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Sammanfattning
F.d. Jugoslavien var vad Bosnien-Hercegovina är idag, en skapelse av det internationella samhället. I båda fallen har multietniska
stater bildats på internationellt initiativ vilket verkade fungera under 40 år för Jugoslavien men de etniska motsättningarna i landet
utnyttjades av nationalistiska partier efter kommunismens fall vilket trappade upp de etniska konflikterna och resulterade i ett
inbördeskrig som varade i fyra år. 1994 hölls det ett fredssamtal i Dayton vilket resulterade i ett fredsavtal, The General
Framework Agreement for Peace (GFAP). I GFAP gavs OSSE, som är den största regionala säkerhetsorganisationen i världen med
55 medlemsstater från Europa, Centralasien och Nordamerika, uppdraget att säkra freden och demokratisera landet. Detta innebar
en demokratisering uppifrån med en begränsad möjlighet till inflytande vad det gäller den bosniska befolkningen. Detta reser
frågan om denna sortens demokratiexports möjlighet till framgång?
Den internationella interventionen och fredsavtalet som följde syftade inte bara till att få slut på kriget i regionen utan också till att
skapa helt nya institutioner för interagerande i alla delar av statsapparaten och det civila samhället. Den demokratiska processen i
Bosnien kräver väl fungerande institutioner på alla nivåer inom statsapparaten samt ett fungerande civilt samhälle. Utan dessa kan
inte en demokratisering genomföras. Därför har OSSE:s demokratiseringsprojekt fokuserats på två övergripande frågor. Den ena är
att omvandla institutioner från en formell demokrati med en rad officiella regelsystem, institutioner och procedurer till en
substantivdemokrati inkluderande politisk jämlikhet, maktfördelning en politisk kultur och demokratisk delaktighet. Men endast
demokratiska institutioner är inte nog för att skapa ett demokratiskt system, för att skapa en livskraftig och uthållig demokrati
måste det även finnas en medborgarkår med demokratiska värderingar, vare sig dessa uppbringas genom propaganda eller
utbildning. Därför är det fokus för OSSE att skapa ett aktivt civilt samhälle och medverkandekultur samt främja medborgarnas
deltagande i statens angelägenheter. 
Övergångsteorin som är uppsatsen teoretiska utgångspunkt ser på demokrati som skapad av medvetna och hängivna aktörer med
en vilja till kompromissande. Historiska exempel har visat att en demokratisk utveckling kan startas och lyckas även om den
genomförs uppifrån och i ett samhälle som saknar en stark demokratisk kultur. Härigenom kan demokrati skapas även om
människor inte vill ha den, eller kan hantera den på ett effektivt sätt. En rad projekt har startats i Bosnien för att åstadkomma denna
demokratiska förändring, men framstegen har varit svåra att få till stånd samt varit tidsödande. Mycket av problematiken i Bosnien
grundas i de etniska konflikterna mellan de olika grupperingarna i landet och att dessa har sina lojaliteter riktade mot andra håll än
mot den Bosniska staten. Politisk konkurrens bygger fortfarande mycket på etnicitet och de bosniska politikernas har en uppenbar
vana att sätta käppar i hjulen på den demokratiska processen och reformarbetet. Den djupa misstron mellan de olika etniska
grupperna efter kriget och en avsaknad av en stabil demokratisk värdegrund ställer höga krav på OSSE:s arbete och har visat sig
svåra att överkomma. Den demokratiska utvecklingen har gått långsamt, mycket långsammare än vad det internationella samfundet
hade hoppats på, men framsteg görs. Frågan är om demokratiexport kan fungera i ett land så djupt splittrat som Bosnien, i alla fall
på en så kort tid som har förflutit. Ett generationsskifte är kanske vad som behövs för att en riktig demokrati skall kunna slå rot,
men om demokratisering uppifrån kan fungera i Bosnien får tiden utvisa. Men en sak är säker Bosnien idag är en bättre plats än var
den var i början av 1990-talet och OSSE:s arbete har resulterat i en framgångar.
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Abstract
The former Yugoslavia was what Bosnia-Herzegovina is to day, a creation of the international community. I both cases multi-
ethnical societies was formed by international initiative witch seemed to work for Yugoslavia for 40 years. After the fall of the
Tito-communism the underlying ethnical antagonism resulted in a four-year civil war. In 1994 peace talks was under way in
Dayton, which resulted in The General Framework Agreement for Peace (GFAP). In the GFAP OSCE was given the mission to
secure the peace and democratise the countries that had risen from the aches of former Yugoslavia. This meant a democratisation
process from above with limited influence possibilities for the Bosnian people. Is this form of democratisation from above
possible?    

The international intervention and peace treaty that followed was not just put in place to end the war, the aim was also to create
new institutions that integrated all parts of the government and the civil society. The democratisation process needs well
functioning institutions, on all levels, to succeed. The OSCE have therefore focused its work on two main issues. The fist being
the transformation of institutions from a formal democracy to a substantive democracy. But democratic institutions are not
enough to create a democratic society, to create a sustainable and vibrant democracy a engaged civil society. The creation of this
vibrant civil society is the other aim for the OSCE. 

The transition theory, which is the thesis theoretical starting-point, looks at democracy as something produced by conscious and
dedicated actors with a will to compromise. Historical examples have shown that a democratic development can be started, and
succeed, even if its carried out from above and in a society that lacks a democratic culture. Hence a democracy can be created
even if people don’t wont it, or are unable to manage it properly. Many project have been started In Bosnia to accomplish this
democratic transition, but the progress is slow and time consuming. Many of the problems in Bosnia spring out of the ethnical
antagonism between the different groups in the country and these groups have their loyalties aimed at other agents then the
Bosnian state. Political competition is still based on ethnicity and the Bosnian politicians have an obvious habit to stall the
democratic process and the reform work. The profound distrust between the different ethnical groups in the aftermath of the war
and the lack of a democratic culture puts a big pressure on the OSCE and their work. The democratic transition has been slow,
much slower than the international community hoped for, but progress is being made. The question is where export of democracy
can work in a country so deeply divided as Bosnia? 
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1. Introduktion 
 
1.1 Inledning 
Staten Jugoslavien var en skapelse av segerstaterna vid fredsförhandlingarna efter Första 
världskriget i Versailles 1918. Beslutet att upplösa dubbelmonarkin Österrike-Ungern och det 
Ottomanska riket som hade styrt Balkan i ett halvt sekel rättfärdigades med principen om 
nationellt självbestämmande. Emellertid skapades paradoxalt en ny multietnisk stat; 
Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike samt Bosnien-Hercegovina och Montenegro. 
Härigenom bildades en ”konstlad” statsbildning av spillrorna av två imperier som bestod av 
en myriad av olika etniciteter, kulturer och religioner. En likande situation föreligger även 
idag då staten Bosnien-Hercegovinas (hädanefter Bosnien) existens är helt och hållet det 
internationella samfundets förtjänst.1  
 
Under det kalla kriget ansåg flera statsvetare att modernisering skulle leda till en försvagning 
av den etniska identiteten och att dessa istället skulle ersättas av lojaliteter till större 
samhällsformationer.2 Detta skulle visa sig vara felaktigt. De historiska etniska 
motsättningarna i regionen hade snarare hållits under kontroll under kommunisttiden och  
kom nu, efter kommunismens fall, upp till ytan. I november 1990 hölls det första valet i 
Bosnien vilket blev ett demokratiskt fiasko. De etniska motsättningarna i landet utnyttjades av 
nationalistiska partier och den politiska eliten använde sina resurser för att stärka sin 
maktposition och marginalisera oppositionen. Denna strategi trappade upp de etniska 
konflikterna och resulterade i tre krig, mellan Kroatien och Serbien, Serbien och Bosnien samt 
Serbien och Kosovo.3 Det internationella samhället stod maktlöst, inte förrän USA bestämde 
sig för att skicka trupper till området tvingades de stridande parterna till förhandlingsbordet. 
Fredssamtalen hölls på en amerikansk flygbas nära Dayton, Ohio i  november 1995 vilket 
resulterade i ett fredsavtal, The General Framework Agreement for Peace, (GFAP).4 GFAP 
gav Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i uppdrag  ”to lay the 
foundation for representative government and ensure the progressive achievement of 
democratic goals throughout Bosnia and Herzegovina,..”5  
 
OSSE arbetar i samarbete med den bosniska staten på alla nivåer för att skapa en smidig 
transformation av Bosnien till en stabil demokratisk stat i enlighet med GFAP. Prioriteten för 
OSSE:s demokratiseringsdepartement är att transformera institutioner från en formell till en 
funktionell demokratiskt struktur, att utveckla en medverkande kultur och att främja ett 
medborgarengagemang.6 
 
Etniska motsättningar och nationalstatens självbestämmande var grunden till Jugoslaviens 
upplösande i 1990-talets början, men precis som 1918, skapades i och med Daytonavtalet 
återigen en multietnisk stat, denna gång Bosnien. Förhoppningen med Daytonavtalet var, från 
det internationella samfundets sida om inte annat, att Bosnien skulle förbli en multietnisk stat. 
Så det kan sägas att vi står vid samma position som man gjorde efter freden 1918, och mycket 
av samma problematik föreligger. 
                                                            
1 Woodward L. Susan, Balkan Tragedy – Chaos and Dissolution After the Cold War, The Brookings Institution, 
Washington D.C, 1995, s. 23 
2 Gurr T.Robert, Harff Barbara, Ethnic Conflict in World Politics, 2ed, Boulder,  Westview, 2003, s. 347 
3 Grugel, Jean, Democratization - A critical introduction, Basingstoke Palgrave,  2002, s. 202f 
4 Szasz, C. Paul, The protection of human rights through the Dayton/Paris peace agreement on Bosnia, The 
American journal of international law, Vol 90, No 2, 1996, s. 301 
5 The General Framework Agreement for Peace, Annex 3 
6 www.osce.org 
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1.2 Problemformulering 
Möjligheten till demokratisering genom internationell militär intervention, som på Balkan, är 
omdiskuterat då endast ett fåtal fall har visat positivt resultat. Utsikten för skapandet av en 
livskraftig demokrati är störst om den bygger på ett populärt självbestämmande och friheten 
för människor att bestämma sitt eget öde.7 Robert Dahl instämmer i detta och intar en klart 
pessimistisk hållning vad gäller möjligheterna till framgång. Han menar att även om USA och 
andra demokratiska stater skulle föra en politik som stödjer demokratiska förändringar så 
skulle grundvillkoren bara ändras långsamt. Internationell hjälp och bistånd räcker inte, anser 
Dahl, för att skapa ett modernt, dynamiskt, pluralistiskt samhälle. ”De demokratiska ländernas 
förmåga att befrämja demokrati i andra länder kommer också i fortsättningen att vara 
begränsad. Men de kan bidra med en stadig och långsiktig politik som riktar 
uppmärksamheten på de mer grundläggande villkoren för en stabil polyarki.”8  
Med detta i åtanke, vad har demokratiseringsprocessen för chans att lyckas i Bosnien?  
 
1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för det internationella samhällets, 
här gestaltat av OSSE, möjligheter att genomdriva det företagna demokratiseringsarbetet i 
Bosnien samt undersöka den strategi som OSSE använder sig av för att det skapa en 
demokratisk bosnisk statsbildning?  
  
1.4 Frågeställningar 
- Vilka faktorer möjliggör demokratisering uppifrån? 
- Hur arbetar OSSE för implementering av demokrati i Bosnien? 
- Vilka specifika problem har demokratiseringsprocessen i Bosnien att konfronteras med? 
 
1.5 Avgränsningar 
Valet av Bosnien som uppsatsens undersökningsobjekt grundar sig på att exporten av 
demokrati och nationsbyggande i Bosnien är ett av det mest avancerade försöket hittills, både 
var det gäller tidsperspektiv och omfattning, som det internationella samhället har åtagit sig. 
Det involverar en politisk, ekonomisk och social rehabilitering av en, av krig, söndertrasad 
nation belägen i Europa. Den europeiska aspekten gör att problemen här får största möjliga 
uppmärksamhet och engagemang från både internationella och rent europeiska aktörer. Om 
ett projekt av detta slag skall kunna ha en möjlighet att lyckas så är det här, i Europa, i 
Bosnien. 
 
OSSE arbetar på en rad olika fronter vad det gäller demokratiseringen av Bosnien. 
Exempelvis med initiativ för kapacitetsbyggande för nyvalda representanter och av de 
myndigheter som de arbetar inom, utvecklandet institutioners utförande på alla nivåer, främja 
lokalt ägande i den privata sektorn, inrikta sig på orsakerna till medborgarnas apati var det 
gäller engagemang i politiska frågor från det lokala samhället upp, främja ungdomars 
politiska medverkan på alla nivåer inom de civila och ekonomiska livet för att motverka 
ungdomars desillusion.9 Att i detalj behandla alla dessa områden är inte möjligt inom ramen 
av denna uppsats.  
 

                                                            
7 Peceny, Mark, Forcing them to be free, Political reseach quarterly, Vol 52, No 3, 1999, s. 549 
8 ibid, s. 348  
9 www.osce.org 
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Uppsatsens fokus speglar de två övergripande fokus som OSSE:s 
demokratiseringsdepartement har, nämligen: 
 
1. att genom institutionsbyggande åtgärder omvandla institutioner från en formell demokrati, 

med en rad officiella regelsystem, institutioner och procedurer till en substantiv 
demokrati.  

2. att skapa en ett aktivt civilt samhälle och medverkandekultur samt främja medborgarnas 
deltagande i statens angelägenheter.  

 
OSSE fick sitt mandat igenom att Daytonavtalet skrevs under 1995, vilket också innebär 
starten för det demokratiseringsarbetet. Detta medför att uppsatsens tidsavgränsning är 1995-
2004, även om det inte innebär att arbetet följer en rak tidslinje.  
 
1.6 Metod och material  
Demokratisering och spridning av demokrati har pågått i 200 år. Denna utveckling har inte 
varit linjär utan kommit till stånd på olika bevekelsegrunder beroende på tidsepok och 
förutsättningar. Detta återspeglas i den flora av demokratiseringsteorier som finns utvecklade.     
Att skriva om demokratisering kräver en teoretisk utgångspunkt för att på ett tillfredställande 
sätt förklara ett visst händelseförlopp. Denna uppsats tar sina analysverktyg från en 
demokratiseringsteori vilken utgjorde ett paradigmskifte i studerandet av 
demokratiseringsprocesser. Denna teori, här kallad övergångteori, utvecklades av Guillermo 
O’Donnell och Phillippe Schmitter och presenterades i Transition from Authoritarioan Rule 
från 1984 och innefattas i vad som beskrivs som ”transiton litterature”. Kärnan i O’Donnell 
och Schmitters övergångsteori är att demokratiseringsprocesser är elitdriva och har en stor 
osäkerhetsfaktor. Även om teorin i fråga utvecklades i en annan tid och främst som en 
förklaringsmodell för demokratiseringen av Latinamerika och Sydeuropa anser jag att den har 
en rad viktiga antaganden som kan klargöra händelseförlopp även i andra stater. Dock 
kommer inte denna teori att stå allena. En demokratiseringsdiskurs förs även där alternativa 
förklaringsmodeller redovisas som ger bredd och fördjupad förståelse för den problematik 
som demokratisering ställs inför. De alternativa förklaringsmodellerna är hämtade ur bland 
annat Samuel Huntingtons bok The Third Wave samt verk av Graeme Gill och Jean Grugel.  
 
Vetenskapliga artiklar har utnyttjas för att bredda det teoretiska fundamentet och ge ett mera 
uppdaterat bidrag till uppsatsens demokratiseringsdiskurs. Artiklarna omfattar dels den 
teoriutveckling som skett under de senaste åren och behandlar också specifika 
sakförhållanden i Östeuropa och de internationella organisationers utveckling sedan det kalla 
krigets slut. Dessa är författade av bland annat Dankwart Rustow, Mark Peceny, Marcin Krol 
och James Mayall, som alla är framstående demokratiseringsteoretiker.  
Uppsatsens empiriska undersökning begagnar sig av kvalitativ textanalys samt en teoretisk 
analys av en fallstudie. Denna fallstudie omfattar OSSE:s demokratiseringsarbete i Bosnien 
sedan implementeringen av Daytonavtalet 1995. Analysmaterialet utgörs i huvudsak av 
policydokument, utvärderingsrapporter och pressmedelanden från bland annat OSSE, EU och 
andra relevanta organisationer. Detta material är hämtat från respektive organisations 
hemsidor.  
 
