrävande att söka upp primärkällor och 

sedan översätta dem.  

Även om jag försökt göra undersökningen så noggrant som möjligt är jag medveten om att det 

finns betydande händelser och reformer som jag inte behandlar i min uppsats. Årtalen jag valt 

bygger på min subjektiva uppfattning att dessa är av stor betydelse för att kunna besvara min 

frågeställning. En annan anledning till valet av årtal är att tillgänglig information och 

mediebevakning från och om Vitryssland främst sker i och med val, speciellt presidentval. 

Även om jag tydligt angett vilka perioder jag ämnar undersöka finns det händelser och 

reformer som skett utanför dessa perioder men som är av stor betydelse för hur landets 

politiska situation utvecklats. När dessa händelser ägt rum framgår dock tydligt och dess 

relevans för uppsatsen framkommer klart under analysdelen. 
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3 HISTORISK BAKGRUND 

“A traveler can meet a man born in Poland, brought up in the Soviet Union, who now lives in 

Belarus – and he has never left his village.” Anne Applebaum 

Det vitryska territoriet har sedan mitten av 1200-talet mer eller mindre alltid varit ockuperat, 

antingen av Polen, Litauen, Ryssland eller Sovjetunionen. Detta har bidragit till att landet 

under historiens gång hamnat på gränsen mellan två kultursfärer, den västromerska och den 

östromerska, vilket också medfört inflytande från två helt skilda politiska traditioner.
37

 

Vitryssland hade innan 1991 endast existerat som självständigstat mellan mars 1918 till 

januari 1919 då landet åter invaderades. Denna gång av bolsjeviktrupper som efter militära 

framgångarna tog kontroll över landet och utropade Vitryssland till socialistiskt republik och 

en del av Sovjetunionen.
38

  

Inflytandet från både öst och väst har gett upphov till två olika versioner av den vitryska 

statens grundande och ursprung. Förespråkare för den nationella historieskildringen menar att 

det vitryska folkets förfäder härstammar från Litauen och Polen och att det främst är från 

dessa två länder de vitryska traditionerna kommer från. Den andra versionen menar att 

Vitryssland som politisk stat ”föddes” i och med skapande av Sovjetrepubliken Vitryssland. 

Beroende på vilken version som förespråkas placeras Vitryssland på olika ”delar” av kartan. 

Den nationella inriktningen menar att landet, territoriellt och emotionellt bör ses som en del 

av de Central Europeiska länderna medan den Post-sovjetiska inriktningen hävdar att 

Vitryssland historiskt och i dagsläget är sammankopplat med Ryssland. Lukasjenko är en klar 

förespråkare för den Post-sovjetiska historieskildringen vilken också är den allmänt 

accepterade versionen bland majoriteten vitryssar idag. Flera forskare och författare menar att 

landets historia och århundraden av ockupation varit av stor betydelse för hur landet 

utvecklats efter självständigheten 1991. Beroende på vilket land som styrde ändrades 

religionen, synen på språket och den nationella tillhörigheten.
 39

 Detta har, enligt bland annat 

Griogory Ioffe bidragit till att försvaga den vitryska nationella identiteten. På grund av sen 

urbanisering fanns ingen gemensam identitet förrän kommunismens maktövertagande i början 

av 1900-talet. Medan byinvånare i västra Vitryssland kände tillhörighet till Polen kände den i 

östra mer gemenskap med Ryssland.
40

  

                                                             
37 Törnguist-Plewa, Vitryssland: Språk och nationalism i ett kulturellt gränsland, 19. 
38 Karvonen, Diktatur: om ofrihetens politiska system, 128-129. 
39 Anna Brzozowska, ”Narrative Encounters: Competetive Projects of Nation Building in Borderlands”, in History, Language 
and Society in the Borderlands of Europe, ed. B. Törnquist-Plewa (Malmö: Sekel Bokförlag, 2006), 15-18. 
40 Grigory Ioffe, ”Belarus: Belarusian Identity,” Europe-Asia Studies 55 (2003): 1245-1246.   
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3.1 Andra världskrigets händelser, myter och politiska betydelse i Vitryssland 

Andra världskriget spelar en mycket viktig roll i Vitrysslands historia och är även av stor 

betydelse gällande den nationella identiteten och president Lukasjenkos politik. Vitryssland 

drabbades extremt hårt av kriget. Landet förlorade cirka en femtedel av sin befolkning, vilket 

innebar att Vitryssland proportionellt sätt var det land som led störst förlust jämfört med andra 

ockuperade europeiska länder.
41

 Det finns två olika historieskildringar om hur vitryssarna 

agerade i och med den tyska ockupationen. Den officiella versionen menar att vitryssarna 

redan från början av ockupationen stod enade i sin kamp mot nazisterna. Främst var det dem 

vitryska partisanerna som stod emot tyskarna och hjälpte Röda armén till seger i Vitryssland. 

Det finns dock en alternativ version som menar att ett omfattande missnöje mot den sovjetiska 

ledningen bidrog till att många vitryssar stödde tyskarna och valde att slåss på deras sida. Den 

senare versionen har främst framhållits av vitryska historier kritiska mot Lukasjenko och hans 

regim. Lukasjenko har bemött detta genom att sammankoppla och framställa oppositionen, 

främst Vitryska Folkfronten (Belorusskij narodnyj front BNF), som tyska samarbetare vars 

främsta mål är att splittra landet.
 42 

 

Myten om och kring andra världskriget är en viktig del i den vitryska nationella identiteten. 

Dem enorma mänskliga förlusterna, partisanernas hårda kamp och den vitryska statens 

enighet är fenomen som diskuteras, används och kan kopplas till landets politik idag. 

Lukasjenko presenterade i mars 2003 en ”Vitrysk nationell ideologi”. Ideologin grundar sig 

främst i partisanernas och vitryssarnas agerande under andra världskriget och har bidragit till 

att skapa en självbild av vitryssar som ett lidande, tålmodigt och oskyldigt folk som sätter 

nationens bästa framför sitt eget.
43

  

Ideologin är etniskt inkluderande, likt den traditionella medborgerliga nationalismen, och 

innebär att den vitryska identiteten bygger på gemensamma värden i stället för delat blod. Den 

nationella ideologins främsta mål är enligt Lukasjenko att bygga ett starkt och välmående 

land. Nationell enighet och tillhörighet framhålls ofta som betydligt viktigare än demokratisk 

pluralism och frihet.
 
 Det finns även en ekonomisk del i den nationella ideologin. Lukasjenko 

sammankopplar de nationella egenskaperna så som kollektivism och jämlikhetsträvan med 

bevarandet av statsägd ekonomi.  