För att uppfylla uppsatsens syfte kommer det teoretiska underlaget ligga till grund för 
analysen av vilka premisser som krävs för att en demokratisering uppifrån skall ha en 
möjlighet att lyckas samt vilka faktorer som krävs för en demokratisk utveckling och 
stabilitet. Dessa premisser och förutsättningar ställs sedan mot OSSE:s 
demokratiseringsstrategi som används i Bosnien.  
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1.7 Disposition  
Uppsatsen tar sin början i kapitel två där en demokratidiskurs redovisas, en diskussion 
rörande vad som begreppet demokrati innefattar i denna uppsats och vilka faktorer som krävs 
för dess stabilitet. I kapitel tre ges en överblick över olika demokratiseringsteorier. Kapitlet 
övergår sedan i en presentation av övergångsteorin vilket är det teorifundamentet som 
uppsatsen använder sig av. Det fjärde kapitlet ger en bakgrund till Jugoslaviens sönderfall och 
det efterföljande kriget i Bosnien. Vidare i samma kapitel ges en beskrivning av teorin kring 
det etniska säkerhetsdilemmat som är av central vikt i förståelsen av de speciella förhållanden 
som råder på Balkan. En kort presentation av OSSE görs i kapitel fem för att ge läsaren en 
ökad förståelse av organisationens utveckling och de nuvarande arbetsuppgifterna. Här 
beskrivs också det specifika arbete som OSSE:s mandat omfattar i Bosnien. I kapitel sex, 
Demokratiseringsprocessen i Bosnien, presenteras Daytonavtalets förutsättningar kopplade till 
övergångsteorins antaganden om paktbildningar. Vidare diskuteras de praktiska utformningen 
av Daytonavtalet kopplat till en diskussion om det fundamentala för stabiliteten i 
statsbyggandet dvs. ett statsskick för vilket det krävs någon form av maktdelning. Dessutom 
ges en presentation av den nya bosniska konstitutionen och dess valsystem samt dess 
implikationer. En rad olika projekt som innefattas i OSSE:s institutionsbyggande åtgärder 
presenteras också. Under rubriken det civila samhället riktas uppmärksamheten det civila 
samhällets avgörande roll för byggandet av en stabil demokrati och fortlevnad. Vidare 
presenteras OSSE:s arbete med att bygga ett starkt civilt samhälle. I kapitel sju belyses 
framgångar och motgångar i OSSE:s arbete både vad det gäller institutionsbyggande och 
stärkandet av det civila samhället. Till sist dras slutsatser av de material som framlagts i 
arbetet och en diskussion om möjligheten av export av demokrati.     
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2. Vad är demokrati, och vad krävs för dess stabilitet? 
För att sätta begreppet demokratisering i perspektiv till det fenomen som det syftar till, dvs. 
övergången från någon form av statssystem till demokrati så är en kort definition om vad som, 
i denna uppsats, menas med demokrati på sin plats. Uppsatsen använder här Robert Dahls 
polyarki begrepp: ”…polyarki är en politisk ordning som karaktäriseras av sju institutioner, 
som alla måste förekomma för att styret skall klassificeras som en polyarki.”10 (1) Kontrollen 
över myndigheternas politiska beslut ligger enligt författningen hos valda befattningshavare. 
(2) Förekomsten av fria, opartiska och återkommande val där de valda befattningshavarna 
utses. (3) Allmän rösträtt där praktiskt taget alla vuxna har rösträtt vid val. (4) Rätten att 
kandidera i val, praktisk taget alla vuxna har rätt att kandidera till offentliga befattningar.  
(5) Yttrandefrihet; Medborgarna har rätt att uttrycka sina åsikter utan att riskera allvarliga 
straff. (6) Alternativa informationskällor; Medborgare har rätten till att söka alternativa 
informationskällor och dessa finns och är skyddade enligt lag. (7) Församlingsfrihet; 
Medborgarna har rätt till att bilda relativt oberoende föreningar och organisationer, däribland 
politiska partier och intresseorganisationer.11 Denna definition innefattar två dimensioner, 
konkurrens och deltagande som implicerar existensen av de politiska och civila rättigheter 
som yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet som är nödvändiga för en politisk debatt och 
utförandet av valkampanjer.12 Just frågan om val ses av många som det centrala i den 
demokratiska institutionaliseringen; och om dessa genomförs när lagen kräver och  
organiseras enligt ett inkluderande, rättvist och konkurrensmässigt sätt, med registrerade 
väljare utan påtryckningar och rösterna räknas på ett korrekt sätt och att de segrande aktörerna 
har möjligheten att erhålla makten utan ingrepp från andra, då kan det sägas att den 
demokratiska institutionaliseringen är relativt avancerad.13 Invändningar kan givetvis riktas 
mot denna definition av demokrati, men den används här för att underlätta och ge klarhet i det 
fortsatta resonemanget. 
 
Liberal institutionalism, och dess internationalism stöter på allvarliga problem i multietniska 
konflikthärdar som Bosnien. För trettio år sedan var den allmänna ståndpunkten bland 
statsvetare att demokrati nästintill är omöjligt i samhällen djupt splittrade av etniska 
motsättningar. Till exempel argumenterade Alvin Rabushka och Kenneth Shepsle 1972 att 
”the plural society does not provide fertile soil for democratic values or stability” på grund av 
”incompatible, intense, ethnic fellings held by members of communal groups.”14  
 
Anhängare till ”consociational democracy” teorin, med Arend Lijhart i spetsen, har dock 
hävdat att detta inte alls är fallet. De menar att medan den traditionella demokratin baserad på 
majoritetsbeslut mycket väl kan vara näst intill omöjlig att implementera i dessa samhällen är 
en annan typ långt ifrån omöjlig som institutionell modell. Den utgörs av en demokratimodell 
som grundar sig på jämlikhet och maktfördelning mellan grupperingarna och dess 
representanter.15 I ljuset av detta resonemang framstår Daytonavtalet klart som en form av 
avtal i linje med teorin, med maktfördelning och autonomi mellan de tre grupperna.  
 
                                                            
10 Dahl, Robert, s. 245 
11 Dahl, Robert, s. 245f 
12 Huntington P. Samuel, The Third Wave – democratization in the late twentieth century, University of 
Oklahoma Press, USA, 1991, s. 7 
13 Chandler, David, s. 8 
14 Rabushka, Alvin & Shepsle, Kenneth, 1972, ”Politics in Plural Societies: Theory of Democratic Instability”, 
Columbus,  s. 92 
15 Lijphart, Arend, 1977, ”Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration” New Haven, Yale 
university Press 
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En stabil demokrati kan på så sätt uppfyllas genom ömsesidigt erkännande och autonomi för, 
och maktfördelning mellan, de olika grupperingarna i det pluralistiska samhället. Riskerna 
med denna modell har dock fått många statsvetare att oroa sig för att de etniska klyftorna i 
samhället ska cementeras och att den fragmenterade egenintressebaserade politiken premieras 
framför solidaritet och det allmänna bästa. Dessutom kan andra gruppers och individers 
intressen komma att exkluderas i processen, eller som Paul Brass uttrycker det: 
 
”[The Consociational system] violates the rights of those groups in being and those groups 
that may develop in the future whose existence is not recognized by the state. It also fails to 
provide protection to and may lead to the oppression of individuals who wish not to be 
identified with or wish to free themselves from identification with particular groups.”16 
 
Fokus för denna uppsats ligger dock inte på att redogöra huruvida demokrati är möjlig eller 
inte i etniskt splittrade samhällen. Det kan dock vara viktigt att påpeka att förutsättningarna 
kan te sig mycket olika för olika demokratier och olika områden. Vi kan i alla fall sluta oss till 
att ett politiskt system kan vara mer eller mindre demokratiskt men också mer eller mindre 
stabilt. 
 
Vad krävs då för att en stabil demokrati skall kunna upprätthållas när den väl etablerats? Det 
finns åtminstone tre olika generella förklaringsmodeller på vad som krävs för upprätthållande 
av en stabil demokrati. Den första sprungen ur moderniseringsteorin har förespråkas av bland 
annat Seymour Martin Lipset och Philips Cutright. Moderniseringsteori länkar en stabil 
demokrati med förutsättningen av en viss ekonomisk och social bakgrund så som hög inkomst 
per capita, en omfattande läskunnighet och utbredd urbanisering. För att ge en säker grundval 
för dessa argument samanställde Lipset statistik, hämtad från 1950, som visade på att 
demokratier hade en högre BNP/capita och läs och skrivkunnighet än stabila/ostabila 
auktoritära stater och att demokratier genererade bättre skolor och ett gynnsammare klimat för 
ekonomisk tillväxt. Men är läskunniga medborgare per automatik bättre demokrater? Lipset 
kan sägas ha hittat en korrelation men inte kausalitet, däri är bevisen alltför svaga.17  
 
Den andra förklaringen lägger tonvikten på nödvändigheten av en viss gemensam värdegrund 
eller psykologiska attityder hos medborgarna vilka skulle ge konsensus som bas för demokrati 
antingen i form av gemensamma övertygelser eller konsensus var det gäller den politiska 
proceduren, med andra ord: ”the agreement to differ”18 eller ”willing to lose”.19 Möjligheten 
till empati och en vilja att medverka i beslutsprocesser är ytterligare värden som David Lerner 
anser, krävs för en livskraftig demokrati. Den tredje förklaringen tittar på grunddrag i de 
sociala och politiska strukturerna. Bland andra har Arend Lijphart insisterat på att konflikter 
och möjligheten till försoning är av största vikt för en stabil demokrati. Han menar att även de 
mest stabila demokratiska systemen i världen till viss utsträckning är multidimensionella av 
naturen och beslutsprocessen består i försoning mellan multipla dimensioner av klyftor och 
konflikter.20  

                                                            
16 Paul Brass 1991 “Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison” New Dehli, Thousand Oaks and 
London, s. 342 
17 Rustow, Dankwart A. Transistion to democracy – Toward a dynamic model, Comparativ Politics, Vol 2, No 3, 
1970, s. 342 
18 ibid. s. 337 
19 Woodward L. Susan, Balkan Tragedy – Chaos and Dissolution After the Cold War, The Brookings Institution, 
Washington D.C, 1995, s. 123 
20 Lijphart, Arend 1984 ”Democracies: Patterns of Majoritarian and Consesus Governments in Twenty-One 
Countries” New Haven, Yale University Press 
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Robert Dahl och Herbert McClosky menar att demokratisk stabilitet kräver förpliktelse att 
följa demokratiska värden och regler, inte så mycket bland medborgarna som helhet utan 
snarare bland de professionella politikerna.21 
 
Något som alla dessa teorier har gemensamt är att alla menar att enbart demokratiska 
institutioner inte räcker för att åstadkomma en stabil demokrati, det behövs något mer, vare 
sig det är kapitalism, empati eller förpliktelse att följa demokratiska värden. Emellertid gäller 
detta efter att en demokratisk ordning har skapats, inte som ett krav för etableringen i sig. För 
att förklara hur en demokratisering kommer till stånd måste ytterligare teorier studeras.      

                                                            
21 Rustow, Dankwart, s. 338f 
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3. Demokratiseringsteori 
Övergången till demokrati kan inte ses som en likartad process inkluderande samma sociala 
klasser, politiska frågor eller metodologi, utan att framväxten av demokrati tar sig olika utryck 
och vägar i olika stater. Demokratiseringsprocessen, i detta ljus, ska ses som en procedur inte 
något statiskt. Inte heller ska demokratisering ses som en stadig process som är homogen över 
tid. Inte ens i samma stat vid samma tidpunkt kan den politiska attityden sägas vara jämt 
spridd över folklagren. Inte heller kan det antas att alla politiker innehar samma politiska 
övertygelse, och därmed innefattar även demokratisering ett inslag av konflikt. Alla dessa 
åsiktskonflikter är som starkast i övergångsfasen, mellan demokrater och icke-demokrater.22 
 
Fram till det tidiga 1990-talet var beteckningen demokratisering en mer eller mindre lös term 
för beskrivningen av de politiska processerna som innefattade en övergång från olika typer av 
odemokratiska styrelseformer till etablerandet av liberal eller konstitutionell demokrati efter 
västerländsk modell. Samuel Huntington förklarar demokratiska övergångar som ett globalt 
fenomen som skett i tre vågor, den första 1820-1920, den andra från 1945-1960 och den tredje 
1974-1990.23 Mycket av demokratiseringslitteraturen behandlar demokratiseringsprocesser 
som fokuserar på den tredje vågen och utvecklingen i Latinamerika och Sydeuropa på 1970 
och 1980-talen och skapade ett nytt intresse att jämföra och generalisera 
demokratiseringsprocesser i olika regioner.24 Dessa studier var processorienterade och 
koncentrerade sig på att identifiera de mekanismer som ledde till demokratisering. En viktig 
åtskillnad gjordes här mellan byggandet av demokrati, och konsolideringen av demokratin då 
den var fast etablerad.25  
 
Men den mest spektakulära övergången, på grund av dess oväntade och omfattande karaktär, 
involverar dock ingen av dessa två regioner utan Östeuropa och det forna Sovjetunionen. Hur 
kunde då denna utveckling förklaras, var de gamla teorierna gångbara, kunde de appliceras på 
de nya  demokratiseringsprocesserna i de forna kommuniststaterna, eller var skillnaderna för 
stora? De kommunistiska regimerna var fundamentalt olika de i Latinamerika, där de var 
högerdiktaturer som dominerade. Den totala penetrationen och den oinskränkta kontrollen av 
samhällets alla nivåer som kännetecknar den kommunistiska politiska strukturen existerade 
inte i varken Latinamerika eller i Sydeuropa. Där rådde också fundamentala skillnader 
beträffande ekonomins konstruktion och den social strukturen med ett svagare civilt samhälle. 
En omfattande etnisk mosaik, skillnader i omfattningen av internationella influenser, 
massmobiliseringens inverkan samt den stora ekonomiska utmaningen är ytterligare faktorer 
som skiljer de två demokratiseringsprocesserna. Tillika innefattade demokratiseringen i 
Östeuropa parallellt en nationell frigörelse från sovjetisk dominans. 26  
Var dessa skillnader så pass påtagliga att tidigare demokratiseringsteorier inte var försedda 
med möjligheten att förklara denna händelseutveckling?  
 
Demokratiseringsteoretiker har därför allt sedan 1990-talet börjat se problem med ”the third 
wave theory” och problemet vad gällde att bygga konsensus i liberaldemokrati i linje med 
normativa demokratiteorier. Fokus riktades istället mot demokratiskt konsolidation.27  

                                                            
22 Rustow, Dankwart, s. 345 
23 Huntington P. Samuel, 1991, s. 16 
24 Nagle, D. John, Democracy and democratization: post-communist Europe in comparative perspective, SAGE, 
London, 1999, s. 8 
25 Grugel, Jean, s. 3 
26 Gill, Graeme, s. 189f 
27 Chandler, David, s. 8 
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Detta flyttade demokratiseringsdebatten från de strukturella och agentbaserade modellerna till 
fenomenen politisk kultur, politisk ekonomi och institutionalism.28 
Demokratiseringsprocessen ses idag som något som involverar mer än bara uppbyggande av 
demokratiska institutioner och dessa institutioners arbete. En rad demokratiseringsteoretiker 
menar att skapandet av demokratiska institutioner och hållandet av val bara är en del av vad 
som kännetecknar uppkomsten av demokratiska system.29 För att skapa en livskraftig och 
uthållig demokrati måste det finnas medborgarkår med demokratiska värderingar, vare sig 
dessa uppbringas genom propaganda, utbildning eller som en biprodukt av ekonomisk 
tillväxt.30 
 
”A civic political culture embodies high levels of interpersonal trust, a readiness to deal with 
political conflict through compromise rather than coersion or violence, and acceptance of the 
legitimacy of democratic institutions. It stands to reason that political culture affects whether 
citizens choose to support moderate or extreme political movements and parties, and wether 
they choose to engange in democratic or anti-democratic forms of political participation.”31 
 
Allt fler anser således att endast skapandet av demokratiska och rättsliga institutioner inte kan 
anses vara tillräckligt för att upprätta en demokrati. Medborgarnas inställning till dessa 
institutioner och deras vilja att medverka till att påverka dessa kan ses som minst lika viktigt. 
Den demokratiska konsolideringen handlar följaktligen om en andra dimension, en relaterad 
till stabilisering, rutinmässighet, institutionalisering, och legitimerande av politiskt 
agerande.32 Kopierade och transplanterade institutioner som saknar en moralisk och kulturell 
grund kan snarare vara kontraproduktiva än att vara en möjlighet att cementera demokratiska 
värden. Utan en kulturellt förankrad demokratisk värdegrund i det civila samhället kan den 
liberala demokratins institutioner snarare ses som en fasad.33 Marcin Krol har påpekat detta 
förhållande som råder i en rad stater, ”many of the world’s new democraties are currently 
situated somewhere between real democracy and sham democracy.”34 Vikten av ett väl 
utvecklat civilt samhälle med en demokratisk kultur är nyckeln till en fortsatt beständig 
demokratisk utveckling. Men behövs det demokratiska medborgare för att skapa en demokrati 
eller kan en demokratisk stat producera demokratiska medborgare?  
 
Det kan finnas en möjlighet att uppifrån skapa en demokratisk kultur i det civila samhället 
genom att institutioner tvingar, lurar, övertalar icke-demokrater till ett demokratiskt 
handlande och att deras värdegrund således över tid kan förändras genom någon form av 
rationalitet och anpassning.35 De demokratiska institutionerna är en förutsättning för att 
medborgarna skall erhålla en chans att faktiskt kunna medverka i samhällets utveckling, att 
detta inte sker per automatik i stater där demokrati inte har någon historisk bakgrund må vara 
fallet, men en demokratiseringsprocess som har stöd av befolkningen har större chans att 
överleva trots medborgarna lider brist på demokratiskt kunnande. Även nationell enhetlighet 
är en bakgrundsfaktor av stor betydelse, majoriteten av befolkningen i en gryende 
demokratiskt stat måste ha en klar uppfattning om vilken politisk enhet som de tillhör.36  

                                                            
28 Grugel, Jean, s. 3f 
29 Chandler, David, s. 8 
30 Rustow, Dankwart, s. 344 
31 Parrot, Bruce, Dawisha Karen, (eds), Politics, power and the struggle for democracy in South-East Europe, 
Cambridge University Press, Cambrigde, 1997, s. 21f 
32 Chandler, David, s. 10 
33 ibid.  
34 Krol, Marcin, Democracy’s Future: Where East Meets West, Journal of Democracy, Vol. 6, No. 1, 1995, s. 37  
35 Rustow, Dankwart, s. 344 
36Rustow, Dankwart, s. 350 
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Med Ivor Jennings ord ”the people cannot decide until someone decides who are the 
people.”37 Hur denna enhetlighet kommit till stånd är oviktigt. Den kan uppstå genom 
dynastiska eller administrativa åtgärder. Det bästa är om denna enhetlighet accepteras som en 
naturlig process, emellertid är verbal konsensus om nationalitet något som generellt 
uppkommer i stater där frågan om nationell identitet är svag, så som Tyskland 1864-1871 och 
Italien 1848-1870. Vid ett beaktande av den nationella identitet, ofta kopplad till etnicitet, 
som en grundstomme för demokratisering innebär detta att kravet på viss ekonomisk mognad 
inte är en nödvändighet, som modernisterna hävdar, utan att den ekonomiska faktorn bara är 
en faktor bland många andra i en demokratiseringsprocess.38  
 
Kulturskillnader blir allt mindre i dagens värld på grund av ökad kontakt och interagering 
mellan olika grupper och moderniseringsprocesser men etnicitet blir en allt vanligare aspekt 
av politik, identitet och socialt samspel. Etnicitet är en kulturellt definierad företeelse som inte 
handlar om objektiva kulturskillnader utan av den sociala kommunikationen av 
kulturskillnader. Emellertid finns det en rad faktorer om tillsammans skapar en etnisk grupp; 
en gemensam kultur och historia, en självupplevd gemenskap och att en viss grupp ses av 
andra som en etnisk grupp.39  
 
På den politiska arenan har etnonationalister fått ett ökat utrymme, inte minst på Balkan. De 
är en relativt stor och koncentrerad  grupp som lever inom en stats gränser eller flera gränsade 
stater vars politiska ambition är nationellt självbestämmande. Dock är de är viktigt att påpeka 
att nationell identitet kan ses som en konstruerad identitet, ett tillfälligt fenomen som är 
föränderlig över tid. Till skillnad från den tidigare övertygelsen om den nationella identitetens 
överordnade betydelse, så har statsvetare som fokuserat sina studier på nationalism och 
nationell identitet visat sig att till och med i en tid av nationella strömningar så anser sig 
människor ha multipla identiteter.40 Den nationella identiteten är alltså inte den enda faktorn 
som kräver lojalitet, trots att den i vissa samanhang används som identifieringsmekanism. 
Enligt vissa forskare gör dessa multipla identiteter multinationella multietniska demokratier 
möjliga.41  
 
Utländska impulser och influenser är nästan alltid med i bilden vid en 
demokratiseringsprocess. Genom historien har krig varit en viktig katalysator var det gäller en 
begynnelse av en demokratiseringsprocess, detta för att det krävts en kraftsamling av resurser 
vid krig som mobiliserar befolkningen och kan manövreras mot en demokratisk utveckling. 
Vidare har demokratiska idéer visat sig vara smittsamma, var det sig det gällde under 
Rousseaus eller Kennedys tid. De våldsamma störtandet av oligarkiska system, som i 
Frankrike 1830 eller det Tyskland 1918, skrämde andra stater till att förändra sina politiska 
system på fredlig väg för att förhindra revolution, så som England 1832 och Sverige 1918.42 
 
Internationella faktorer, som starka liberala staters export av demokrati kan stå som ett 
övertygande förklaringsmodell var det gäller demokratisering.43  

                                                            
37 Jennings W. Ivor, The approach to self-government, Cambridge, 1956, s. 56 
38 Rustow, Dankwart, s. 352 
39 Eriksen Hylland, Thomas, Små platser- stora frågor, en introduktion till socialantropologi, Nya Doxa, Nora,  
2000, s. 284f 
40 Bose, Sumantra 2002 ”Bosnia After Dayton: Nationalist Partition and International Intervention” Hurst and 
Company, London, s. 43 f. 
41 Diamandourous P. N. & Puhle H. 1995 ”The Politics of Democratic Consolidation, Baltimore s.122-124 
42 Rustow, Dankwart, s. 348 
43 Peceny, Mark, s. 551 
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Detta resonemang har visat att en utveckling mot demokrati kan startas, och har en stor chans 
att lyckas, även om den genomförs uppifrån och i ett samhälle som saknar en stark 
demokratisk kultur. Härigenom kan demokrati skapas även om människor inte vill ha den, 
eller kan hantera den på ett effektivt sätt.44 Den allmänna demokratiseringsprocessen, både 
före och efter allmänna val, är emellertid vanligtvis en komplex och utdragen procedur med 
en mycket stor osäkerhet om utgången. Den omfattar slutet av en auktoritär regim och 
installationen av en demokratisk, och sedan en konsolidering av det demokratiska systemet.45 
Emellertid visar historien att demokratisering fortlöper smärtfriare om politisk konkurrens 
utvecklas innan politisk delaktighet.46 Olika teoretiker ser olika faktorer som nödvändiga för 
att en lyckad demokratisering skall komma till stånd, debatten handlar om vad som kommer 
först hönan eller ägget; hur medborgare görs till demokrater? 
 
3.1 Övergångsteorin 
Övergångsteorin, eller agentbaserad teori som den också kallas ser på demokrati som skapad 
av medvetna och hängivna aktörer med en vilja till kompromissande. Demokratisering är 
således inte en följd av gynnsamma ekonomiska faktorer eller politiska stävanden skapade av 
ekonomiska förändringar så som en gryende kapitalism, vilket moderniseringsteorin hävdar är 
fallet. Moderniseringsteorin tillsammans med strukturalismen ser ekonomin och historiska 
faktorer som avgörande för förekommandet av demokratisering, vilket gör att demokratisering 
bara kan genomgås på enstaka platser på jorden där utvecklingen medger den.47 Stater som 
inte har nått upp till den nivå av utveckling som krävs eller där klass eller den sociala 
strukturen är ogynnsam kan därför inte genomgå demokratisering. Ett flertal stater med 
sådana ogynnsamma inrikesförhållanden har dock genomgått en lyckad demokratisering och 
anslutit sig till den demokratiska världen, vilket gör att demokratiseringslitteraturen har 
svårare att förklara den globala spridningen av demokrati.48 Övergångsteorin hävdar å andra 
sidan att demokratisering kan ske separat från strukturen. En av teorins hypoteser är att 
demokratisering är möjlig om eliter kan lära sig den ”rätta” vägen.49 I detta fall skulle 
Daytonavtalet ses som elitens, de olika parternas politiska företrädare, sätt att lära sig den 
rätta vägen, och OSSE som den medvetna och hängivna aktören som i sitt arbete söker 
implementera demokrati i Bosnien.  
 
När de nationalistiska partierna i Bosnien kom till makten medförde det att tillträdet till den 
politiska arenan baserades på etnisk tillhörighet och således monopolerades makten av ett 
fåtal partier som skapade ett visst inträdeskrav till politiken, en etniskt kvalifikation. System 
som dessa når ofta en relativt hög nivå av politisk institutionalisering och kan därför 
jämställas med auktoritära regimer.50 
 
 Demokratiseringsprocessen kan härigenom ses som uppgörelser mellan en auktoritär regim, i 
detta fall de nationalistiska ledarna för Serbien, Kroatien och Bosnien och den demokratiska 
oppositionen, det internationella samfundet. Dessa överenskommelser som i fallet f.d. 
Jugoslavien lades fast i Daytonavtalet blir således en övergångsperiod mellan auktoritärism 
och demokrati då det institutionella regelverket fastställs för övergången till demokrati. 
 

                                                            
44 Huntington P. Samuel, 1991 s. 36 
45 ibid. s. 9 
46 Huntington P. Samuel, 1991, s. 111 
47 Huntington P. Samuel, How countries democratize, Political Science Quarterly, Vol.106, No 4, s. 580 
48 Peceny, Mark, s. 551 
49 Grugel, Jean, s. 31 
50 Huntington P. Samuel, 1991, s. 12 
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Vad som avses med ordet övergång är i detta fall det intervall som ligger mellan en politisk 
regim och en annan, den fas av demokratisering som sker från en auktoritär regim till någon 
form av demokratisk regim, återgången till en auktoritär regim, eller uppkomsten av ett 
revolutionärt alternativ.51 Emellertid antas här, normativt, att installerandet av demokrati ses 
som ett åtråvärt mål och att det är möjligt att försöka fånga den oerhörda osäkerheten som 
förknippas med en transformering. I en övergångsperiod är de ekonomiska och politiska 
faktorerna mindre tydliga då olika aktörers mål och strategier gör utgången svårare att förutse. 
I denna situation kämpar aktörer sinsemellan, inte bara för att tillgodose sina omedelbara 
intressen eller intressen som dessa aktörer representerar. Under övergångsperioden är det 
närmast omöjligt att specificera vilka roller olika klasser, sektorer, institutioner och andra 
grupper kommer att inta, men under en övergångsperiod kommer med största säkerhet 
”standard aktörerna” tveka om vilka intressen och ideal som skall efterstävas vilket i sin tur 
kan leda till en oförmåga att agera kollektivt.52 Dock skapas regler och procedurer under 
denna period som kommer att fastställa samhällets vinnare och förlorare i framtiden.53  
 
3.1.1 Demokratisering, liberalisering och socialisering  
Demokrati innefattar inte en struktur av institutioner eller regelverk. Demokrati ser olika ut på 
olika platser och vid olika tidpunkter. Vilken form av demokrati som uppkommer i en viss 
stat råder till stor del på tillfälligheter, men med tanke på en rad framträdande modeller för, 
och internationell utbredning av, demokrati torde det finnas en ”demokratiskt lägsta nivå” 
vilka aktörer kan komma överens krävs för en politisk demokrati. Denna lägsta nivå omfattar 
fria och hemliga val, allmän rösträtt, regelbundna val, partipolitisk konkurrens, 
organisationsfrihet, politiskt. Andra faktorer som gäller formen för partistöd, de statliga 
institutionernas ansvar, det juridiska regelverket, offentlighetsprinciper, registrering av väljare 
och obligatoriskt valdeltagande kan här ses som mindre essentiella.54 
 
Emellertid är medborgarskap en av demokratins grundläggande principer, vilket innebär både 
rätten att behandlas med respekt av andra var det gäller fattandet av kollektiva beslut och 
skyldigheten av de som implementerar besluten att de ska gälla lika för alla inom den aktuella 
politiska sfären. Motsattförhållandet lägger skyldigheten på de styrda att respektera de lagar 
och förordningar samt rätten av de styrande att agera med auktoritet, att använda sig av 
sanktioner om nödvändigt, för att säkerställa implementeringen av beslut och för att skydda 
staten existens.55 Den process som definieras av ett ökande av medborgerliga rättigheter kallar 
O’Donnell och Schmitter för liberalisering. Mer exakt innebär liberaliseringen här den 
process som skyddar både individer och sociala grupper från godtyckligt eller illegala 
åtgärder kommande från staten eller tredje part.  
 
På individnivå innefattar detta klassiska element tagna från den liberala traditionen, skyddet 
av hemmet och korrespondens, rätten till rättvisa rättegångar, rörelsefrihet och yttrandefrihet 
osv. På gruppnivå innefattas rätten till kollektiva missnöjesyttringar var det gäller statens 
policy, frihet från censur samt mötesfrihet. I en övergångsperiod sker en gradvis förändring 
mot dessa fri och rättigheter, och övergången är till stor del beroende av staten.56 
Demokratisering i det här avseendet refererar således till den process då regler och 
förfaranden rörande medborgarskapet antingen är applicerade på politiska institutioner som 

                                                            
51 O’Donnell Guillermo, Schmitter C. Philippe, s. 6 
52 ibid. s. 3f 
53 ibid. s. 6 
54 ibid. s. 7 
55 ibid. s. 8 
56 O’Donnell Guillermo, Schmitter C. Philippe,  s. 7 
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tidigare styrts av andra principer, tvingande kontroll, social tradition och elitism eller 
expanderas till personer som tidigare var exkluderade från den politiska processen, eller 
expanderas för att täcka frågor och institutioner som tidigare undantagits. Det verkar inte 
finnas något logiskt förfarande vad det gäller demokratiseringsprocesser men det kan 
urskönjas vissa regionala och temporära mönster. Inte heller är demokratiseringsprocessen 
oåterkallelig, bakslag eller återgång till auktoritärism kan förekomma.57  
 
Liberalisering och demokratisering är inte en och samma sak men det historiska sambandet är 
starkt. Utan liberalisering som garanterar frihet för individer så väl som grupper finns risken 
att demokratin endast blir formell. Å andra sidan att de politiska institutionerna kan ställas 
tillsvars inför medborgarna annars kan liberaliseringen lätt manipuleras och kringgås när 
staten så önskar. Emellertid behöver inte dessa två fenomen ske samtidigt i en 
demokratiseringsprocess. Auktoritära regimer kan se en viss liberalisering som en 
säkerhetsventil som lättar på medborgerligt tryck och vara en väg att skaffa sig både 
information och stöd bland befolkningen utan att för den delen behöva ändra på 
statsstrukturen dvs. så kallad förmyndardemokrati. Var det gäller demokratiseringsprocessen 
när den väl har börjat kan staten se till att vissa frågor hålls utanför den politiska agendan eller 
behålla eller skapa nya former av restriktioner för friheter gällande vissa personer eller 
grupper, så kallade begränsade demokratier.58 
 
Baserade på dessa ovanstående distinktioner kan sex generaliseringar göras.  
1. Liberalisering handlar om gradförhållanden, den kan vara mer eller mindre avancerad 

beroende på formen av garantier och i förhållandet om vilka som innefattas av den samt i 
vilken utsträckning som individer eller grupper kan få skydd mot eventuella överträdelser.  

2. Gradförhållandet gäller också demokratiseringen. Två förhållanden, bland många, är 
särskilt viktiga, det första gäller på vilket sätt den politiska konkurrensen är utformad, om 
den innefattar förbud mot vissa partier eller ideologiska strömningar och utformandet av 
procentsatser för politiskt deltagande. Den andra dimensionen rör skapandet av eventuella 
politiska hierarkier designade att undvika ansvarstagande genom att placera vissa frågor 
utanför medborgarnas räckvidd.  

3. Liberalisering kan förekomma utan demokratisering. Fundamentala garantier kan ges 
medan undantag skapas för att hålla vissa individer eller grupper utanför den politiska 
processen. Detta försvaras många gånger med att vissa medborgare inte är mogna att 
deltaga i politiken. Emellertid är det i längden svårt att legitimisera förfaranden som ger 
vissa grupper tillgång till den politiska processen samtidigt som andra undanhålls.  

4. Upprättandet av politisk demokrati föregås nästan alltid av liberalisering, om än en ostadig 
sådan. Övergången innefattar både liberalisering och demokratisering i symbios och 
interaktion över tid, både med sina egna händelseförlopp. Vid en lyckad övergång är de 
båda dock sammankopplade.  

5. Om det är en liberalisering som inleder övergången måste de styrandes intention att 
liberalisera vara så tydlig och övertygande att strategier hos andra aktörer förändras. Detta 
kriterium gör att det går att identifiera ofullständiga övergångar där intentionerna 
innefattar skyddandet av vissa rättigheter dras tillbaka av någon del av regimen.  

6. En premiss av den här begreppsmässiga utformningen av demokratiövergång är att det är 
både möjligt och önskvärt att politisk demokrati kan nås utan användandet av våld. Hotet 
om våld, demonstrationer och strejker är nästan alltid närvarnade men om detta skulle ske 
så minskas möjligheten för byggandet av en stabil demokrati.59 

                                                            
57 O’Donnell Guillermo, Schmitter C. Philippe,  s. 7 
58 ibid. s. 9 
59 O’Donnell Guillermo, Schmitter C. Philippe, s. 9ff 
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Övergången till politisk demokrati skapar också möjligheten till en andra övergång vilket 
gäller statens politiska procedur. Denna övergång kallar O’Donnell och Schmitter 
socialisering, denna process innefattar två olika men sammanflätande processer. Den första är 
”social demokrati” och utgörs av att samhällets alla medlemmar (arbetare, studenter, politiska 
partiers sympatisörer) görs till medborgare, aktörer med samma rättigheter och skyldigheter 
var det gäller möjligheten att påverka statens institutioner. Den andra är ”ekonomisk 
demokrati” vilken för med sig medborgarnas lika rättigheter att ta del av vara och tjänster som 
produceras av samhället; inkomst, utbildning, hälsovård, bostäder, information m.m. Dessa 
två processer tillsammans är vad som menas med socialisering här. Denna mix av 
liberalisering och demokratisering är vad Robert Dahl kallar polyarki. 
 