                                                             
41 Barbara Törnquist-Plewa, “Remebering World War II in Belarus: A Struggle Between Competitive Historical Narratives”, 
in  History, Language and Society in the Borderlands of Europe: Ukraine and Belarus in Focus, ed. B. Törnquist-Plewa 
(Malmö: Sekel Bokförlag, 2006), 49. 
42 Ibid., 38-53 och Natalia Leshchenko, ”The National Ideology and the Basis of the Lukashenka Regime in Belarus”, 
Europe-Asia Studies, Vol. 60, No. 8 (oktober 2008): 1424-1425. 
43 Ibid., 1419-1426. 
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Detta bidrar dessutom till att hålla befolkningen ekonomiskt beroende till staten, något som 

Lukasjenko tydligt utnyttjat för att behålla sin makt. Det vitryska folket har enligt den 

nationella ideologin ett gemensamt ointresse för materialism och individualism.
44

  

3.2 Tiden efter krigsslutet fram till självständigheten 

Under kriget totalförstördes en fjärdedel av bebyggelsen i städerna vilket resulterade i att det 

vid krigets slut fanns nästan tre miljoner människor utan bostad. Då inleddes en omfattande 

industrialisering och enorma summor satsades på att bygga upp landet och på några decennier 

blev Vitryssland en av Sovjetunionens mest industrialiserade republiker.
45

 Detta ses av många 

forskare som en av orsakerna till att vitryssarna vid Sovjetunionens fall inte var lika 

entusiastiska över självständigheten som flertalet andra republiker. Många vitryssar såg 

Vitryssland som en naturlig del av Ryssland och i och med investeringsprocessen efter andra 

världskriget höjdes levnadsstandarden för landets invånare vilket bidrog till att ge en positiv 

syn på Sovjetunionen. Varken befolkningen eller nomenklaturan arbetade därför aktivt för att 

störta det kommunistiska styret men trots detta utropades Vitryssland som självständig stat 

den 25:e augusti 1991.
46

  

Efter självständigheten påbörjades ett omfattande organisatoriskt arbete. Statsapparaturen 

skulle förändras, en konstitution författas och val hållas. Med tanke på avsaknaden av tidigare 

erfarenhet i samband med de omvälvande händelserna i och med Sovjetunionens fall var det 

inget lätt arbete. Trots förutsättningarna uppvisade Vitryssland i början av 1990-talet flera 

demokratiska tendenser. Politiska partier uppstod, parlamentet ökade successivt sin makt i 

samhället och marknadsekonomiska reformer inleddes. Det sistnämnda ledde dock till 

inflation, ökade priser på matvaror och försämrad levnadsstandard för befolkningen. Detta 

väckte sovjetnostalgi hos stora delar av befolkningen, något som gynnande 

presidentkandidaten Aleksander Lukasjenko.
 47

  

 

 

                                                             
44 Ibid., 1419-1426. 
45 Björklund, red., Det nya Östeuropa, 111-112. 
46 Steven M. Eker & Taras Kuzio, ”Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in 

Belarus”, Europe-Asia Studies, Vol. 52, No. 3 (2000): 526 och Daniel Silander, “Post-Communism 2006, 15 years after the 
end of Soviet – the political paths of Slovakia and Belarus” (Växjö: Department of Political Science, 2007), 22. 
47 Björklund, red., Det nya Östeuropa, 112-113. 
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4 AVHANDLING AV PROBLEM 

Jag kommer genom att beskriva politiska händelser och förändringar under mitten av 1990-

talet fram till idag se om det går att urskilja några av de faktorer som kan fungera som 

förklaring till den demokratiska tillbakagången i Vitryssland. Jag kommer även diskutera 

dessa händelser utifrån mina fyra antaganden och se huruvida dem stämmer med situationen i 

Vitryssland. 

4.1 Första perioden, 1994: 

“I will not be a dictator”. 48 A. G. Lukashenko  

Inför Vitrysslands första presidentval i juni 1994 fanns det fyra kandidater: Stanislav 

Sjusjkevitj, talman i parlamentet, Vjatjeslav Kebitj, ledare för Maktpartiet, Zenon Poznjak, 

ledare för Vitryska Folkfronten (BNF), och Aleksander Lukasjenko, regeringstrogen politiker 

men inte utpräglat partibunden. Starkast och mest troliga att vinna var enligt många Kebitj 

eller Poznjak, detta dels med tanke på deras partiers höga medlemsantal, men även för att 

opinionsundersökningar visade på stöd för dessa. Därför kom det som en chock för många när 

Lukasjenko visade sig få 44,82 procent av rösterna, medan Kebitj fick 17,33 och Poznjak 

endast 12,8 procent. Efter en andra valomgång i juli samma år stod det klart att Lukasjenko 

valts till landets första president med 80.1 procent av rösterna.
 49

 

Aleksander Lukasjenko hade valts in i Vitrysslands Högsta Sovjet 1990 som ledamot för sin 

hemstad Sjklov i östra Vitryssland. Tidigare hade han arbetat främst med jordbruk och inom 

det militära. Under hans första tid i parlamentet stödde han den demokratiska fraktionen men 

när de ekonomiska problemen ökade bytte han sida till den regeringstrogna. Han blev en 

framstående reformkritiker och var en av många som förespråkade ett mycket nära samarbete 

med Ryssland och OSS (Oberoende staters samvälde). I juni 1993 inrättade parlamentet, efter 

omfattande problem med korruption och privatiseringens negativa effekter, en särskild 

antikorruptionskommission som Lukasjenko utsågs att leda.
50

 I början av december samma år 

anklagades Sjusjkevitj för att ha låtit statligt betald arbetskraft bygga sommarstugor åt hans 

familj och bekanta, vilket ledde till att en missförtroende omröstning hölls i parlamentet. 

Parlamentet valde dock att fria Sjusjkevitj från misstankarna men anklagelserna hade fått hans 

namn att förknippas med korruption vilket var förödande eftersom han fem månader senare 

                                                             
48 Lukasjenkos uttalande på sin första presskonferens som president i juli 1994. Tobias Ljungvall, Kontroll: Rapport från 
Vitryssland (Stockholm: Silc förlag, 2003) 41. 
49 Ian Jeffries, The Countries of the Former Soviet Union at the Turn of the Twenty-first Century: The Baltic and European 
states in transition (London: Routledge, 2004), 266-267. 
50 Ljungvall, Kontroll: Rapport från Vitryssland, 29-30. 
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skulle kandidera i presidentvalet.
51

 Därefter riktade kommissionen anklagelser mot Kebitj och 

hans parti. Anklagelserna fick stor uppmärksamhet i media och även om de aldrig fick något 

rättsligt efterspel eller på något sätt bevisade sig vara sanna hade 

antikorruptionskommissionen, med Lukasjenko i spetsen lyckats diskreditera ännu en 

motståndare inför det kommande presidentvalet.
52

 

Lukasjenkos valkampanj byggde på löften om krafttag mot korruptionen men fortsatt stort 

inflytande för byråkratin, ekonomiska reformer men även hård statlig styrning gällande 

privatiseringen, fortsatt integration med Ryssland men på vitryska villkor. Vissa forskare 

menar att dessa tvetydiga och oklara budskap bidrog till Lukasjenkos valframgångar då han 

genom dessa lyckades attrahera landets osäkra väljare, vilka var en majoritet av befolkningen. 