3.1.2 Möjlighet och fruktan 
Den mest frekventa kontexten som en övergång från en auktoritär regim mot demokrati har 
varit i samband med ett militärt nederlag i en internationell konflikt, exempelvis Argentina 
efter Falklandskriget. Dessutom är en faktor som ökar sannolikheten för ett demokratiskt 
övergång att den besegrade makten ockuperas av en vinnande demokrati. Här kan de 
allierades ockupation av Tyskland och Japan stå som exempel. I andra fall handlar det i första 
hand om inrikesfaktorer. Trots detta är det omöjligt att hitta ett sammanhang eller en faktor 
som kan förklara övergången från auktoritärism till demokrati, även om ett militärt nederlag 
leder till en övergång så kan det ses som att en regim som redan har stora problem embarkerar 
sig på ett krig för att på så sätt rikta kritiska blickar åt ett annat håll. Politiska och sociala 
processer kan inte ses som symmetriska och förutsägbara. Ingen demokratiseringsprocess kan 
sägas ha ägt rum av en historisk nödvändighet, andra strategiska beslut som kunde ha fattats 
för att händelseförloppet skulle bli ett annorlunda. Osäkerheten, riskerna,  och 
informationsunderskottet som karaktäriserar en övergångsperiod finns i båda dessa situationer 
och har en förmåga att expandera, (osäkra) valmöjligheter, (överdrivna) förhoppningar, 
flertalet (om än ofta inte institutionaliserade) experiment att vidga den politiska arenan.60 
Något som emellertid alltid finns närvarnade under en övergång, och ofta långt efter att 
demokrati har etablerats i en stat är oron för en motreaktion. Den empiriska bevisen för en 
motreaktion är få, de enda exemplen är Bolivia och Turkiet. Varför är då rädslan för detta så 
stor? Föreställningen om att en övergång kan initieras gör att många aktörer, som motsätter 
sig en förändring, mobiliserar till försvar av den rådande ordningen. Emellertid försöker dessa 
aktörer samtidigt undvika en kupp, som kan exkludera dem från makten, så de samarbetar ofta 
med reformister för att försäkra sig om en maktposition om övergången skulle lyckas.  
Således ger, paradoxalt nog, samarbetet både en ökad legitimitet och den ökar härigenom 
övergångens överlevnad. Reformisterna å andra sidan kan tveka om det är vist att mobilisera 
allmänheten och politisera vissa gruppers situationer då detta kan ses som en casus belli att 
starta en kupp för att återställa ordningen.61 Så både motståndare till en demokratisk och 
pluralistisk statsbildning, av en eller annan anledning, och de som förordar en övergång måste 
båda gå en balansgång vilket gör att rädsla för motgångar alltid är närvarande. 

                                                            
60 O’Donnell Guillermo, Schmitter C. Philippe, s. 18f 
61 ibid. s. 23f 
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Att skapa en demokrati är således något mer än att undanröja auktoritära institutioner och 
inrätta formella institutioner val av politiker och skapandet av politiska partier, lika viktigt är 
det att legitimisera den pågående övergången till demokrati. Demokratiseringsprocessen 
innefattar också skapandet av ett medborgarskap som på ett meningsfullt sätt inkluderar de 
tidigare exkluderade grupperna i samhället.  
Det civila samhällets vikt kan inte frånses men det är fortfarande staten och dess institutioner 
som är den centrala politiska arenan. Demokrati skapas således inte bara genom ett starkt 
civilt samhälle eller genom statliga institutioner, båda dessa faktorer är nära 
sammankopplade.62 Att endast fokusera på en av dessa två faktorer skulle medföra en skev 
och fragmenterad bild av verkligheten. De två fenomenen är två sidor av samma mynt och 
kan inte särskiljas på ett meningsfullt sätt. Emellertid är det sällan båda dessa faktorer 
uppkommer på samma gång utan den ena förekommer den andra. I Bosnien har utvecklandet 
av institutioner förekommit en demokratisk kultur i det civila samhället, men en fredlig 
övergång till demokrati kräver en institutionalisering av ovisshet utan att för den skull hota de 
som har möjligheten att hindra den.  

                                                            
62 Grugel, Jean, s. 31 
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4. Jugoslaviens sönderfall 
I och med det kalla krigets slut stärktes det internationella samhället varvid  sannolikheten för 
militära konflikter mellan stater ansågs vara allt mindre troligt. Även om krig mellan stater 
inte kunde ses som helt uteslutet ansågs det att världen troligen skulle se allt fler inomstatliga 
konflikter. Det internationella samhällets uppmärksamhet riktades därför mot potentiella 
inomstatliga konflikter där olika etniska minoriteter ofta var involverade. I en etnisk 
differentierad stat som saknar en demokratisk kultur är presumtiva problem av nationalistisk 
och etnisk karaktär ett ständigt orosmoment. Härigenom har den interna politiska strukturen 
tagit en allt större plats som ett potentiellt hot mot internationell stabilitet och säkerhet.63 Den 
Europeiska historien har visat på att skyddet mot minoriteter har en avgörande roll för 
stabilitet, demokrati, säkerhet och fred i denna världsdel. Vart än icke-interagerade etniska 
grupper lever sida vid sida i en och samma politiska enhet finns möjligheten att dessa 
grupperingar använder sig av politiska institutioner för att skaffa sig politiska maktfördelar.64 
Svårigheter för fredlig konfliktlösning vid avsaknad av kulturell och etnisk tolerans gör att det 
alltid finns en risk för att en konflikt  intensifieras och går över till våldshandlingar.65  
 
I Jugoslavien blev den nationella frågan viktigast i övergången från kommunism. Som många 
andra stater i regionen hade Jugoslavien svåra ekonomiska problem på 1980-talet men utöver 
detta infanns sig även en politisk kris, då den politiska ordning som etablerats under Tito blev 
allt mer ansträngd. Till stor del berodde det på att de olika republikernas parlament såg på 
federationens framtid och utvecklingen i Sovjet på olika sätt. Efter kalla krigets slut försvann 
de mesta av de säkerhetspolitiska skälen att hålla ihop Jugoslavien.66 I Slovenien uppkom en 
rad olika dissidentorganisationer som önskade självständighet, medan Serbien och Slobodan 
Milosevic ansåg att federationen var tvungen att fortleva med serbisk överhöghet. I september 
1989 gjordes det konstitutionella förändringar i Slovenien som möjliggjorde självständighet 
från resten av federationen. Den centrala jugoslaviska ledningen stod maktlös och i april och 
maj hölls flerpartival i Kroatien och Slovenien vilket kom att innebara dödsstöten för det 
federala kommunistpartiet. Bosnien och Makedonien gick samma väg. Det var interaktionen 
mellan dessa republikanska partier med stöd av de olika etniska folkgrupperna som skulle 
komma att driva den fortsatta utvecklingen i Jugoslavien.67 
 
Valet i Bosnien november 1990, vilket var det enda demokratiska valet i Bosnien innan 
Daytonavtalets implementering, var en demonstration av ett demokratiskt fiasko. Anledningen 
till detta var att de nationalistiska partierna framgångar på bekostnad av de mer reformvänliga 
liberala och post-kommunistiska partierna. 202 av de 240 platserna i republikens 
tvåkammarriksdag vanns av de tre etnisknationalistiska partierna. Innan valet hade Bosnien 
setts som en modell för multietniskt samexistens och som ett exempel på Jugoslaviens 
progressiva minoritetspolicy. Opinionsmätningar gjorda under sommaren 1990 visade på 
motstånd mot en delning av landet, och sex månader innan valet ansåg 74 procent av väljarna 
att nationalistiska partier skulle förbjudas. Detta avslogs dock av den bosniska 
konstitutionsdomstolen. Någonting måste ha påverkat den bosniska väljarkåren på ett 
fundamentalt sätt för att valet skulle vinnas av de nationalistiska partierna, frågan är vad.  
 
                                                            
63 Chandler, David, Bosnia – Faking democray after Dayton, 2ed, Pluto press, London, 2000, s. 22f 
64 Mayall, James, Non-Intervention, Self-Determination and the ’New world Order’,  International Affairs (Royal 
Institute of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 3. (Jul., 1991), s. 423 
65 Chandler, David s. 26 
66 Milivojevic, Neven, Stillhoff Sörenssen, Jens, Thomasson, Joakim, Windmar Erik, (red) Bortom Kriget – 
Sjutton författare om konflikterna på Balkan, Carssons Bokförlag, Stockholm, 1996, s. 114 
67 Gill Graeme, The Dynamics of Democratization – Elites, Civil Society and the Transition Process, MacMillan 
Press Ltd. London, 2000, s. 205f 
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Detta i sin tur skulle visa på, om antagandet är korrekt, att bosnierna inte hade en tillräcklig 
uppfattning om politikens förutsättningar och konsekvenser i en demokrati. Framgångarna för 
nationalisterna skulle då bevisa oförmågan hos den bosniska väljarkåren att acceptera 
demokrati och dess nödvändiga krav på det civila samhället. Efter denna valseger för 
nationalisterna följde en logisk utveckling för demokratiseringen i Bosnien. Att krig skulle 
följa i spåret av valet kan ses som oundvikligt då den politiska eliten använde sina resurser för 
att stärka sina maktpositioner och marginalisera oppositionen.68 
 
Lite förenklat kan utvecklingen beskrivas som att efter valet då republiken blev politiskt 
polariserad inifrån blev de externa relationerna kaotiska vilket resulterade i att den 27 juni 
1991 utbröt det första och kortaste kriget, när Jugoslavien invaderade Slovenien, ett krig som 
varade i 10 dagar. I augusti började kriget mellan Serbien och Kroatien vilket spillde över till 
Bosnien.69 När kriget i Kroatien startade sommaren 1991 anslöt sig Bosnienkroaterna och 
Bosnienserberna på respektive sida. Under tiden löste de tre nationalistiska partierna i 
Bosnien upp det titoistiska interetniska systemet, och favoriserade en kärntrupp från den egna 
etniska gruppen. Denna process av inklusion och exklusion baserad på etnicitet fortskred både 
inom de offentliga och privata sektorena. Det var början på slutet för det multietniska 
Bosnien.70  
 
Anledningarna till krigen i f.d. Jugoslavien är lika många som antalet internationella 
organisationer som nu är aktiva i området efter krigen. Etnicitet, individuella maktintressen 
bland f.d. kommunistiska ledare i olika regioner, internationella och ekonomiska intressen är 
en del av de faktorer som spelade in, men sammanbrottet av staten Jugoslavien berodde till 
stor del på dynamiken inom och mellan dess olika beståndsdelar samt mellan internationella 
aktörer i konfliken.71 Häri kan missförhållandet mellan etnicitet och liberal demokrati samt 
den kollektiva rädslan ses om ursprunget till kriget.72 Övergången från kommunistiskt styre i 
Jugoslavien var till stor del en fråga om en delning av landet i reaktion mot en serbisk central 
kontroll med republikernas strävan för självständighet underbyggd av nationalistiska 
föreställningar. Den största drivkraften var relationen mellan diverse politiska eliter, främst på 
den republikanska nivån, i motsats till den nationella, federala nivån, även om den breda 
massan uppmanade har viss betydelse.73 Detta är ett exempel på en generell form av 
paktbildning, en bildning av en kartell av partieliter som involverar en viss del av tydliga, ofta 
informella, institutionella förhållanden som gäller tex. vallagar som diskriminerar ”ovälkomna 
väljare/partier”, skev partifinansiering och gerrymandering osv. Denna sorts pakter är 
vanligast förekommande i samhällen där djupa etniska, kulturella eller religösa konflikter är 
närvarande.74 

                                                            
68 Chandler, David, s. 29f 
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4.1 Det etniska säkerhetsdilemmat 
Mycket av den problematik som ledde fram till kriget och som fortfarande ligger till grund för 
spänningar i Bosnien är frågan om subjektiv säkerhet kopplat till etnicitet. Det etniska 
säkerhetsdilemmat refererar till en tävlan mellan olika etniska grupperingar för kontrollen 
över staten. Detta säkerhetsdilemma startar med idén att staten är det största hotet mot grupper 
som lever inom sitt territorium.75 Fruktan att andra grupper kontrollerar staten och dess 
resurser (armén, domstolar, säkerhetspolis) mot dem. Härigenom motiveras dessa grupper att, 
för att öka sin egen säkerhet, söka kontrollera staten för egen del. Resultatet blir en eskalerad 
konkurrens och konflikt mellan olika etniska grupperingar. Konkurrens mellan eliter inom en 
etnisk grupp gör politiker allt mer nationalistiska för att bräcka sina politiska motståndare. 
Denna intragrupp konkurrens interagerar med intergrupp konkurrensen och medför en ökad 
rädsla och därigenom får den mest nationalistiska kandidaten mest stöd. Emellertid skulle 
dessa etniska grupper öka sin egen säkerhet om de hade tillgång till respektive beslutsfattare, 
om de kunde blockera skadliga policybeslut och lägga in veto mot potentiellt skadliga beslut. 
Så faktorer som valsystem, maktdelning och federalism kan minska en känsla av hot mot den 
engan gruppen. Institutioner som förespråkar en maktdelning och medger någon form av 
representation eller självstyra för minoriteter kan medföra en minskad risk för konflikt. 
Protestyttringar och våld är ofta relaterat till gruppers upplevda säkerhet/osäkerhet. När en 
ökad känsla av osäkerhet råder, vad det gäller både position i samhället och framtiden, ökar 
också risken för konflikt. Denna osäkerhet finns alltid närvarande i en 
demokratiseringsprocess.76  
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5. Demokratiseringsprocessen i Bosnien  
 
5.1 OSSE i Bosnien 
OSSE är den största regionala säkerhetsorganisationen i världen med 55 medlemsstater från 
Europa, Centralasien och Nordamerika. Organisationen har genomgått en rad förändringar, 
från att ha varit ett förhandlingsforum under kalla kriget till att bli den största fredsbevararen 
och demokratibyggaren i världen. OSSE arbetar med en rad frågor allt från konfliktprevention 
och krishantering till post-konflikt rehabilitering.. I regel samarbetar OSSE med andra 
internationella organisationer som FN, EU, Europarådet samt en uppsjö av olika NGO:s och 
INGO:s, för att bilda en bred förankringsbas i de områden där arbeten genomförs. De flesta 
lokala kontor har en arbetsstyrka på fem till tio anställda men på grund av komplexiteten och 
vidden av de åtaganden OSSE har i Bosnien är flera hundra internationellt rekryterade 
experter involverade i detta uppdrag77 
 
OSSE:s mandat rörande demokratiseringen av Bosnien etablerades i och med Daytonavtalet 
(GFAP) och organisationen spelar en avgörande roll, tillsammans med andra institutioner, i 
sitt arbete av skapandet och utvecklandet av en stabil, demokratisk och självförsörjande stat 
sedan arbetets början 1995.78 GFAP ger OSSE uppdraget ”to lay the foundation for 
representative government and ensure the progressive achievement of democratic goals 
throughout BiH.”79 Uppdraget i Bosnien utgörs av huvudkontoret i Sarajevo, fyra regionala 
kontor baserade i Sarajevo, Tuzla, Mostar och Banja Luka samt 21 fältkontor runt om i hela 
landet. Tillika har det etablerats åtta politiska resurscenter där politiska partier och oberoende 
kandidater kan finna de nödvändiga resurserna för att medverka på den politiska arenan. 
OSSE ska assistera Bosnien att utveckla en effektiv, transparent och ansvariga statliga 
institutioner som har möjligheten att leverera högkvalitativ service till sina medborgare. 
Tillika arbetas det för ett aktivt och informerat engagemang från medborgarna inom alla de 
politiska strukturerna för att öka ansvarigheten hos statsmakten på alla nivåer och för att 
stimulera utvecklandet av andra faktorer som är nödvändiga i ett modernt samhälle. OSSE 
arbetar på alla nivåer i statsapparaten för att säkerställa en övergång till en stabil demokratisk 
stat. Uppdraget är indelat i olika kategorier, utbildning, demokratisering, reform av offentlig 
administration, mänskliga rättigheter och säkerhet och samarbete. Det förekommer en utbredd 
fältaktivitet, vilket möjliggör ett nära samarbete med lokala politiker och medborgare. De 
regionala kontoren används för att koordinera fältaktiviteter och ser till att uppdragets policy 
och program implementeras konsekvent utigenom hela landet. 
 