Även det faktum att Lukasjenko inte var partibunden tros varit en fördel så det enligt 

opinionsundersökningar visat sig att 57 procent av väljarna föredrog en mittenkandidat istället 

för någon uttalat höger eller vänster.
53

 

För att koppla presidentvalet och Lukasjenkos agerande före och under valet till Lucan Ways 

teori och antaganden kan man främst peka på antagande nummer tre gällande politikers 

”know-how”. Det finns inga anklagelser om valfusk i valet 1994, Lukasjenko vann alltså på 

demokratiskt sätt och lyckades med detta genom skickligt politiskt agerande. Genom sin roll 

som ledare för antikorruptionskommissionen lyckades han misskreditera två av sina främsta 

motståndare och genom att läsa av den politiska opinionen i landet lyckades han utforma en 

valkampanj som lockade en stor majoritet av den vitryska befolkningen. Man kan även se på 

antagande fyra gällande avsaknaden av nationell identitet. Eftersom de vitryska väljarna inte 

röstar på ideologiska grunder eller beroende på partitillhörighet är det svårt för politiker att 

mobilisera ett starkt stöd. När det dessutom saknas en stark nationell identitet kan stöd inte 

heller byggas utifrån nationalistiska grunder. Detta bevisades tydligt då Poznjak, som var 

uttalat nationalistisk, endast erhöll 12,8 procent av rösterna. Svårigheten att locka väljarna 

bidrar till att försvaga partiernas roll, vilket i sin tur försvagar parlamentets makt. Det finns 

ingen tydligt utmanare till presidenten då oppositionen är oorganiserad och saknar väljarstöd. 

 

 

                                                             
51 Jeffries, The Countries of the Former Soviet Union at the Turn of the Twenty-first Century, 266. 
52 Ljungvall, Kontroll: Rapport från Vitryssland, 31. 
53 Ibid., 32-33.  
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4.2 Andra perioden, 1995-1996: 

“Those who are thinking of removing me will find themselves removed first”. 54  

A. G. Lukashenko.  

Lukasjenkos första stora politiska åtgärd skedde i samband med parlamentsvalen i maj 1995. 

Trots stort motstånd från det dåvarande parlamentet lyckades Lukasjenko driva igenom sitt 

förslag om att en beslutande folkomröstning skulle äga rum samtidigt som parlamentsvalen
55

.  

Folkomröstningen innehöll fyra frågor: 

1. Anser du att det ryska språket ska jämställas med det vitryska som officiellt språk? 

2. Stödjer du förslaget att Vitryssland bör återgå till de gamla statsymbolerna som togs bort 

1991? 

3. Stödjer du presidentens politik om ekonomisk integration med Ryssland? 

4. Anser du att det behövs en konstitutionell förändring som möjliggör för presidenten att 

upplösa parlamentet vid situationer då detta gravt missbrukar sin makt?  

Samtliga fyra frågor röstades igenom med cirka 80 procent av rösterna.
56

 

Flera forskare anser att de två första frågor, och även i viss utsträckning fråga tre hade mycket 

negativ effekt på nationsbyggnadsprocessen i Vitryssland. Att likställa det ryska språket med 

det vitryska, återinföra de gamla statssymbolerna från tiden som sovjetrepublik och aktivt 

arbeta för omfattande (ekonomisk) integration med Ryssland bidrog till att försvaga 

medborgarnas nyfunna nationella identitet och var även en viktig del i att försvaga 

oppositionen.
 57

 Ett av de största partierna vid parlamentsvalet 1995 var Vitryska Folkfronten, 

BNF. Ett parti som aktivt arbetade för skapande av en vitrysk identitet, utvecklingen av det 

vitryska språket och en ”vitrussifiering” av hela samhället. Viljan att ”vitrussifiera” landet 

efter självständigheten delades inte av majoriteten utan fördes främst av en lite grupp 

politiker, till stor del tillhörande BNF.
 58

 Dagar innan folkomröstningen 1995 visade den 

statliga tv-kanalen ett reportage om BNF och deras verksamhet. I samma reportage användes 

flitigt bilder som visade gruppen Kraevaia Abarona. Kraevaia Abarona var en grupp vitryssar 

som samarbetade med tyskarna under ockupationen. Den enda likheten mellan dem och BNF 

är att dem använder samma nationella symboler, den rödvita flaggan och det gamla 

                                                             
54 Lukasjenko besvarar parlamentets kritik mot en eventuell folkomröstning. Jeffries, The countries of the former Soviet 
Union, 272. 
55 Abrahamson, Vitryssland: 89 millimeter från Europa, 82. 
56 Stewart Parker, The Last Soviet Republic – Aleksander Lukashenko´s Belarus (The United Kingdom & Europe: Trafford 
Publishing, 2007), 66. 
57 Ioffe, ”Belarus: Belarusian Identity”: 1263-1266 och Törnquist-Plewa, Vitryssland: Språk och nationalism i ett kulturellt 
gränsland, 77-80. 
58 Törnquist-Plewa, Vitryssland: Språk och nationalism i ett kulturellt gränsland, 73-76. 
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statsvapnet. Några dagar efter att reportaget visats röstade det vitryska folket för att återinföra 

statssymboler från sovjettiden. Barbara Törnquist-Plewa menar att Lukasjenko genom 

reportaget lyckades sammankoppla BNF och de gamla statssymbolerna med andra 

världskriget fruktansvärda händelser i Vitryssland, något som hon tror påverkade resultatet.
59

 

Genom folkomröstningen 1995 lyckades Lukasjenko dels avstanna den påbörjade 

nationsbyggnadsprocessen och samtidigt försvåra arbetet för flera oppositionella partier.   

För att koppla ovanstående till Lucan Ways teori och mina fyra antaganden kan man 

tillexempel peka på Lukasjenkos ”know-how” och de konsekvenser hans agerande fått. Att 

Lukasjenko valde att genomföra en folkomröstning, dessutom en beslutande sådan, kan tyda 

på vetskapen om att folket var hans största tillgång. Efter bara några månader vid makten 

fanns det fortfarande ett stort missnöje bland parlamentariker och oppositionella som inte 

stödde Lukasjekos politik och det hade varit svårt, om inte omöjligt för Lukasjenko att utöka 

sin egen makt med hjälp av dessa. Istället vände han sig bort från parlamentet och med hjälp 

av folket hade han numera rätten att upplösa detta vilket självklart förändrade de politiska 

förutsättningarna.
60

 Även fråga fyra kom att få mycket stor betydelse för landets kommande 

utveckling eftersom president Lukasjenko redan 1996 valde att utnyttja den konstitutionella 

förändringen och upplöste det vitryska parlamentet. Innan detta skedde genomfördes ännu en 

folkomröstning, den 24:e november 1996 som bland annat innehöll frågor angående 

förändring av nationaldagen, avskaffandet av dödstraff och statliga jordbruksreformer.
61