OSSE:s demokratiseringsdepartementets fokus riktas på två övergripande frågor. Den ena är 
att omvandla institutioner från en formell demokrati med en rad officiella regelsystem, 
institutioner och procedurer till en substantivdemokrati inkluderande politisk jämlikhet, 
maktfördelning en politisk kultur och demokratisk delaktighet där den enskilda individen en 
reell möjlighet att påverka beslut som har inverkan på hans eller hennes livssituation och där 
politiska institutioner är lyhörda för medborgarnas krav.80 Den andra är att skapa ett aktivt 
civilt samhälle och medverkandekultur samt främja medborgarnas deltagande i statens 
angelägenheter.  

                                                            
77 OSSE – Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
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Dessa mål ska förverkligas genom att bygga upp en kapacitet hos de valda befattningshavarna 
samt i de institutioner som de arbetar utveckla avgörande aspekter rörande institutionell 
prestationsförmåga i alla nivåer inom staten.  
 
Vidare stöds reformer för lokalt ägarskap av den offentliga sektorn, motverka medborgarnas 
apati, verka för ledarskap och medverkan bland unga på alla nivåer inom politiken och 
ekonomin för att motverka desillusionering bland de unga.81 Detta arbete genomförs med 
hjälp av c:a 800 medarbetare av vilka ungefär 600 är bosnier, resten kommer från runt 30 av 
de 55 OSSE medlemsländerna.82 
 
Arbetet gick till en början långsamt pga. att det inte fanns någon genomtänkt strategi för hur 
alla dessa övergripande mål skulle nås. I och med detta fick 1996 användas till att begrunda 
vad som skulle göras, 1997 till att skapa en strategi för hur ett genomdrivande skulle ske och 
inte förrän 1998 kunde implementeringen ta sin början.83    
 
5.2. Daytonavtalets förutsättningar 
Daytonavtalet och den bosniska konstitutionen är en blandning av realpolitik på marken och 
det internationella idealet med en enad multietnisk stat. I utformandet av konstitutionen togs 
det hänsyn till den situation som ovan beskrivs som det etniska säkerhetsdilemmat. En rad 
olika mekanismer skulle säkerställa att ingen etniska grupp skulle bli utan en chans att stoppa 
beslut som hotar dess vitala intressen. Vidare kan man se att den nationalistiska politikereliten 
hos de olika inblandade aktörerna var de som framträdde mest under konflikens gång och att 
de var de som senare satte sig ner i Dayton och förhandlade fram ett fredsfördrag genom ett 
skapande av pakter sinsemellan. 
 
Fredsbyggande operationer har en rad likartade karaktäristika efter det kalla krigets slut, de 
hanterar konflikter inom, snarare än mellan stater, värdregeringen är en part i konfliken, målet 
är att utveckla och/eller implementera en politisk övergång, efter eller i samband med ett 
avslutande av krigshandlingar och en central komponent är etablerandet av grundläggande 
statsinstitutioner.84 Den internationella interventionen i Bosnien var det första försöket att 
genom denna nya strategi för postkonfliktshantering. Interventionen ämnade, som sagt, inte 
bara att få slut på kriget i regionen utan också att skapa helt nya institutioner för interagerande 
i alla delar av statsapparaten och det civila samhället. Detta kräver ett konstruerande av nya 
förutsättningar för en politisk process och institutioner som genererar ett samförstånd i 
politiken och en miljö som sätter tillit till det gemensamma bästa i centrum.85 
 
Skapandet av pakter är inte nödvändigt för en övergång till demokrati, men de kan spela en 
viktig roll. En pakt definieras här som en tydlig, dock inte alltid offentliggjord eller 
rättfärdigad, uppgörelse mellan en utvald grupp aktörer som formar ett regelverk för 
statsmaktens utövande av makt med hjälp av att ge varandra ömsesidiga garantier.  
 

                                                            
81 www.oscebih.org/democratization/default.asp?d=3 
82 www.oscebih.org/overview/mandate.asp?d=7 
83 Talentino, Andrea Kathryn, Intervention as Nation-building: Illusion or Possibility?, Journal Of Peace 
Research, vol. 38, no. 1, 2001. s. 32 
84 Bertram, Eva, Reinventing Governments: The promise and perils of United Nations peacebuilding, Journal of 
conflict resolution, Vol. 39, No 3. 1995, s. 388  
85 Talentino, Andrea Kathryn, Intervention as Nation-building: Illusion or Possibility?, Journal Of Peace 
Research, vol. 38, no. 1, januari 2001. s. 28f 



 21

Utgången av pakter kan variera, vissa av dessa överenskommelser kan vara av temporär 
karaktär, eller så kan de få status som lag, inkorporerad i konstitutionen, andra kan 
institutionaliseras som modus operandi hos myndigheter, partiorganisationer och 
intressegrupper. Scenariot för en paktbildning är relativt enkel, en situation där olika 
interdependenta grupper ligger i konflikt eller tävlar med varandra om makt och inte kan 
bortse från varandras existens och inte heller unilateralt påtvinga de andra sin vilja.86  
 
Emellertid behöver inte pakter förekomma för att en demokratisk övergång skall komma till 
stånd, men de är ett inslag i denna process, till och med ett önskat inslag då de ökar 
möjligheterna till en hållbar demokratisk utveckling.87 En tydlig bild av en paktbildning kan 
ses i kriget i Bosnien och sedan framför allt i framförhandlandet av Daytonavtalet. För att 
världssamfundet skulle ha möjligheten att få till ett snabbt få till stånd ett på kriget var det 
tvunget att förhandla med aktörer från alla inblandade parter som tidigare utpekats som 
krigsförbrytare och dela upp landet mer eller mindre efter de rådande frontlinjerna, på gott 
och ont. ”Yet such a move sends an unmistakable signal to those who have suffered at the 
hands of human rights abusers; their legitimate question is, what kind of groundwork will 
such officially sanctioned impunity lay for the new democratic order?"88 
 
GFAP var det tredje fredsavtalet om Bosnien sedan 1992, och samtalen i Dayton 
karaktäriserades av samma problematik som de tidigare internationella fredförhandlingarna.89 
Emellertid fanns det två väsentliga skillnader för möjligheten att lyckas, denna gång infann 
sig den amerikanska viljan att utsätta parterna för långtgående påtryckningar, speciellt på det 
Bosniskmuslimska ledarskapet att godkänna avtalet, vilket var särskilt viktigt då de var den 
part som var minst angelägen att göra eftergifter. Förhandlingsresultatet kunde i realiteten 
bara komma till stånd genom att både Zagreb och Belgrad körde över respektive 
minoritetsgrupp i Bosnien, vilket också hände. Både Bosnienkroaterna och Bosnienserberna 
uteslöts från förhandlingarna och kunde endast underteckna det färdiga avtalet.90 
Förhandlingarna i Dayton representerade en fortsättning på den amerikanska strategin att 
kombinera militära och politiska påtryckningar som hade börjat i juni 1995. Amerikanerna tog 
också tidigt ett fast grepp om förhandlingarna och förpassade andra västerländska parterna 
och Ryssland till endast underordnade roller. Denna taktik krävde dock att amerikanarna var 
tvungna att ändra inställning och tog på sig ett större åtagande vilket, speciellt Pentagon, hade 
försökt undvika sedan krigets utbrott. Detta långtgående åtagande skulle innebära utplacering 
av amerikanska marktrupper, på obestämd tid, i Bosnien för att patrullera gränser och se till 
att avtalet hölls.91 Engagemanget från den amerikanska sida, som tidigare inte hade infunnit 
sig, var en nödvändighet för att ge förhandlingarna den tyngd som behövdes för att de 
stridande parterna skulle, på allvar, söka en fredlig lösning.   
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Rustow föreställning om att demokratisering följer en installeringsplan där kollektiva aktörer, 
vilka föredrar olika sorters av styrelse eller olika konfigurationsformer av institutioner, ingår 
mer eller mindre hållbara överenskommelser, stämmer väl överens med vad som hände i 
Dayton då ingen av grupperingarna var tillräckligt starka att på egen hand få igenom sin vilja 
utan tvingades att godta kompromisser.92  
 
De tre stridande parternas långtgående krigsmål hade skapat konflikter under tidigare 
fredsförhandlingar, men ingen av parterna var starka nog att få sin egen vilja igenom. 
Kroaterna och Muslimerna var oense om hur makten skulle fördelas i Bosnien, muslimerna 
stödde proportionalitet utgående från befolkningen, kroaterna å sin sida stödde ett förslag som 
skulle ge de tre olika ”konstituerade nationerna” jämlik status. Detta ligger helt i linje med  
”consociational democracy” teorin som presenterats tidigare. Kroaterna argumenterade för att 
den statliga makten skulle ligga hos den muslimsk-kroatiska federationen snarare en hos än 
central Bosniskt parlament i Sarajevo.  
 
Detta speglade det kroatiska målet att skapa en etnisk kroatisk enhet i Bosnien separerad från 
muslimerna. Motståndet mot att dela makten med muslimerna var början på att skapa en 
etnisk delad federation. Denna  önskan delades av Bosnienserberna som ville stärka den 
Bosnienserbiska republiken på bekostnad av en centraliserad statsmakt. Muslimerna å andra 
sidan argumenterade för en central bosnisk stat.93 Men när den underliggande distributionen 
av de facto makt mellan de inblandade aktörerna fastställdes fanns det en möjlighet att 
styrelseskicket kunde ändra sin institutionella struktur utan våldsamma konfrontationer 
och/eller en grupps hegemoni över andra.94 Det fastställdes således en plattform på vilka 
fredliga förhandlingar kunde justera förhållanden som ansågs orättfärdiga. Grundbulten i alla 
former av dylika komprommisser är institutionaliseringen av de representativa rättigheterna 
och mekanismer för organiserad medling.95 
 
Intentionerna i Daytonavtalet avspeglade den nya hållningen hos de internationella 
institutionernas interventionistiska attityd efter kalla kriget vilket framgår i FN:s Agendas on 
Peace, Development and Democratisation,96 som efter 1992 lade stor vikt vid fredsbyggande 
och nödvändigheten av ett långtidsperspektiv rörande internationella organisationers 
involvering i politiskt institutionsbyggande och statsstyre. Detta långtidsperspektiv är inbyggt 
i Daytonavtalet.97 Denna situation mellan en självständig och suverän stat och det 
internationella samhället var en unik respons och saknar motstycke i modern tid, inte bara för 
att det implementeras av aktörer utanför konfliken, utan också vad det gäller de långtgående 
rättigheter som getts det internationella samfundet vilka sträcker sig långt vidare än militära 
aspekter och innefattar de mest grundläggande avseenden rörande staten och dess styrelse.98 
Närvaron av det internationella samhället har säkerställt att de demokratiska principerna har 
applicerats sedan valet 1996, men respekten för lag och ordning samt de mänskliga 
rättigheterna är inte universella.99  
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Merparten av annexen i avtalet rör inte avslutandet av fientligheter, som är den historiska roll 
som ett fredsavtal haft, utan det politiska projektet av att demokratisera Bosnien.100 Detta är 
ett ambitiöst projekt på grund av att det internationella samhället ämnar att skapa en ny 
politisk enhet som inte är frukten av de bosniska medborgarnas konsensus eller 
medbestämmande vilket gav till resultat att många bosnier såg detta som en provokativ extern 
inblandning.101  
 
Överträdelser av mänskliga rättigheter tillsammans med de inblandade parternas oförmåga att 
själva skapa ett fredsavtal, grannstaternas och de etniska fraktioners inblandning i konflikten, 
samt de internationella aktörers långtgående intresse i och engagemang i fredsprocessen var 
faktorer som ligger till grund för detta unika arrangemang.102 Ironiskt sett är detta förfarande 
dock ett icke-demokratiskt sätt att nå demokrati.  
 
Paktförhållanden skapar oftast en förhandlingssituation som involverar endast ett fåtal 
deltagare, som i Daytonförhandlingarna, vilka representerar etablerade grupper eller 
institutioner som försöker tillskansa sig egna fördelar. Emellertid är kärnan i en pakt 
bestående av framförhandlandet av en kompromiss vilket gör att de inblandade aktörerna 
underutnyttjar sin kapacitet och undanlåter att skada varandras vitala intressen.103 
Problematiken som kan följa är med hög sanerlighet att olika grupperingars intressen blir 
starkt polariserade och fragmenterade efter territorium, ideologiska, etniska gränser.104 Detta 
scenario kan ses både under fredsförhandlingarna, som i realiteten fördes mellan ett 
Storserbien, ett Storkroatien och ett ”Lillbosnien”, och fastställandet av GFAP med dess 
uppdelning av landet. För att få till stånd några förhandlingar överhuvudtaget vad detta ett 
måste, för utan fred 
 
”there can be no development and there can be no democracy. Without development, the basis 
for democracy will be lacking and societies will tend to fall into conflict. And without 
democracy, no sustainable development will occur, without such development, peace cannot 
be maintained.”105  
 
Men i praktiken kan det kortsiktiga målet att få ett slut på stridandet skapa problem för det 
långsiktiga målet att säkerställa de nödvändiga förutsättningarna för en demokratisk fred.106 
Detta var exakt vad som skedde i Bosnien, under fredsförhandlingarna hölls bosnierna själva i 
bakgrunden, det är trots att de som ska leva under den nya ordningen och arbeta i de nya 
institutionerna. Säkerheten kom i första hand, demokratin i andra. 
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5.3 Den Bosniska konstitutionen 
Skapandet av en stabil statsmakt är fundamentalt  för statsbyggande och för att få till stånd en 
stabilitet krävs någon form av maktdelning som kan, åtminstone tolereras, av de väsentliga 
aktörerna. I Bosnien kräver detta en struktur som kan ta tillvara på alla tre etniska gruppers 
intressen i en miljö där samarbete dessa emellan underminerats av inbördeskriget.107  
 
Ett avancemang mot en avancerad form av demokrati är för det mesta möjlig tack vare att 
flertalet små reformer genomförs stegvis istället för ett fåtal stora politiska reformer Ett alltför 
ivrigt reformarbete kan skapa förvirring bland de inblandande aktörerna, vilket i sin tur kan ge 
en kontraproduktiv respons som eventuellt omkullkastar övergångens inledande framgångar. 
Dock är gradvisa reformer var det gäller valprocedurer, partifinansiering, administrativ 
decentralisering m.fl. reformer som i sig själva inte särskilt omdanande men tillsammans 
bidrar det till en stor förändring av det politiska förutsättningarna i en gryende demokrati.108 
Vissa av dessa reformer är associerade med ”social” och ”ekonomisk” demokrati som tidigare 
tagits upp; välfärdssystem, statlig sjukvård, jämställdhet, fackföreningar osv. Emellertid 
förekommer stora omställningar som i grunden ändrar de politiska förutsättningarna. Detta 
sker oftast under eller i efterdyningarna av ett krig, och Daytonavtalet måste ses just som en 
sådan omfattande förändring som skapar en ny form för export av demokrati och ger det 
internationella samhället omfattande möjligheter att styra utvecklingsförloppet. I realiteten 
ges makten över den Bosniska staten till internationella institutioner. Dessa maktbefogenheter 
omfattar en rad statliga befogenheter som vanligtvis associeras med en suverän stat, som makt 
över militären, och dess politiska och juridiska samt ekonomiska förehavanden.109  
 
I och med Daytonavtalet  bildades Office of the High Representative (OHR) som är den 
högste övervakaren och samordnare av den civila delen av fredsuppgörelsen och har som 
mandat att vara den högste uttolkaren av den civila delen av GFAP. OHR får sina riktlinjer 
från Peace Implementation Council (PIC) vilket består av 55 regeringar och organisationer 
som stöder fredprocessen i Bosnien.110 Omfattningen av det internationella samfundets 
inblandning skapades för att ge stabilitet och för att undvika stora politisk-etniska konflikter. 
Vidare kräver ett upprätthållande av Bosnien att dess institutioner är kapabla att möta dess 
inrikes och utrikesåtaganden, vilket snabbare kan åstadkommas av OSSE och OHR än om det 
skulle lämnas över till bosnierna själva, med tanke på de interna stridigheter som forfarande 
finns inom landet. I och med Dytonavtalet och OSSE:s verksamhet har nu myndigheterna i 
Bosnien ett juridiskt och institutionellt ramverk för att genomföra de förändringar som krävs 
för att leva upp till det som ställts upp Annex 6, där den bosniska konstitutionen står 
nedskriven.111  
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5.3.1 Maktdelning 
Den bosniska konstitutionen visar på tilltron till de demokratiska institutionerna som den rätta 
vägen mot ett pluralistiskt samhälle. Det internationella samhället trodde sig, i konstitutionen,  
kunna lyfta upp mångfalden i Bosnien istället för den etniska skillnaderna, något som skulle 
visa sig bli svårt i realiteten. Daytonavtalet fastställde Bosnien som en stat uppdelad i två 
enheter, Federationen Bosnien-Hercegovina och Republika Srbska som i likhet med 
federationen har den ”the right to establish special parallell relationships with the neighboring 
states.”112 Detta konstitutionella arrangemang inrättade Bosnien som en mycket 
decentraliserad statsbildning i vilken den centrala makten hade begränsade 
maktbefogenheter.113 De två enheterna har skilda militärmakter, polisväsende och skatterätter. 
Den centrala statsmakten får inte in några statsinkomster utan är beroende av enheterna för att 
få in likvider. Bosnien statsstatus gjorde den centrala statsmakten ansvarig för dess externa 
relationer inklusive utrikespolitik, utrikeshandel, tullverksamhet, immigration, samt 
relationerna med internationella polismyndigheter.  
 
Trots att centralmakten endast innehar begränsade maktbefogenheter över de två enheterna 
utgörs Bosnien av en enda odelad marknadsekonomi där den centrala statsmaken ansvarar för 
penningpolitiken och internationella finansiella åtaganden.114 I och med denna uppdelning av 
ansvarsområden hade både Bosnienkroaterna och Bosnienserberna fått igenom sina krav på en 
decentraliserad statsbildning, vilket amerikanarna hade velat undvika. 
 
Den representativa och beslutsmässiga ordningen för de politiska institutionerna i den nya 
staten förstärker delningen av Bosnien i två enheter och erkänner också den interna 
uppdelningen av den muslimsk-kroatiska federationen, vilket i realiteten skapar en tredje 
enhet. Detta går stick i stäv med Dayton-konstitutionens önskan att skapa en sammanhållen 
multietnisk maktdelning. Uppdelningen av Bosnien i två, eller tre, enheter minskar således 
förhoppningen och sannolikheten för kollaboration över de politiska och etniska gränserna. 
Det samarbete som ändå förekommer löper inte friktionsfritt, politiska utnämningar skapar 
konflikter och regeringen kan ibland upphöra att funktionera på grund av etniska 
motsättningar. Samarbetsproblematiken blir än tydligare vid en analys av presidentämbetet 
och de parlamentariska förhållandena. Det bosniska parlamentet är uppdelat i två kamrar, 
folkhuset med 15 kandidater, 10 från federationen (5 kroater och 5 muslimer) och 5 från den 
serbiska republiken valda av respektive regionala parlament.115 Den etniska uppdelningen av 
parlamentet inte bara cementerar åtskillnad utan utesluter samtidigt andra grupper från de 
parlamentariska institutionerna. Nio delegater bildar majoritet, antagande att det är tre kroater, 
tre muslimer och tre serbiska delegater närvarande,116 vilket innebär att tre delegater från 
samma etniska grupp kan paralysera kammarens beslutskapacitet genom bojkott av 
röstläggningen. Detta skulle också paralysera hela det centrala parlamentet, då alla lagar 
måste antas av båda kamrarna.117 Den andra kammaren, representanthuset, besår av 42 
medlemmar, 28 från federationen och 14 från den serbiska republiken och utses genom 
direkta val. Här finns dock inget krav på en viss etnisk tillhörighet vilket gör att också andra 
grupper kan erhålla politiskt inflytande. Enkel majoritet råder i representanthuset tillika 
folkhuset, av de som är närvarande och röstar.118  
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Det enda säkra vetot som en enhet kan uppnå är med två tredjedelar eller mer av rösterna i 
kammaren hos en enhet och ingen möjlighet att åsidosätta ett sådan veto finns i 
konstitutionen.119 Konstitutionen institutionaliserade, genom sitt utformande, den etniska 
kvalifikationerna i de politiska kärninstitutionerna och gör att de finns möjligheter på alla 
nivåer att hindra och försena beslut. Etnicitet som grund för politisk identitet, representation 
och beslutsfattande institutionaliseras ytterligare vad det gäller presidentämbetet. 
Presidentämbetet utgörs av tre medlemmar, en från varje etnisk grupp. Konsensus eftersträvas 
men beslut kan tas av två representanter. Emellertid kan ett ”etniskt veto” deklareras när ett 
beslut är ”destructive of a vital intrest of the Entity from the territory from which he was 
elected.”120 I ett sådant fall återgår beslutet till det parlament från vilket vetot har kommit och 
kan förkastas där med två tredjedelars majoritet.121  
 
 
Denna konstitutionella ordning institutionaliserar, som visat, den etniska uppdelningen av 
Bosnien genom att den etablerar etnicitet som en kvalifikation för medlemskap i politiska 
institutioner och beslutsfattandet inom dessa. Detta förhållande medför inte det så väl behövda 
incitamenten för interetniskt samarbete.122 Situationer där de tre enheterna skapar mer 
divergens än konvergens är alltid överhängande, i vilket fall det internationella samfundet kan 
agera genom den höge representanten och återta auktoriteten från den bosniska 
centralmakten.123 Detta arrangemang stämmer väl överens med vad övergångsteorin hävdar 
kan leda till demokrati, att en stark organisation styr utvecklingen mot en mer och mer 
demokratisk stat. I de fall där utvecklingen inte följer den önskade vägen går görs det således 
möjligt att, för OHR och OSSE att gå in. Just denna oförmåga till samarbete låg till grund för 
den väpnade konflikten och har behållits i efter att den avslutats, förhoppningarna om fredligt 
samarbete har genom konstitutionens utformande istället skapat en situation med fredligt icke-
samarbete. Misstron och oviljan till kollaboration över de etniska barriärerna är fortfarande 
starka och är en av de problem som OSSE:s demokratiseringsarbete ställts inför.    
 
5.3.2 Valproceduren 
”The electoral system is by far the most powerful lever of constitutional engineering for 
accommodation and harmony in severely divided societies.”124 Då bosnien är en så splittrad 
stat är valproceduren av största vikt för att skapa förtroende för systemet. För att se till att 
valen går till enligt Daytonavtalet har OSSE gets långtgående inflytande beträffande faktorer 
rörande själva valprocessen. Enligt annex 3, artikel 2 ges organisationen möjligheten ”to 
adopt and put in place an election programme” och ”to supervice, in a manner to be 
determined by the OSCE and in co-operation with other international organisations the OSCE 
deems necessery, the preparation and conduct of elections.”125 Denna viktiga uppgift gavs till 
en regional valkommission som har det slutgiltiga ordet vad det gäller valfrågor. Vid en 
situation då det skulle råda oenighet i kommissionen har OSSE:s chef själv makten att anta 
regler rörande val, partiregistrering, valbarheten hos kandidater och väljare, samt den roll som 
observatörer skulle inte och regler för valkampanjer.  
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Kommissionen ansvarar tillika för ”supervicing all aspects of the electoral process” och 
”ensuring compliance with the electoral rules” samt ”ensuring that action is taken to remedy 
any violation of any provision.”126 Här ser vi återigen att Daytonavtalet skapar möjligheter för 
intervention i Bosniens inre angelägenheter för att styra utvecklingen i den önskade 
riktningen. På så sätt ser vi att det internationella samhället inte litar helt på att den bosniska 
statsmakten på egen hand kan ta itu med potentiella hot mot konstitutionen och 
valproceduren.  
 
Emellertid behöver inte introduktionen av regelrätta val minska konflikter mellan olika 
väljargrupper, då de ofta inte är utrustade för att handskas med den politiska konkurrens som 
följer politisk och ekonomisk liberalisering. Detta beror inte bara på den historiska närheten 
till inbördeskrig utan också en avsaknad av de nödvändiga institutionella strukturerna. Det 
råder tillika en stor misstro bland befolkningen mot politiska institutioner vilket tillsammans 
med vardagens komplexitet efter krigsslutet och ett utifrån påtvingat politiskt system gör det 
svårt för en landets stora landbygdsbefolkning med begränsad utbildning att ta till sig.127  
Men stödet för demokrati och mänskliga rättigheter i Bosnien är fundamentalt för landets 
stabilitet och framtida integrering i Europa. OSSE arbetar med kommuner och kantoner för att 
förbättra kommunikationen och konsultationen med dess medborgare för att förbättra ett 
aktivt deltagande i beslutsfattandet och att se till att de lokala myndigheterna levererar den 
service som på ett bättre sätt svara mot medborgarnas behov. Dessutom ges de valda 
representanterna utbildning i ansvar, tekniska råd i statsförvaltning, lokala 
beslutsfattandeprocesser och effektiv kommunalt beslutsfattande.128 Förutom OSSE så arbetar 
EU med att stödja projekt som ämnar att stärka de demokratiska institutionerna. En rad 
projekt finansieras som ska säkra de mänskliga rättigheterna, för att hindra myndigheters 
övargrepp, diskriminering, hot mot säkerheten och mot det civila samhället.129  
 
5.4 OSSE:s institutionsbyggande åtgärder 
För att den demokratiska processen i Bosnien ska ha en chans måste det finnas väl fungerande 
institutioner på alla nivåer in om statsapparaten. Utan dessa kan inte en demokratisering 
genomföras. Då, åtminstone det internationella samhället söker, en mer utvecklad integration 
mellan Bosniens och Europeiska institutioner samt se att centralmakten fick ökade 
maktbefogenheter och ansvarsområden på enheternas bekostnad ställs allt högre krav på de 
statliga institutionerna. För att ge demokratin de institutionella stöttepelare som behövs och 
för att integrera Bosnien i Europa måste dess institutioner uppnå en europeisk standard, därför 
är uppbyggnaden av just institutioner ett av de viktigaste programmen som OSSE driver.  
 
Ett program som OSSE:s demokratiseringsdepartement startade i januari 2001 är det så 
kallade Parliamentary Support Programme (PSP) som är ett projekt vars målsättning är 
stärkandet av de gemensamma institutionerna i Bosnien och öka deras offentliga profil. PSP 
arbetar i samarbete med alla de bosniska parlamentets institutioner samt dess medarbetare. 
Arbetet fokuseras på att stärka kvalitén i den juridiska processen i alla de tre lagstiftande 
institutionerna. Verksamheten inkluderar att ge procedur och policy råd och uppmuntrar till 
konsultering med experter och medborgarna för ökat beslutsunderlag.  
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För uppbyggandet och förstärkandet av den parlamentariska administrationen tillhandahålls, 
inom ramen för PSP, träning och utbildning för den administrativa personalen, vilket kan ta 
sig uttryck i studieresor till OSSE-medlemstaters parlament. Dessa utbildningssatsningar är 
utvecklade för att förbättra kapaciteten hos personalen både genom en ökad politisk och 
teknisk assistans samt att visa Bosniens parlamentsmedarbetare hur motsvarande arbete utförs 
i andra stater. PSP hjälper också till med den så viktiga informationsspridande funktionen att 
trycka informationsblad och allehanda relevanta dokument rörande Bosnien-Hercegovinas 
parlamentariska institutioner och arbete. Som ett komplement till en del mindre och 
tidsmässigt kortare samarbeten med olika internationella organisationer leder PSP Institution 
Building Task Force (IBTF) en arbetsgrupp med medlemmar som Den höge representanten 
och the National Democratic Institute for International Affairs (NDI). IBTF medverkar i 
spridandet av relevant information i parlamentariska frågor och utveckling bland 
internationella partners som arbetar i Bosnien.130 Att få de lokala, regionala men framförallt 
de gemensamma institutionerna att fungera på ett tillfredställande sätt är elementärt för 
Bosnien existens som en stat. Hittills har statens institutioner varit relativt svaga i förhållande 
till de två republikernas administrationer vilket är ett problem som måste angripas om 
visionen om ett multietniskt Bosnien skall kunna bli verklighet .131 
 
PSP har, som grund för sitt arbete, en kommunikation mellan parlamentsledarmöter från 
Bosnien och andra medlemsstater i OSSE för att på så sätt genom dialog öka kompetensen 
hos parlamentsledarmöten i deras arbete med lagstiftande, representativa funktioner samt att 
öka den offentliga profilen hos de parlamentariska församlingarna. Programmet försöker 
också att öka, det alltjämt nödvändiga, samarbetet mellan centralmakten och de olika 
delstatsförsamlingarna genom en fortgående kommunikation mellan dessa tre lagstiftande 
institutionerna. PSP:s demokratikonsulter rådfrågar regelbundet medlemmarna i båda kamrar i 
statens parlament, olika partiföreträdare, kommissionsledarmöter m.fl. allt för att få respons 
från de aktörer som omfattas av programmet samt säkerställa att PSP har realistiska 
målsättningar och en effektiv strategi.132  
 
Även om Bosniens gemensamma institutioner som kan sägas vara kittet som håller samman 
landet är de lokala institutionerna som medborgarna i första hand konfronteras med. Att de 
lokala myndigheterna uppfattas som positiva för utvecklingen i landet, och att dess 
medarbetare sköter sina uppgifter på ett korrekt sätt är mycket viktigt för att skapa förtroende 
för både institutionerna i sig själv och för de politiker som styr dessa och i slutändan hela det 
politiska systemet. Därför driver OSSE  en rad olika program och projekt på den lokala nivån. 
Ett program som koncentrerar sig  på att stärka styret och de demokratiska principerna på 
kommunnivå är Local Government Programme (LGP). Målen med detta program är en 
spegelbild av de mål som satts upp på den centrala nivån, det vill säga att öka institutioners 
ansvarstagande och transparans, öka interagerandet mellan medborgarna samt stärka det 
interna styret. För att öka institutioners ansvarstagande och transparans arbetar OSSE med tre 
olika projekt, Implementation of the European Charter of Local Self-government (ECLSG), 
Public Ethics Project, implementation of the Freedom of Access to Information Act 
(FOIA).133 
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Ett av det största problemet som hindrar en demokratisk utveckling i Bosnien är att 
medborgarna har väldigt liten tilltro till myndigheter, på alla nivåer, då politiker anses vara 
oetiska och korrupta i sitt politiska arbete. Denna syn är genomgripande för hela den politiska 
processen. För att vända denna negativa syn och öka förtroendet för myndigheterna krävs att 
de folkvalda representanterna strävar efter att hålla en hög etisk standard i sitt agerande. För 
att skapa en förståelse för vikten av etik i politiskt utövande undervisas kommunala rådgivare 
i etisk handlande inom ramen för Public Ethics Project, och uppmuntras i att institutionalisera 
etiskt uppförande i kommunens handlingsstruktur. OSSE hjälper kommuner i hela Bosnien att 
utveckla sina egna uppförandekoder i denna bemärkelse och skapandar kontrollmekanismer 
för upprätthållandet av dem.134 Vidare är det av största vikt att medborgarna kan kontrollera 
att deras representanter verkligen sköter sitt arbete och handlar med medborgarnas bästa för 
ögonen. Freedom of Access to Information Act (FOIA) är OSSE:s projekt för att skapa denna 
möjlighet vilket reglerar varje medborgares och organisations rätt till information från alla 
myndigheter i hela Bosnien. Detta ställer höga krav av både teknisk och juridik karaktär, 
OSSE tillhandahåller därför assistans i båda dessa områden för korrekt implementering av 
FOIA:s reformer. För att FOIA ska fungera som det är tänkt måste garantier för att kommuner 
tillhandahåller sanningsenliga och lätt tillgänglig information både vad det gäller beslut som 
tagits i kommunen och information om kommunens anställda, deras kompetens och 
kontaktinformation.135 Dessa åtgärder innefattas i vad OSSE kallar ”Improving citizen 
outreach” och har hög prioritet då, som diskuterats, den lokala styrelsen är den nivån som är 
närmast medborgarna, och ofta är det första  intrycket av staten till stor del knuten till 
interagerandet med kommunen och dess verksamhet. OSSE arbetar därför med att förbättra 
kommunikationen och konsultationen mellan kommunerna och dess medborgare för att skapa 
en politisk arena där medborgarna kan delta i beslutsfattandet och se till att kommunerna 
levererar den service som medborgarna behöver.136 Demokratiska institutioner är, som 
tidigare diskuterats i teoriavsnittet, en förutsättning för att medborgarna skall inneha en reell 
möjlighet att deltaga i samhällets utveckling. Möjligheten till input och feedback ger en 
dynamik som är avgörande för att medborgarna skall känna sig delaktiga i de beslut som till 
syvende och sist kommer att få implikationer i det dagliga livet vilket skapar ett ökat stöd för 
den demokratiska utvecklingen bland befolkningen.       
 