 

Sammanlagt innehöll folkomröstningen sju frågor var av fråga nummer två var av störst 

betydelse: 

Do you support the new constitution offered by the president, which would extend his term of office 

from five to seven years; permit him to appoint half the members of the constitutional court and the 

electoral commission, in addition to a new upper house of sixty senators, while the number of seats in 

the parliament would be reduced to 110?62  

Valdeltagandet i folkomröstningen blev totalt 84 procent och fråga nummer två stöddes av 

70.5 procent av väljarna. På frågan angående om nationaldagen skulle flyttas från 27 juli 

(självständigheten från Sovjetunionen) till 3:e juli (befrielsen från Nazityskland) svarade 88.5 

procent av väljarna ja. 63 Samtliga frågor röstades igenom i linje med presidentens politik och 

redan den 27:e november samma år upplöste Lukasjenko parlamentet. Dessutom ändrade han 

                                                             
59 Törnquist-Plewa, ”Remembering World War II in Belarus”, 52-53. 
60 Björklund, red., Det nya Östeuropa, 117-118. 
61 Stewart, The Last Soviet Republic, 72. 
62 Ibid., 72-73. 
63 Ibid., sid. 72-73. 
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konstitutionen, utan juridisk stöd för detta. Ett nytt parlament bestående av två kammare 

skapades. Den lägre kammaren kom att bestå av 110 platser som tillsattes av regeringstrogna 

ledamöter från det upplösta parlamentet. Dessutom skapades en högre kammare med 64 

platser, 56 av dessa ledamöter tillsattes genom val av regionala ledare (högt uppsatta politiker 

i de olika kommunerna, oblast) och de resterande åtta tillsattes personligen av presidenten. 

Dessutom skaffade sig Lukasjenko kontroll över konstitutionsdomstolen och gav statschefen 

mandat att utse dess ledamöter, presidenten blev även chef över de väpnade styrkor och 

statens kontrollkommitté vars uppgift är att granska institutioner, organisationer och personer 

på viktiga samhälleliga poster. Dessa förändringar innebar att parlamentet i princip förlorade 

all sin makt och att Vitryssland förändrades från att ha varit en parlamentarisk stat till att 

utveckla en stark presidentmakt .
64

   

För att koppla händelserna i november 1996 till Lucan Ways teori och mina fyra antaganden 

är det tydligt att Lukasjenko genom folkomröstningen skapade sig omfattande kontroll över 

stora delar av samhället och det är efter omröstningen 1996 som flera forskare menar att 

landet blev en diktatur.
65

 Utvecklingen efter 1996 ger stöd åt det samtliga fyra antaganden. 

Gällande det första antagandet angående politisk kontroll är det tydligt hur Lukasjenko, 

genom ökad makt över parlamentet, valkommittén, de väpnade styrkor och statens 

kontrollkommitté skapade sig goda förutsättningar för att konsolidera sin egen, auktoritära 

makt. Han gavs dessutom rätten att godkänna premiärminister och ledamöter till 

konstitutionsdomstolen. Vitryssland styrdes alltså efter 1996 i stor utsträckning av politiker 

och tjänstemän valda av Lukasjenko vilket oundvikligen ledde till centralisering av makten.
66

 

Statens kontrollkommitté och dess agerande ger åt stöd åt Lucan Ways andra antagande 

angående kontrollen över formella och informella närverk. Kontrollkommitténs uppgift är att 

garantera att presidentens dekret och beslut följs och används kontinuerligt för att eliminera 

eventuella hot från partier, oppositionella och affärsmän. Flera affärsmän och direktörer har 

på senare år utsatts för omfattande trakasserier från staten så som falska anklagelser om 

korruption, åtal och i vissa fall fängelse.
67

  

                                                             
64 Björklund, red., Det nya Östeuropa, 117-118. 
65 Ljungvall, Kontroll: Rapport från Vitryssland, 48 och Eker & Kuzio, ”Sultanism in Eastern Europe”:523. 
66 Björklund, red., Det nya Östeuropa, 117-118. 
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4.3 Tredje perioden, 2001: 

”This was a brilliant, elegant and persuasive victory.” 68 A. G. Lukashenko.  

Den nionde september ägde Vitryssland andra presidentval rum. Sammanlagt fanns tre 

kandidater, Aleksander Lukasjenko, Sergej Gajdukevtij och Vladimir Gontjarik. Lukasjenko 

vann med 75.6 procent av rösterna redan vid den första valomgången. Han starkaste 

motkandidat, Gontjarik, fick endast 15,4 procent av rösterna. Detta trots att han 

representerade Vitrysslands största fackförening med över fyra miljoner medlemmar.
69

 

Det politiska klimatet och den politiska opinionen hade åren innan valet förändrats. Uppgifter 

om regeringens inblandning i försvinnandet av flera personer, bland annat före detta 

inrikesministern Juri Zakharenko och en rysk, regimkritisk kameraman, Dimitrij Zavadskij 

väckte både ilska och oro. Den 25:e mars 2001 demonstrerade cirka 3 000 personer i Minsk 

mot Lukasjenkos politik. I juni samma år publicerades en artikel i The Times där två tidigare 

åklagare från Vitryssland hävdade att Lukasjenko och hans regim sedan 1996 avrättat 30 

människor som uppfattats som ett hot mot presidentens makt.
70

  

Med tanke på ovanstående var det svårt att förutspå valresultatet då väljarstödet för 

Lukasjenko enligt opinionsundersökningar minskat. Trots detta vann alltså Lukasjenko med 

75,6 procent av rösterna något som väckte frågor angående valfusk. Att Lukasjenko under 

valkampanjen hade stora fördelar i resurser och tillgång till media råder det ingen tvekan om 

men åsikterna går isär huruvida rösträkningen manipulerades eller ej och även om någon av 

de andra två kandidaterna egentligen varit något reellt hot mot Lukasjenko.
71

 Tobias 

Ljungvall skriver i sin bok Kontroll: en rapport från Vitryssland såhär: 

”Folkets stöd är en sak, en valseger något annat. Även om det fanns tvivel om att oppositionen 

skulle lyckas mobilisera en väljarmajoritet för Vladimir Gontjarik, så fanns det ännu starkare 

tvivel om att han skulle ges en ärlig chans i rösträkningen”.72 

Grigory Ioffe menar dock att valfusk inte kunnat bevisas av någon av de 1 000 internationella 

valobservatörer som fanns på plats. Han menar att undersökningar gjorda av oppositionen vid 

vallokaler under valdagen visade ett stöd för Lukasjenko med cirka 57 procent av rösterna och 

28 procent för Gontjarik. Anledningen till Lukasjenkos vinst med över 75 procent av rösterna 

                                                             
68 Lukasjenkos uttalande till pressen den 9 september 2001, en timme innan vallokalerna stängde och innan något officiellt 

valresultat givits. Lewis, ed., The EU & Belarus: Between Moscow and Brussels, 71. 
69 Ljungvall, Kontroll, 76 och 96. 
70 Jeffries, The Countries of the Former Soviet Union at the Turn of the Twenty-first Century, 281. 
71 Ljungvall, Kontroll, 87.  
72 Ibid., 86. 
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berodde enligt Ioffe, med stöd av IISEPS, Independent Institut of Socio-Economic and 

Politycal Studies, på väljarnas önskan att undvika en andra valomgång.
73

 OSCE skriver i sin 

slutgiltiga rapport att presidentvalet 2001 uppvisade betydande brister. Främst är det 

myndigheternas agerande mot oppositionen och avsaknaden av utrymme i media för de andra 

kandidaterna som kritiseras. Men även den vitryska val- och rösträkningsprocessen 

kritiseras.
74

  

För att koppla presidentvalet 2001 till Lucan Ways antaganden är det antagande ett angående 

statlig kontroll över landets institutioner och dess anställda och fråga fyra om avsaknaden av 

nationell identitet som bäst beskriver situationen i Vitryssland. Jag anser att valet 

manipulerades och att detta skedde med hjälp av det kontrollsystem som Lukasjenko och hans 

regim skapat efter folkomröstningarna 1995 och 1996. Kontroll över media, parlamentet och 

valkommissionen bidrog till att ge Lukasjenko stora fördelar i valet. Dessutom visade det sig 

att det inom vitryska valsystemet är möjligt att manipulera rösträkningen, om det är på de 

statligt anställda valarbetarna initiativ eller på direktiv från presidenten kan inte sägas men 

problemet finns och valdes att utnyttjas 2001. Lukasjenkos kontroll över media och 

valprocessen kan även kopplas till antagande tre angående politikers ”know-how”. Åren innan 

presidentvalet lyckades Lukasjenko skapa ett system som indirekt garanterade honom fortsatt 

innehav av presidentposten, som även bidrog till att försvåra oppositionens arbete och på så 

sätt försvaga dem och i och med fortsatt russifiering förblev den vitryska nationella identiteten 

svag och uteblev som politisk maktfaktor. När det gäller frågan om nationell identitet är det 

likt tidigare perioder av betydelse då dess avsaknad inneburit svårigheter för oppositionen att 

mobilisera väljarstöd men det är även av betydelse gällande de demonstrationer som hölls 

innan och efter presidentvalet men som inte fick något reell politisk effekt. 

4.4 Fjärde perioden, 2006: 

“We shall tear their heads off at once, like those of ducklings.” 75 A. G. Lukashenko.  

I presidentvalet 2006 blev det tydligt hur Lukasjenko använt sin makt för att skapa inflytande 

över i princip samtliga delar av valprocessen. Genom lagändringar bland annat gällande 

registreringen av organisationer samt genom att kriminalisera deltagandet i organisationer och 

politiska partier som inte godkänts av staten hade Lukasjenko redan innan valkampanjen drog 
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75 Lukasjenkos uttalande i pressen om hur eventuella demonstranter skulle bemötas efter presidentvalet 2006. OSCE/ODIHR 

“Election Observation Mission Report, “Republic of Belarus, Presidential Election 19 March 2006”, 7 juni 2006, 16. 

http://www.osce.org/odihr/elections/belarus/item/14459


21 
 

igång försvårat oppositionens arbete.
76

 Enligt den vitryska konstitutionen får landets president 

inneha presidentposten i högst två mandatperioder vilket innebar att Lukasjenko enligt lag 

inte kunde ställa upp i valet 2006. Detta ändrades dock genom en folkomröstning i oktober 

2004 där 77 procent av väljarna röstade i linje med Lukasjenko och avskaffade 

tidsbegränsningen för innehav av presidentposten. Nyhetsrapporteringen inför 

folkomröstningen bedömdes som partisk och kraftigt vinklad till presidentens fördel.
77

  

För att kunna nomineras som presidentkandidat krävs enligt vitrysk lag stöd från en ”initiativ 

grupp” av väljare innehållande minst 100 personer. Denna grupp måste sedan registreras hos 

CEC (Central Commission on Elections and National Referenda) minst 85 dagar innan valet, 

vilket inför presidentvalet 2006 innebar sju dagar efter att valdagen fastställts. Det krävs 

dessutom minst 100 000 signaturer från väljare som stödjer initiativgruppens kandidat. 

Gruppen har 30 dagar på sig att samla in dessa signaturer som sedan ska granskas och 

godkännas av CEC. CEC består av tolv medlemmar som sitter i femårsmandat. Sex av dessa 

medlemmar utses direkt av presidenten medan de sex resterande utses av den högre 

kammaren i parlamentet.
78

 Som nämnt tidigare under stycke 4.2 utser i princip presidenten 

ledamöterna till den högre kammaren vilket i detta fall innebär att han utser samtliga 

representanter i den vitryska valkommittén. Detta kan kopplas till antagande ett och tre 

angående genomgripande statlig kontroll över institutioner och dess anställda samt politikers 

förmåga att manipulera det politiska systemet. Till en början registrerades åtta initiativ 

grupper, med endast fyra kandidater tilläts ställa upp i valet. De fyra kandidaterna var 

Aleksander Milinkevich, den enade oppositionens kandidat, Aleksander Kozulin, ledare för 

den Socialdemokratiska rörelsen Hramada, Sergei Gaidukevich, ledare för 

Liberaldemokratiska partiet och Aleksander Lukasjenko.
79

  

OSCE riktar i sin rapport kritik mot processen rörande insamlingen av signaturer. Många 

observatörer vittnade om personer som skrivit under för Lukasjenko efter tvång och att flera 

medarbetare för de oppositionella kandidaterna utsatts för hot om avstängning från deras 

utbildning eller uppsägning från deras jobb. Nästan 80 procent av den vitryska befolkningen 

arbetar inom den offentliga sektorn och är därför ekonomiskt beroende av staten. Dessutom 

arbetar de flesta under korttidskontrakt, efter reformer införda av staten, vilket bidrar till att 

                                                             
76 Ibid., 3. 
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skapa ett osäkert klimat för majoriteten vitryssar och ger staten ökad makt över väljarna.
80

 

Denna form av ”mjuk” repression är Lukasjenkos främsta politiska vapen och har diskuterats 

av flera forskare, bland annat Margarita Balmaceda. Hon skriver i sin text Understanding 

Repression in Belarus att den vitryska staten inte kan ses som en hårt förtryckande stat där 

regimen använder omfattande våld mot oliktänkande. Istället rör det sig om en form av mjuk 

repression som bygger på en kombination av trakasserier och indirekta hot mot medborgarna 

samt kontroll av media och NGO:s.
81

  