För att dessa insatser skall utfalla positivt så är en väl fungerande organisationsstruktur 
fundamentalt för att de lokala myndigheterna ska fungera tillfredsställande. Det är därför 
viktigt att tillgodose de kommunala representanterna med de nödvändiga kunskaperna för att 
de ska kunna genomföra sina uppdrag och bidra till demokratiseringen. Utbildning är alltså av 
yttersta vikt, utan en kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter som innefattas av en roll 
som representant för folket kan ingen institution, myndighet eller organisation fungera på ett 
effektivt och tillfredställande sätt. Ett självgående system för samspelet mellan de lagstiftande 
och verkställande församlingarna på både kommunal och central nivå kräver en viss mån av 
utbildning i just dessa frågor som rör de politiska och juridiska förutsättningarna för ett sådant 
samarbete. Vid till exempel lokala val är det viktigt att ge de kommunala rådgivarna det 
nödvändiga kunnandet för att de ska kunna genomföra sina uppdrag på ett effektivt sätt. De 
lagstiftande församlingarna måste inneha en kontrollerande funktion över de verkställande 
församlingarna och det behöver finnas en klar linje som skiljer de två olika församlingarnas 
kompetens och ansvarsområden, och att dess medarbetare är väl införstådda i detsamma.137   
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OSSE är inte den enda organisation som är involverade i institutionsbyggandet, i samarbete 
med andra organisationer har OSSE startat er rad projekt som ämnar att stärka de bosniska 
institutionernas kapacitet. Consultative Task Force (CTF) är en europeisk-bosnisk 
organisation för teknisk och rådgivande hjälp rörande administration och policyutveckling. 
Detta forum ger guidning i ekonomisk lagstiftning mellan de två republikerna som syftar till 
en ekonomisk harmonisering dessa emellan.138 Parliamentary development program är ett 
ytterligare exempel på samarbete. Programmet etablerades i Federationen 1999 och i RS 2000 
och arbetar med att stärka respektive republiks institutioner. NDI har arbetat i konsultation 
med parlamenten inom områden som procedurregler, uppförandekoder, utvecklandet av 
fortbildning. Återigen är samarbete mellan olika institutioner en ledstjärna i detta program 
vilket sker genom seminarier för nytillträdda parlamentsledarmöter samt andra former av 
utbildningar. NDI samarbetar i sin tur med Centers for Civic Initiatives (CCI) för att öka 
interagerandet mellan lagstiftande institutioner och intresseorganisationer för att öka 
kommunikationen mellan medborgarna och deras politiska representanter.139  
 
Alla de projekt och program som OSSE och dess samarbetspartners initierar och driver har 
inte bara uppgiften att på ett effektivt sätt skapa handlingskraftiga institutioner på nationell, 
regional och lokal nivå, utan har tillika uppgiften att skapa förtroende för dessa institutioner 
bland medborgarna. Det sker genom en öka genomsynlighet i institutionernas arbete och göra 
information om verksamheten lätt tillgänglig i de breda folklagren. Tilltro till och möjligheten 
att påverka politiska institutioner är också en avgörande faktor i försöket att bygga upp ett 
dynamiskt civilt samhälle där en delaktighet i politiken är närvarande.   
 
5.5 Det civila samhället 
Det finns mer än elitförhållanden, kalkyleringar och paktbildningar som gör sig gällande vid 
en demokratiseringsprocess, det civila samhället spelar också en viktig roll. När en 
demokratisering startat är en generell folklig mobilisering trolig som ett resultat, det vill säga 
upprättandet av det civila samhället.140 Det civila samhället är det som befinner sig mellan 
statsapparaten och familjen och individen, ”the aggregate of networks and institutions that 
either exist and act independently of the state or are official organizations capable of 
developing their own spontaneous views on their members, on small groups and, finally, on 
the authorities.”141 Härmed innefattas det av en rad olika organisationer och 
sammanslutningar av beständig eller ad hoc karaktär. Auktoritära regimer har oftast lyckats 
att avpolitisera medborgarna genom ideologisk manipulation, selektiv uppmuntran osv. 
Resultatet blir att individer kan känna att de är frikopplade från politiken, vilket kan göra att 
medborgarna sätter sin egen välfärd främst och det civila samhället som helhet får lida. 
Medborgarskap blir inget mer än att inneha ett pass. Genom att trivialisera medborgarskapet 
och politiska identiteter förstörs självskapande och autonoma politiska sfärer och ersätts av en 
statskontrollerad offentlig politisk arena där offentliga frågor endast kan diskuteras på 
regimens villkor.142  
 
 
 
 

                                                            
138 http://www.seerecon.org/bosnia/ec/future_with_europe/3.htm 
139 http://www.ndi.org/worldwide/cee/bosnia/bosnia.asp 
140 O’Donnell Guillermo, Schmitter C. Philippe, s. 48 
141 Lewin Moche, The Gorbachev Phenomenon – A historical Interpretation, University of California Press, 
Berkley, 1988, s. 80 
142 O’Donnell Guillermo, Schmitter C. Philippe, s. 48 



 31

Härigenom undanröjs en rad viktiga funktioner som det civila samhället innehar, som att: 
- Representera olika gruppers (minoriteter, marginaliserade grupper osv.) specifika 

intressen.  
- Skydda individer eller grupper som hotas av en repressiv statsmakt och majoritetsförtryck 

och mobiliserandet av samhällsgrupper för att öka deras agerande på den politiska arenan.  
- Agera som kontrollinstrument gentemot statens uppförande och agerande vilket ökar 

möjligheten till ansvarsutkrävande.  
- Undersöka och analysera olika statliga policys och vara en informationskanal till 

medborgarna. 
- Agera som partner med staten för planering, utveckling och utförande av service och 

policys.  
- Utföra lobbyverksamhet för att förbättra rättigheter och social rättvisa 
- Tillhandahålla utbildning, både på den kulturella och humanitära sidan som komplement 

till den statliga servicen.143  
 
I en demokrati är medborgaren suverän och staten är ansvarig gentemot medborgarna och drar 
sina maktbefogenheter från medborgarna. Det civila samhället fungerar som en mellanhand 
mellan medborgarna och staten för att uppnå en balans i samhället.144 I auktoritära samhällen 
är denna balans rubbad, men när de första stegen mot liberalisering är tagna vågar en del att 
utmana systemet och samlas för att diskutera gemensamma problem vilket ger en ökad 
möjlighet för demokrati.145 I en situation då en övergångsperiod är kort och oväntad är  
chansen större för en civil uppresning som resulterar i en långvarig inverkan på hela 
övergångsperioden, men då övergången är starkt kontrollerad,146 som i Bosnien, är en civil 
uppresning mindre trolig.  
 
5.5.1 OSSE och det civila samhället 
Rekonstruktionen av Bosnien omfattar, som vi sett, inte bara konstruktionen av en omformad 
och fungerande statsapparat utan omfattar också en omformning av medborgarnas tankesätt. 
Denna uppbyggnad, av det civila samhället, innefattar både en politisk och en social sida. Det 
råder en ökad insikt bland statsvetare om det civila samhällets positiva roll för skapandet och 
upprätthållandet av demokrati; då som en viktig utrymme där medverkan och pluralism kan 
utvecklas. Det civila samhället är den grundläggande faktor, förutom de demokratiska 
institutionerna, som skapar möjlighet att påverka det politiska systemets utformande och 
utvecklande samt genererar en grogrund för demokratisering, lag och ordning och mänskliga 
rättigheter.  
I Bosnien är OSSE:s det demokratiseringsarbete som är riktat mot en uppbyggnad av ett starkt 
och engagerat civilt samhälle en integrerad komponent, vid sidan av institutionsbyggande, 
vilket stora ekonomiska, mänskliga och symboliska resurser allokeras.147 De nya 
demokratiska institutionerna befolkas till syvende och sist av människor och dessa måste 
besitta ett demokratiskt synsätt för att dessa skall kunna fungera på ett demokratiskt sätt. 
Demokrati betyder trots allt folkstyre, dess institutioner är endast verktyg.   
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I Bosnien var och är det civila samhället efter kommunismen och kriget torftigt som bäst. Det 
finns dock enstaka starka icke-statliga organisationer, vilka de flesta är skapade efter kriget, 
och engagerade civila ledare, vilka har lyckats stärka sin ställning efter stöd och utbildning 
från internationella organisationer. Dessa individer och organisationer har emellertid en 
överväldigande uppgift och opererar ofta i en mer eller mindre fientlig miljö. Det civila 
samhället i Bosnien är således oansenligt och underutvecklat. Både ineffektivitet och 
korruption är ständigt närvarande faktorer vilket medfört att den medborgarliga tilltron 
saknas. Tilltron på möjligheten till förändring och kunskapen om möjligheten till påverkan för 
att få till stånd förändring saknas många gånger. Den kollektiva erfarenheten i Bosnien har 
visat att tillit inte är lätt att åstadkomma, vilket gör att medborgarna sällan har viljan att 
samarbeta med organisationer som arbetar för deras räkning. Som ett resultat av detta blir de 
som söker en positiv utveckling isolerade och måste jobba i stark motvind. Ett väl fungerande 
civilt samhälle undermineras härvidlag och lämnar efter sig problem för konsolidering av 
reformarbetet och den politiska demokratin.148 De hittills genomförda internationella 
fredsbyggande operationerna ger en fingervisning om att demokratiska framgångar skapas 
efter det att en insikt av kompromissande infinner sig hos rivaliserande aktörer. Osäkerhet 
eller rent av misslyckande följer de förhållanden där skiftet mellan konflik och 
kompromissande är ofullständiga eller icke närvarande.149 För att åstadkomma denna viktiga 
omställning måste ett effektivare och engagerat civilt samhälle uppföras.  
 
På grund av det svaga civila samhället i Bosnien utför OSSE ett arbete som den bosniska 
staten egentligen skulle ansvara för. Speciellt agerar OSSE som kontrollerande organ 
gentemot statens olika institutioner, vilket gör att OSSE utgör ett substitut. Utvecklandet av 
ett väl fungerande civilt samhälle är därför en ytterst viktig del i OSSE:s 
demokratiseringsarbete, reformarbetet finner sig således i en beroendeställning. För att 
reformer skall implementeras, efterlevas och vara motståndskraftiga gentemot yttre negativa 
påtryckningar över tid krävs att medborgarna engagerar sig i detta arbete. Då så mycket av 
reformarbetet görs uppifrån, av OSSE, behövs ett civilt samhälle för att se till att reformerna 
får den önskade effekten. Det civila samhället har även förutsättningen att verka för en 
skiftning från etnonationalism till en mer allmängiltig och allomfattande diskurs kring frågor 
som berör hela den bosniska befolkningen. Politisk apati spelar radikala element i händerna 
och underlättar för en nationalistisk politisk agenda. Inte bara är ett effektivt civilt samhälle 
ett skydd mot regression till tidigare politiska förhållanden, utan också som ett skydd mot 
uppkommande av nya potentiella hot mot demokratiseringsprocessen.150 
 
OSSE arbetar på en rad fronter för att bygga upp det bosniska civila samhället, då det är så 
avgörande för effekten av reformarbetet över lång tid. Det är också av yttersta vikt för att 
skapa de nödvändiga förutsättningarna för fred och demokrati. Målet för OSSE:s policy är att 
stärka det civila samhället för att på så sätt säkerställa att staten och dess myndigheter arbetar 
effektivt och kan ställas till svars. Detta innefattar arbeten för att garantera att medborgarna 
kan påverka policyutvecklingen. De viktigaste åtgärderna är att: OSSE:s resurser används till 
att arbeta med de frågor som prioriteras av medborgarna, att generella teoretiska diskussioner 
undviks och fokus istället riktas mot konkreta frågor rörande utbildandet av medborgarna om 
hur de kan organisera sig effektivt samt medverka till en ökad tilltro på deras möjlighet och 
kapacitet att påverka förändringar.  
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Det är viktig att det civila samhället inser och förstår nödvändigheten av förändring, annars är 
motivationen att engagera sig i förändringsprocessen begränsad. Frestelsen att projicera 
OSSE:s filosofi rörande denna fråga är något som undviks för att inte låsa sig i ett tankesätt 
som inte passar de lokala förhållandena. Konsensus och gemensam förståelse är en viktig 
byggsten för att få till stånd tillit mellan de olika involverande parterna och undvika 
konflikter. Samtidigt ges stödet på ett sådant sätt att ansvaret skall vila på medborgarna och 
staten Bosnien inte på OSSE och dess samarbetspartner.151  
 
OSSE:s verksamhet fokuseras således på att skapa de nödvändiga förhållandena för att 
aktivera det civila samhället inte, mer än nödvändigt, överta dess roll som fallet till stor del är 
idag. Aktiviteter ordnas där det bedrivs undervisning i lobbying, informationssökande 
institutionell politisk backning och att öppna kommunikationsmöjligheter mellan 
medborgarna och beslutsfattarna. En missnöjd och oengagerad befolkning kommer inte att 
arbeta i samarbete med, och ha tilltro till, de organisationer som söker positiv förändring. Då 
medborgarna måste övertygas om att det finns individer och organisationer som agerar utifrån 
de allmänna bästa, detta medför att framgångar i arbetet måste uppmärksammans och 
publiceras. Partnerskap genomsyrar all OSSE:s verksamheter i dessa frågor då förmyndarskap 
minskar möjligheten för framgång och utveckling av det civila samhället. OSSE arbetar, på 
lika villkor, med sedan tidigare etablerade organisationer och tillhandahåller sin expertis. Ett 
alltid närvarande problem är projektfinansiering och för att bosnierna inte helt ska vara 
beroende av utifrån donerat kapital uppmuntras utvecklandet av hållbara 
resursallokeringsstrategier riktade mot det lokala samhället för en mer integrerad struktur och 
skapa en känsla av ömsesidigt positivt utbyte samtidigt som detta är nödvändigt i ett 
långsiktigt perspektiv där OSSE inte finns med i bilden.152  
 
Att en aktiv och engagerad medborgarkår är elementärt för en demokrati har redan 
diskuterats, men om staten skall vara ansvarstagande och tillhandahålla medborgarservice 
måste medborgarna också kunna artikulera sina preferenser. Citizens Participation 
Programme är utformat för att leverera kunskapen och kapaciteten till medborgarna att 
definiera, artikulera och implementera deras egen agenda. För att samla information om 
befolkningens preferenser inleddes ett program för opinionsmätningar 2003, i samarbete med 
lokala partners. Detta är också ett viktigt för att visa både medborgarna och de folkvalda hur 
mätningar av detta slag kan forma policy.153  
 
OSSE drar erfarenhet av sitt omfattande fältarbete för att skräddarsy projekt för att nå målen 
för engagemang och medverkan samt tillsyn av myndigheters agerande. Dessa projekt stöder 
sig mycket på interagerande med det civila samhället och dess aktörer.  
Vidare är en viktig del av dessa projekt att informera medborgarna om deras rättigheter, vilket 
också görs genom exempelvis Freedom of Access to Information Act. På statsnivå ligger 
fokus på att reflektera internationella och lokala organisationernas önskemål för att på så sätt 
påskynda nödvändiga reformer för utvecklandet av medborgarorganisationer.154 
 
OSSE driver också, sedan 1998, Political Resource Centres (PRC) som har hela Bosnien som 
sitt arbetsfält. Mandatet gäller för att stärka medborgarnas medverkan i det politiska livet, att 
förstärka det demokratiska ansvarstagandet på det lokala planet och för att stärka 
medborgarnas förtroende i den demokratiska processen.  
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Målet med verksamheten är att stärka det civila samhället och stärka länken mellan med 
medborgarna och de folkvalda genom att skapa en neutral mark för diskussion och debatt, 
samt att befrämja lokala frågor av typen kommunal service, affärsutveckling, ungdomspolicy 
och ökandet av arbetstillfällen. PRC utgör ett viktigt komplement till de utvecklade 
fältarbetet, då erfarenheterna på fältet ger en inblick i samhällets struktur och ger en ökad 
förståelse hur program, på bästa sätt, skall implementeras.155  
 
De flesta av OSSE:s projekt och program rörande stärkandet av det civila samhället har 
likartade mål men arbetar med olika utgångspunkt. En vital demokratis starka länkar till det 
civila samhället utgörs av en myriad av kontaktytor mellan alla samhällets olika grupper och 
institutioner. I fallet Bosnien måste alla dessa band stärkas, därför är det viktigt att, just som 
OSSE, jobba med en rad olika infallsvinklar för att uppnå det övergripande målet om att 
engagera medborgarna att utöva sina rättigheter och skapa en arena där medborgarna kan 
utnyttja sitt demokratiska inflytande, inte bara på den pågående demokratiseringen utan också 
i ett framtida Bosnien.  
 
6. Framsteg och motgångar 
Även om demokratiseringsutvecklingen i Östeuropa har varit ojämn ligger en stor del av 
Balkan långt efter de andra post-kommunistiska staterna, även om ingen av de forna 
kommunistländerna kan beskrivas som idealmodellen för demokrati. Emellertid går 
utvecklingen framåt varje år med en expansion av demokratin och en gradvis uppbyggnad av 
det civila samhället.156 
 
Att byggandet av livskraftiga institutioner innehar en central position i OSSE:s 
demokratiseringsarbete står klart, men det finns gränser för vad en internationell organisation 
kan åstadkomma. Att göra teknisk expertis tillgänglig och att ge reformrekommendationer är 
en sak, men institutioner är inte neutrala instrument utan speglar politiska intressen och är 
produkter av, och arena för, politik. De kan vara underutvecklade och jäviga samt inneha ett 
viss institutionaliserat beteende. Att skapa nya institutioner är inte lättare än att reformera 
gamla. Nya institutioner med klara operativa principer och riktlinjer är något helt annat än att 
få dessa att fungera på ett tillfredställande sätt. Det finns alltid en risk för att de kan kollapsa 
som ett reslutat av ouppklarade interna konflikter som kan vara svåra för OSSE att nå.157 Det 
är till sist människor som driver institutionerna och utan dessas välvilja är endast 
institutionerna en demokratisk fasad utan demokratiskt innehåll. 
 