När det gäller organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter infördes 2004 en lag som 

förbjöd dem att motta utländskt ekonomiskt stöd. Samma år skärptes dessutom registreringen 

av organisationer och partier vilket resulterade i att enbart organisationer som arbetade med 

sociala och ekologiska frågor tilläts registreras.
82

 Dessutom förlorade ett stort antal NGO:s 

sina tillstånd efter att den nya lagen införts. Enligt OSCE rör det sig om över 150 

organisationer mellan åren 2003-2005. Av 1284 NGO:s som ansökte om att få registreras 

under 2005 godkändes endast 61 stycken.
83

  

Detta är av stor betydelse för den politiska situationen i Vitryssland och går tydligt att koppla 

till mitt andra antagande. Genom att minska antalet NGO:s, inskränka de kvarvarande 

organisationernas inflytande samt att kriminalisera deltagande i icke-registrerade 

organisationer minskar Lukasjenko både eventuellt motstånd mot sig själv och den sittande 

regimen samt skapar ytterligare verktyg för att kontrollera befolkningen. I och med de färgade 

revolutionerna runt om i regionen, främst den Orangea revolutionen i Ukraina, fanns en ökad 

oro för liknande händelser i Vitryssland i samband med presidentvalet. Trots Lukasjenkos 

uttalande till pressen om att polisen skulle bryta nacken av eventuella demonstranter samt att 

man vid eventuell arrest kunde åtalas för terrorism, något som i Vitryssland kan leda till 

dödstraff, samlades på kvällen den 19 mars cirka 10 000 personer på Oktobertorget i Minsk 

för att protestera mot valresultatet.
84

 Lukasjenko hade segrat med 82,6 procent av rösterna. 

Hans främsta motståndare Milinkevich fick 6 procent, Kozulin 2.3 och Gaidukevich 3.5 

procent. Demonstrationen varade fram till den 24 mars då polisen bröt upp den och 

arresterade mellan 500 och 1000 individer, någon officiell siffra har inte givits.
85

 Både 
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Kozulin och Milinkevich fanns bland dem arresterad. Kozulin dömdes sedan i juli 2006 till 

fem och ett halvt års fängelse för att ha varit delaktig i att organisera demonstrationerna.
86 

 

4.5 Femte perioden, 2010: 

 “There will be no more senseless democracy” A. G. Lukashenko. 87 

Flera positiva förändringar hade skett i Vitryssland inför presidentvalet 2010 och en dialog 

mellan Lukasjenko och EU hade inletts. På grund av försämrade relationer med Ryssland, 

främst sammankopplat med höjda gas och oljepriser, var Lukasjenko i behov av nya 

samarbetspartners och framför allt i behov av ekonomiskt stöd.
88

 Valdagen sattes under ett 

extrainsatt möte den 14 september av den högre kammaren i parlamentet. Enligt 

konstitutionen skulle valet äga rum i början av 2011. Anledningen till att valdagen blev den 

19 december ses av vissa som ett försök från Lukasjenko att ge de andra kandidaterna mindre 

tid till deras kampanj medan andra menar att risken för höjda gaspriser gjorde att valdagen 

sattes innan den värsta vintern börjat.
89

   

Förändringar i vallagen innebar bland annat att kandidater tilläts hålla offentliga möten utan 

att söka tillstånd innan, de tilläts även att skapa individuella kampanjfonder och gavs ökat 

utrymme i media. Dessutom underlättades registreringsprocessen i det avseendet att 

initiativgrupperna vid insamlingen av signaturer gavs tillträde i stort sätt överallt, till skillnad 

från tidigare val då myndigheterna förbjudit dessa grupper på ett stort antal platser. Detta ses 

som en av anledningarna till att CEC den 18 november registrerade tio presidentkandidater, 

endast en tilläts inte registreras på grund av ogiltiga signaturer.
90

 Bland de mest framstående 

och tidigare kända kandidaterna fanns bland annat Andrej Sannikov, Nikolai Statkevitj, 

Vladimit Nekljajev och Aleksander Lukasjenko.
91

 

Både OSCE och utländsk media vittnar om att röstningen genomfördes på ett korrekt och 

välorganiserat sätt. Tusentals valobservatörer från Vitryssland, Västeuropa och Ryssland 

fanns på plats och följde processen under valdagen. Dock var dessa förbättringar av mindre 

betydelse då OSCE och andra valobservatörer nekades tillträde då rösterna skulle räknas. Det 
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har sedan tidigare val framkommit att fusk tillämpas vid rösträkning, främst gällande 

förtidsrösterna. OSCE bedömer att rösträkningen på de ställen de tilläts delta sköttes illa eller 

mycket illa i hälften av fallen. Trots att opinionsundersökningar visade på ett 30-40 procentigt 

stöd för Lukasjenko vann han valet med 79,65 procent av rösterna.
92

 

Precis som i presidentvalet 2006 följdes valet 2010 av protester med utgångspunkt från 

Oktobertorget i Minsk. Skillnaden var att myndigheterna inte väntade med att slå ner 

demonstrationen tills de flesta utländska observatörer lämnat landet. Redan på valnatten 

stormades torget och journalister på plats vittnar om omfattande våld mot demonstranterna.
 93

 

Det höga antalet presidentkandidater som sågs som ett positivt tecken visade sig dock få 

förödande konsekvenser då sju av dem tio kandidaterna greps på eller dagarna efter valet. 

Nekljajev misshandlades svårt av polis när han var på väg till Oktobertorget på valnatten och 

fördes till sjukhus. Några timmar senare kom svartklädda män till sjukhuset och förde bort 

honom. Varken hans advokat eller familj fick under flera dagar inte veta vart han befann sig 

eller i vilket tillstånd han var i. Först åtta dygn senare tilläts han träffa sin advokat som 

vittnade om att Nekljajev var blåslagen och hade extremt högt blodtryck.
94

  Han dömdes den 

20 maj 2011 tillsammans med presidentkandidaten Rymasheuski till två års villkorlig dom för 

störning av den allmänna ordningen.
95

Andrej Sannikov greps tillsammans med sin fru Irina 

Chalip på valnatten. Dagar senare kontaktade KGB Irinas mamma och uppmanade henne att 

ansöka om vårdnaden för parets fyraåriga son Danil som annars skulle omhändertas av 

myndigheterna. Chalip som arbetar som oberoende reporter för den ryska tidningen Novaja 

Gazeta släpptes dock den 29: onde januari. Sannikov dömdes i mitten av maj till fem års 

fängelse för att ha organiserat demonstrationerna efter valet.
96

  

Listan över liknande händelser hade kunnat göras mycket lång. Ett stort antal oppositionella 

greps, flera människorättsorganisationer utsattes för razzior på och efter valdagen och redan 

den 21 december hade cirka 600 personer dömts till upp till 15 dygns ”administrativ arrest” 

för deltagande i demonstrationerna. Det som till en början verkade bli ett val i demokratisk 
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riktning och ökat inflytande från Europa visade sig istället bli startskottet för ett alltmer 

repressivt styre från Lukasjenkos sida.
97

 

Både Vitryssland och Lukasjenko står inför stora problem. Den statskontrollerade ekonomin 

fungerar allt sämre, en valutakris är nära och över en halv miljon vitryssar har nyligen förlorat 

sina jobb. På grund av försämrade relationer med Ryssland har det ekonomiska stöd som 

tidigare hållit den vitryska ekonomin levande försvunnit och det märks allt tydligare hur 

landets femårsplaner inte fungerar. Lukasjenko har byggt sin makt inte enbart genom 

konstitutionella förändringar och valfusk utan har även ett omfattande stöd hos en stor del av 

vitryssarna. Detta stöd har han fått främst genom omfattande välfärdspolitik, så som gratis 

utbildning och sjukvård.
 98

   

Anna Brzozowska menar i sin text Narrative Encounters att Lukasjenko kommunicerar med 

nationen utifrån en överordnad position där han i stor utsträckning försöker disciplinera 

medborgarna. Detta kallar Brzozwska för den strikta fadermetaforen. Metaforen presenterades 

först av George Lakoff och innebär att en nations ledare tillsammans med medborgarnas 

självbild ibland kan skapa ett system där ledaren ses som en fader och befolkningen som barn 

som måste övervakas, vårdas och uppfostras för att de själva inte vet bättre och för att dem 

inte ska utnyttja onyttiga friheter. Metaforen stämmer väl in i Vitryssland där Lukasjenko 

själv ofta framhåller att det är han som landet ledare som förser medborgarna med jobb, 

pengar och utbildning. Han kallas även i pressen för Batka, vilket betyder pappa, då han i 

valkampanjen 2001 jämförde Vitryssland med en liten flicka som han skyddade i sina stora 

manliga armar. Dessutom framhåller han att han som president ofta lyssnar till medborgarna, 

bland annat genom de olika folkomröstningarna. För att han ska kunna garantera välfärd och 

säkerhet krävs dock att medborgarna lyder order och aldrig ifrågasätter dem.
99

 På grund av 

dem växande ekonomiska problemen kommer Lukasjenko tvingas göra nedskärningar i 

välfärden vilket kommer medföra ökat missnöje bland befolkningen och därigenom hotas 

också stödet för honom.
100
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5 SAMMANFATTNING, SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka några av de faktorer som kan hjälpa till att 

förklara den demokratiska tillbakagången och den auktoritära utvecklingen i Vitryssland 

sedan 1995 fram till presidentvalet i december 2010. Eftersom jag anser att transitionsteorin 

inte fungerar som förklaringsmodell för situationen i Vitryssland valde jag att använda mig av 

Lucan Ways teori om auktoritär statsuppbyggnad och regimkonkurrens. Ur teorin hämtade jag 

fyra antaganden rörande: politisk kontroll, organisering av formella och informella nätverk, 

politikernas kompetens och betydelsen av nationell identitet. Det visade sig att dessa 

antaganden i stor utsträckning stämde gällande Vitryssland samt att de till viss del kunde 

förklara den demokratiska tillbakagången i landet. 

5.1 Slutsatser 

Den teori och de antaganden jag valde att utgå ifrån i denna uppsats visade sig ha viss 

förklaringskraft gällande den demokratiska tillbakagången i Vitryssland. Det första 

antagandet jag valde var huruvida genomgripande statlig kontroll över institutioner och dess 

anställda leder till centralisering av makten och bidrar till att konsolidera ett auktoritärt styre.  

Under den första perioden, 1994, hittade jag inga exempel på detta i Vitryssland, vilket dock 

överensstämmer med Lucan Ways artikel och teori som menar att landet i början av 1990-

talet visade tydliga demokratiska tendenser och att det var först efter Lukasjenkos tillträde 

som det skedde en förändring i motsatt riktning. Under andra perioden, 1995-1996, anser jag 

att antagandet i stor utsträckning överensstämmer med situationen och utvecklingen i 

Vitryssland. Genom två folkomröstningar, en konstitutionell ändring och flertalet nya lagar 

lyckades Lukasjenko stärka sin egen makt och öka kontrollen över i stort sätt samhällets alla 

delar. I presidentvalet 2001, syns tydligt effekterna av tidigare period och den omfattande 

tillämpningen av valfusk skulle inte varit möjlig om Lukasjenko inte lyckats centralisera 

makten och genom institutioners anställda manipulera både valkampanjen och själva 

valresultatet. Valfusk förekom även under presidentvalet 2006 och 2010. Genom förändringar 

i vallagen, bland annat gällande registrering av kandidater, har Lukasjenko skapat ett verktyg 

att försvåra oppositionens arbete redan innan valkampanjen börjat. Genom att utse i princip 

samtliga 12 ledamöter i den vitryska valkommittén har Lukasjenko tydliga fördelar innan, 

under och efter valet då man kan anta att dessa ledamöter i hög grad är regimtrogna och 

stödjer presidenten. 
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Det andra antagandet menar att genom att minska antalet formella och informella nätverk 

samt kontrollera deras politiska och ekonomiska makt förbättras förutsättningarna för att ett 

land ska utvecklas i auktoritär riktning. När det gäller den andra perioden anser jag det vara 

tydligt att Lukasjenkos politik medförde stora inskränkningar i det civila samhället och att 

landets utveckling kan kopplas till antagandet. Även de faktum att flera framstående 

affärsmän åtalades på tveksamma grunder ger stöd åt teorin. När det gäller tredje perioden, så 

är det uppdagandet av de många försvinnandena som ger stöd åt antagandet. Anklagelserna 

mot Lukasjenko och hans regim, även om inget kunnat bevisas, visar ändå på det faktum att 

personer på viktiga poster utsätts för hård kontroll, trakasserier och ibland till och med mod. 

Om det är så att Lukasjenko eliminera dem som uppfattas som hot för att säkra sin egen makt 

överensstämmer tesen väl med den vitryska situationen. Under uppsatsens två sista perioder 

framkommer det tydligt att förtrycket mot NGO:s och oppositionella partier har ökat. Genom 

lagstiftning och förbud istället för öppet våld har de formella och informella nätverkens 

politiska makt kraftigt minskat. Lukasjenko påverkar i stor utsträckning lagstiftningen vilken 

sedan hans tillträde som president gjort det allt lättare att döma oliktänkande och 

oppositionella bland annat genom att kriminalisera deltagandet i icke-registrerade 

organisationer.  

Det tredje antagande jag valde att utgå ifrån tar upp betydelsen av politikers ”know-how” och 

menar att länder vars politiker snabbt lär sig landets politiska system och sedan väljer att 

manipulera detta innehar större risk att utveckla ett odemokratiskt samhälle än länder där detta 

agerande saknas. Detta antagande visade sig överensstämma med situationen i Vitryssland 

under alla tre perioderna. Under första perioden visade Lukasjenko först genom sitt agerande 

som ledare för antikorruptionskommissionen och sedan genom sin valkampanj att hade stor 

kunskap om det politiska systemet och den folkliga opinionen vilket resulterade i att han 

valdes till president. Under andra perioden kan det faktum att två folkomröstningar 

genomfördes tyda på en vetskap hos Lukasjenko om att folket var hans största tillgång och att 

folkomröstningarna dessutom bidrog till att minska parlamentets makt. De konstitutionella 

förändringarna bidrog även till att Lukasjenko lyckas skapa institutionella verktyg för att 

konsolidera din egen makt och stärka presidentposten. Under period 3 märks det diktatoriska 

dragen allt mer och det har utvecklats omfattande kontroll av samhällets alla delar. Det är 

även under presidentvalet 2001 som det för första gången blir tydligt att valfusk tillämpas på 

själva rösträkningsprocessen och inte enbart i form av till exempel kontroll av media. När det 

gäller perioden 2006 är det omfattande lagstiftning till presidentens fördel som bland annat 
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överensstämmer med antagande tre. Folkomröstningen som hölls 2004 visar återigen hur 

Lukasjenko använder sitt folkliga stöd för att konsolidera sin makt och möjliggjorde för 

honom att stanna på presidentposten utan konstitutionella tidsbegränsningar. I valet 2010 

verkade det som att förändringar hade gjorts i demokratisk riktning och Lukasjenko åtnjöt 

ökat stöd från EU. Förändringar i vallagen, det höga antalet presidentkandidater och 

omfattande retorik om demokrati och öppenhet kan ses som nödvändiga förändringar då 

behovet av ekonomiskt stöd blev allt viktigare för Lukasjenko. Även retoriken som 

överensstämmer med den strikta fadersmetaforen är av betydelse då Lukasjenko visar på 

kunskap om medborgarnas sympatier och använder denna kunskap för att utforma en politik 

baserad på hot och löften, där medborgarnas lycka ligger i presidentens händer. 

Slutligen, det sista antagandet som menar att avsaknaden av en stark nationell identitet bidrar 

till att försvåra oppositionens arbete och dess möjligheter att mobilisera stöd för sin politik. 

Detta bidrar i ett längre perspektiv till att stärka regimens makt. Även för denna tes finner jag 

stöd i samtliga tre perioder. Under den första perioden märks det tydligt hur avsaknaden av 

nationell identitet och den växande sovjetnostalgin bidrog till att stärka presidentmakten och 

försvaga oppositionen och parlamentet. Under andra perioden blir det tydligt att oppositionen 

hade svårt att mobilisera stöd mot Lukasjenkos förslag i de två folkomröstningarna. Då 

ideologiskt baserade partier inte var av större betydelse för väljarna hade en nationell 

gemenskap kunna fungera som motpol mot den allt starkare presidentmakten, något som dock 

inte fanns i Vitryssland. Ovanstående hjälper även till att förklara den fortsatta utvecklingen 

mot auktoritärt styre då det vid valet 2001 hölls demonstrationer men oppositionen var för 

svag och för splittrade och lyckades inte ena befolkningen. Den vitryska nationella identiteten 

är svag vilket försvårar för befolkningen och oppositionen att veta vad de demonstrerar mot.  

Skapandet av den nationella ideologin 2003 är av stor betydelse för den politiska utvecklingen 

i Vitryssland. Lukasjenko inte bara försvagar den vitryska nationella identiteten utan skapar 

istället en egen, utformad efter hans värderingar och anpassad för att få medborgarna att 

stödja hans politik. Att förespråka nationell enighet framför demokratiska friheter, och att 

dessutom påstå att dessa motsätter sig varandra påverkar den demokratiska utvecklingen i 

landet negativt. Att mena att den vitryska staten grundades i och med skapandet av den 

vitryska sovjetrepubliken och ständiga hänvisa till det ryska arvet påverkar också den 

demokratiska utvecklingen negativt. Oppositionella partier har svårt att attrahera väljare då 

partipolitik aldrig varit av särskilt stor betydelse i Vitryssland. De kan inte heller vinna över 
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dem på nationalistiska grunder då deras historiebeskrivning inte överensstämmer med statens, 

vilket ofta innebär problem vilket bland andra BNF fått uppleva.  

Jag anser att mina fyra antaganden till viss del beskriver situationen i Vitryssland och att de 

kan fungera som delförklaringar på min frågeställning på varför det skett en demokratisk 

tillbakagång i Vitryssland sedan 1995 och dessutom hjälper till att beskriva hur det auktoritära 

styrelseskicket kunnat konsolideras. 

5.2 Avslutande diskussion 

Den demokratiska tillbakagången och det politiska läget i Vitryssland är fortfarande ett 

relativt outforskat område. Nyhetsrapportering från och om landet sker främst i samband med 

val, utan större efterföljning. Vitryssland beskrivs av många som Europas sista diktatur men 

djupgående förklaringar på varför den politiska situationen utvecklats som den gjort och 

analyser av bakomliggande orsaker saknas i stor utsträckning i debatten. För att förstå den 

politiska situationen och för att förändra den i demokratisk riktning krävs ökad forskning om 

landet. Vitryssland brottas idag med stora problem och missnöjet mot Lukasjenko växer.  Den 

vitryska rubeln riskerar att devalveras, fler och fler människor blir arbetslösa och förtrycket 

mot oppositionella ökar. En förändring kommer för eller senare bli oundviklig och de 

utmaningar landet då står inför är stora. För att lyckas med transitionsprocessen krävs att 

presidentens makt minskas och att parlamentets ställning stärks. Den vitryska 

statskontrollerade ekonomin måste reformeras, vilket inledningsvis kommer drabba 

befolkningen. För att medborgarna ska acceptera nödvändiga reformer krävs en ökad 

demokratisk förståelse och en attitydförändring i motsats med den nationella ideologin. 

Oppositionen behöver stärkas och enas för att en positiv demokratisk utveckling ska bli 

möjlig i Vitryssland.  

När denna positiva utveckling sker behövs stöd utifrån, främst ifrån EU. För att förstå hur 

detta stöd bör utformas är det av stor betydelse att studera den vitryska statens odemokratiska 

natur och framväxt. Med tanke på Vitryssland geografiska position och dess viktiga roll i olje- 

och gaspolitiken påverkar landets politiska situation inte enbart den inhemska marknaden och 

den vitryska befolkningen utan är även av stor betydelse för Sverige, EU och omvärlden. Det 

är därför av stor betydelse att öka kunskapen om landet då politiska förändringar i Vitryssland 

kan få konsekvenser för stabiliteten i Europa. Syftet med min uppsats har varit att genom att 

ge en beskrivning av landets politiska utveckling sedan statens grundande med fokus på tiden 

efter Lukasjenkos tillträde som president bidra till att öka denna förståelse. 
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