Demokratisetringsarbetet har pågått alltsedan 1995 och det finns anledning att påvisa dess 
långsamma framåtskridande så finns det bevis på framgångar. De första 10 månaderna 2003 
såg ett antal välkomna reformer. Framsteg så som etablerandet av det nya ministerrådet, ett 
initierandet av reformer av den ineffektiva offentliga administrationen och introducerandet av 
”Criminal Code” och Criminal Prodecure Code” som gjort att regeringsrättens har påbörjat 
arbete. Ett fortsatt återvändande av flyktingar, vilket utgör en viktig roll för återuppbyggandet 
av landet,  och förbättringar av egendomslagstiftningen är några av alla framsteg som så 
småningom skall leda till en stabil demokratisk bosnisk statsbildning. Ett framtida 
självförsörjande Bosnien måste givetvis också inneha en effektiv beskattningsrätt.   
 

                                                            
155 http://www.oscebih.org/democratization/prcen.asp?d=3 
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Under de senaste åren har en rad godkännanden av lagar rörande indirekta skatter lagt 
grogrunden till att den bosniska staten kan inneha ett stabilt skatteunderlag för att kunna 
bedriva de verksamheter som en modern stat skall. Tillika har framsteg kunnat skönjas på 
försvarsområdet vilket inte bara visar på ett reellt steg mot en modern statsbildning utan också 
skickar en signal om enighet till medborgarna, att de trots etniska slitningar lever inom en och 
samma stat.158  
 
Regeringsmakten på statsnivå är dock fortfarande underutvecklad. Det råder även inslag av 
spänningar mellan staten och delstaterna vilket påverkar både statens verksamhet och 
reformarbete. Den offentliga administrationens uppbyggnad ligger fortfarande i 
begynnelsestatdiet. Emellertid är nya beständiga reformer nödvändiga för att 
statsbyggarprocessen ska fortskrida framåt.159 Bosniska administrationen måste däremot jobba 
vidare med att effektivt tillhandahålla den service som skattebetalarna förväntar sig och 
förtjänar. Speciellt måste Council och Ministers (CoM) öka sin kapacitet och effektivitet. 
Tidigare har svaga institutioner och multipla beslutslager förborgat ansvarsfrågan och 
underminerat bekämpning av maktmissbruk, korruption och brottslighet. Integreringen av alla 
nivåer av statsapparaten måste förbättras.160 Regelverk för dess arbete har fastslagits men 
rekryteringen av arbetskraft har gått trögt då både intresse och kvalificerad arbetskraft är svår 
att finna. En generalsekreterare har valts till ministerrådet, men operatonaliteten hos den 
övriga verksamheten är låg. Alla nya verksamheter har svårt att identifiera sin aktiva roll, 
dock har en del ministerier varit delaktiga i lagstiftningsprocessen guidad av det 
internationella samfundet. Viss koordination mellan ministerier har initieras men 
koordinationen mellan staten och delstaterna är svagt, till stor del beroende på de olika etniska 
motsättningarna. Inte heller står det att finna bevis för att effektiviteten hos regeringen och 
parlamentet har ökat nämnvärt. Ministerrådets fördröjning med att ta i tu med att 
vidarebefordra till parlamentet viktig lagstiftning är bevis på den underutvecklade 
förvaltningskapaciteten och skild politisk agenda inom statsförvaltningen.161 För att skapa en 
effektiv administrativ reform krävs starkare ledarskap från bosnierna tillsammans med 
internationell guidning. Civil Service Agencies (CSA) har varit operationella i Federationen 
sedan februari 2003 och i Republika Srbska sedan oktober 2002. Emellertid dras 
utnämningarna till administrativa poster på alla nivåer med politiska motiveringar snarare än 
krav på kompetens.162 Nepotism är således ett stort problem på vägen till en 
kompetensinriktad rekrytering av medarbetare.  
 
 
Förutom de institutionella förändringarna måste Bosnien genomgå omfattande ekonomiska 
förändringar för att kunna tillhandahålla en ökad ekonomisk tillväxt som skapar nödvändiga 
arbetstillfällen som i sin tur kan underminera missnöjespolitikernas grepp om politiken. När 
det internationella stödet minskar måste privata investeringar bli motorn i ekonomin. Häri 
måste staten inta en ledande position i etablerandet av ett investeringsvänligt klimat.163  
 
Nya dynamiska reformer möter fortfarande motstånd och internationella påtryckningar är 
fortfarande nyckeln till att reformer överhuvudtaget genomdrivs.  
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Otillräcklig intern politisk vilja och kapacitet har påtagliga negativa effekter på 
implementeringen en de reformer som trots allt genomförts.164 Påtryckningar och trakasserier 
från myndigheter och dominanta politiska parter riktade mot media har fortsatt. Incidenter 
inkluderande byråkratiska trakasserier, hot, och anklagelser om mediamanipulering är en del 
av de problem som media i Bosnien tvingas handkas med. Den akademisk friheten begränsas 
fortfarande av etnisk favoritisering och politiseringen av utnämningar till författningar på 
universiteten. Tillika finns det vissa inskränkningar i förenings- och mötesfriheten.165 
Konstitutionen ger ett övergripande skydd för yttrandefriheten och pressfriheten, men staten 
respekterar inte alltid dessa friheter i realiteten. Lagar rörande dessa friheter är delagerade till 
kommunerna och den centrala myndigheten i RS vilket inte underlättar en enhetlig syn på 
yttrandefriheten och dess utövande. De primära begränsningarna för pressfriheten är, 
påtryckningar, inkluderande lagtvång för TV-stationer att sända alla parlamentsmöten, 
upplösningen av Broadcaster's Board of Governors, censur i olika former, regerande partiers  
och institutioners inflytande på media, hot och våld mot journalister. Även om det har infunnit 
sig en rad förbättringar rörande den fria pressen så är det fortfarande vanligt med en politiskt 
partisk media. Statsförvaltningen i båda enheterna har fortsatt att försöka ändra ledarsidors 
policy genom byråkratisk trakasseri.166 
 
Det nygamla intresse för kollorationen mellan säkerhet och demokrati har medfört att ett ökat 
intresse från det internationella samhället och dess institutioner. Att säkerställa etablerandet 
av demokratiska institutioner, inte bara som den bästa formen för att organisera ett samhälle, 
utan också som något essentiellt för säkerhet och stabilitet har blivit de internationella 
institutionernas fokus. Demokratisering har kommit att placera sig högt upp på den 
internationella agendan. Den traditionella synen på de demokratiska friheterna har trängts 
undan av etniska och moraliska uppförandekoder, liberaldemokratins antagande om 
individuell och kollektiv autonomitet bytts mot regleringar av internationella organ som ser 
sig stå för universella sanningar för mogna demokratiska samhällen. 
Demokratiseringsproblematiken i Bosnien kan ses som en konflikt mellan två värdesystem, 
värdet av det civila samhällets och värdet av etnisk uppdelning. Kriget i Bosnien är ett 
varnande exempel på hur liberal demokrati utan demokratisk politisk kultur kan sluta.167  
 
Sönderfallandet av det multietniska Jugoslavien med resultatet inbördeskrig och etniska 
rensningar skapade inte bara problem för Jugoslavien och senare de olika självständiga stater 
som reste sig ur askan efter kriget. Problemen var, om än på ett helt annorlunda sätt, stora 
även för det internationella samhället, då inte minst EG/EU. Att ett inbördeskrig rasade på 
EG/EU:s bakgård var illa i sig men att sedan EG/EU:s kapacitet och/eller möjlighet att på ett 
konstruktivt sätt använda sin politiska tyngd att stoppa detta var icke-existerande skapade en 
identitetskris inom gemenskapen. Vidare fick förhoppningarna om skapandet av multietniska 
stater sig en rejäl törn. Krisen i Jugoslavien var det första testet för amerikanarnas nya strategi 
att låta EU ta hand om sin egen bakgård, resultatet kunde inte blivit sämre. I över ett halvt 
sekel har Europa inte kunnat agera kollektivt och tilltron till att denna negativa trend skulle 
ändras har minskat avsevärt.168 EU-projektet saknade den politiska styrkan som många hade 
hoppats på skulle ha infunnit sig efter 50 år av samarbete.  
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Vidare skapade den internationella apatin utrymme för kriget att växa och intensifieras. Inte 
förrän efter EG/EU:s kapitala misslyckande att hantera situationen steg USA in och intog en 
aktiv roll kunde kriget stoppas.  
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7. Slutsatser 
Vilka förutsättningar finns det för OSSE och det internationella samhället att skapa en 
demokratisk stat i Bosnien? I likhet med övergångsteorin har OSSE identifierat två  
övergripande faktorer som krävs för en stabil demokratisk statsbildning; demokratiska 
institutioner och ett aktivt civilt samhälle. De båda faktorerna är två sidor av samma mynt, 
den ena kräver den andra. Detta har lett OSSE i sitt arbete både vad det gäller vilka projekt 
som startats och att dessa projekt också, i största möjliga mån, genomdrivs i samarbete med 
befolkningen i Bosnien. Samarbetet är ett krav för att öka tilltron till och kunskapen om de 
institutioner som skall arbeta i deras tjänst. Att lyckas med att aktivera ett slumrande civilt 
samhälle måste ses som nyckeln till framgång för detta demokratiseringsprojekt.  
 
Det finns nu en ny statsstruktur i Bosnien men ingen, eller väldigt få, av de bosniska 
politikerna verkar vara entusiastiska att få den att fungera. De bosniska politikernas uppenbara 
vana att sätta käppar i hjulen på den demokratiska processen och reformarbetet som vi sett 
presenteras ovan ser jag som ett problem i både den djupa misstron mellan de olika etniska 
grupperna efter kriget och en avsaknad av en stabil demokratisk värdegrund. Som många 
demokratiseringsteoretiker har påpekat är det ovärderligt med en sådan civilt demokratiskt 
tankevärld för att på så sätt undanröja de konfliktskapande och själviska inslagen i 
beslutsprocessen. Häri kan kritikerna mot övergångsteorin finna slagkraftiga argument i 
demokratiseringsdebatten, och mena att teorin inte är tillräcklig eller fokuserar på fel aspekter 
var det gäller att förklara hur en demokratiseringsprocess ser ut. Övergångsteorin i detta ljus 
kan kategoriseras som allt för elitdriven, att den har alltför stora påtvingande inslag i sin 
implementering. Kritiken är befogad enligt min mening men ska ses som en chans till 
teoriutvecklande och komplettering snarare än avfärdande. Att det finns en väl förankrad och 
utbredd demokratisk värdegrund bland en stats medborgare är självfallet en ytterst värdefull 
faktor i denna process, dock måste denna värdegrund komma någonstans ifrån. Att först vänta 
på att en sådan uppkommer och sedan skapa en demokrati kan mycket väl vara en väg att gå, 
men då ser åtskilliga decennier ut att vara den tidsplan som behövs innan ett resultat kan 
skönjas. En blick kan bara kastas till den demokratiseringsprocess som Västeuropa genomgått 
som i bästa fall gått på 100 år men i de flesta fall tagit långt längre tid. Exemplen med 
Tyskland efter Andra världskriget och Spanien, Portugal och Grekland på 1970-talet är 
tydliga exempel på den positiva effekten av internationell inblandning i dessa länders 
demokratiseringsprocess kan åstadkomma. En aktiv och dedikerad aktör som OSSE anser jag 
kan demokratisera en stat, kanske inte i alla situationer och stater men att denna process som 
fortskridit i Bosnien påskyndats i och med OSSE:s arbete. OSSE kanske snarare ses som en 
katalysator än en frälsare.   
 
Demokratiseringsprocesser ser inte lika ut i något av de länder som har genomgått dessa, men 
det finns vissa likheter. Dessa likheter kan till viss mån skapa generaliseringar, vilket 
Huntington har gjort i sin bok Third Wave. Situationen i Bosnien är dock extraordinär och 
inte allt för många paralleller kan dras till andra fall av demokratisering. De historiska etniska 
motsättningarna i området kastar en lång skygga över den situation som nu infinner sig. 
Uppdelningen av landet i två enheter mötte hård kritik, men sågs som ett måste för att få ett 
slut på kriget. Förhoppningen var att denna uppdelning skulle, över tid, luckras upp, vilket har 
visat sig svårt. Det internationella samhällets inflytande i det som annars är självklara 
interstatliga angelägenheter, ännu tio år efter Daytonavtalets underskrivande, gör att det inte 
finns anledning att uppfatta Bosnien som en självständig stat, mer än på pappret. Många av de 
nuvarande konflikterna är så djupt rotade eller oavklarade att en modern demokratisk stat inte 
än kan resa sig ur askan efter inbördeskriget.  
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Vidare underblåses misstron mellan de olika eniska grupperingarna av radikala nationalistiska 
politiker som har mycket att vinna på ett bevarande av de etniska konflikterna. Om dessa 
konflikter skulle minska eller rent av upphöra skulle dessa individer mista de maktpositioner 
som de under många år ha tillskansat sig på befolkningens bekostnad. Detta måste vara en 
utveckling som de insett och gör allt för att undvika. Dessa faktorer är inte unika i historien 
men Jugoslaviens och Bosniens situation måste ses som ett unikum. De etniska, 
maktpolitiska, ekonomiska och religiösa förhållanden som varit närvarande under historiens 
lopp på Balkan kan inte frånses och gör den problematik som demokratiseringsarbetet ställs 
inför är av speciell karaktär.  
 
Bristen på demokratisk skolning bland medborgarna innehar en central plats i Bosniens 
demokratiska utveckling. Att se till hela befolkningens bästa istället för att försöka vinna i ett 
nollsummespel där den enes vinst är den andres förlust skapar mer problem än vad det löser. 
Dock tillskrivs den aspekten ett avgörande utrymme i OSSE:s demokratiseringsarbete. Att 
arbetet på denna punkt tydligt riktar sig mot den yngre generationen visar på att en 
demokratisk värdegrund tar tid att växa sig stark. Jag tror att det behövs en stark och 
engagerad organisation som med hängivet arbete och med landets invånares bästa för ögonen 
är, om inte nödvändigt så eftersträvansvärt, för att lösa de politiska knutar som en konflikt av 
den sort som utspelades och utspelas på Balkan.  
 
Insikten om att samarbete kan ge alla medborgare ett bättre och tryggare liv måste slå rot 
innan en reell demokratisk ordning kan komma till stånd. OSSE fokuserar sitt 
demokratiseringsarbete på skapandet av bredare politiska partier för att få till en sådan 
utveckling, trots detta får fortfarande nationalisterna mycket, för mycket, uppmärksamhet. 
Skälet till detta ligger i den svåra ekonomiska verkligheten och svårigheten rörande 
flyktingars återvändande. Dessa faktorer ökar frustrationen hos medborgarna vilket 
nationalister utnyttjar till deras fördel. Dock är inte de nationalistiska politikerna det största 
problemet utan att väljarkåren fortfarande lägger sina röster på dem.   
 
Även om det råder fred i Bosnien är det svårt att säga att Bosnien är ett fredligt land, de 
etniska motsättningarna är, som beskrivits, fortfarande djupt rotade och minnena från kriget 
starka. Detta visar sig då och då genom kravaller, och återflyttningen av minoritetsgrupper går 
långsamt. Den starka internationella närvaron är möjligtvis det enda som hindrar en fördjupad 
konflikt i området. Men verkliga förändringar låter vänta på sig, inte minst på det ekonomiska 
området. OSSE har till exempel gjort för lite för att förena de två enheterna, den muslimsk-
kroatiska federationen och Republika Srpska, till en ekonomi och för att fortsätta 
privatiseringen av statliga företag och liberalisera den privata sektorn. Väljarna, som hoppats 
på bättre tider för det utfattiga Bosnien, är missnöjda och politikerföraktet har knappast 
minskat efter den smutskastning av framträdande politiker som många tidningar ägnat sig åt. I 
valen som hållits efter Daytonavtalets underskrivande röstas det fortfarande nationalistiskt.  
 
De reformer som trots allt genomförts har oftast tvingats på av omvärlden, vilket må ha varit 
nödvändigt men har visat sig till en viss grad kontraproduktivt då legitimiteten för de nya 
reformerna och institutionerna inte har åtnjutit särskilt starkt medborgarstöd. Bosnien liksom 
Kosovo är i praktiken protektorat, styrda av det internationella samfundet. Man kan se en viss 
anpassning och ett beroende av omvärlden som kan göra det svårt för dessa stater att så 
småningom sköta sig själva. 
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Vad kan man då dra för slutsatser av demokratiimplementeringen i Bosnien? Att få slut på 
krig är fundamentalt för att en demokratisk utveckling skall kunna komma till stånd. Detta 
innebär komprommissande från alla inblandade parter vilka en del är lyckade och andra 
mindre lyckade. Efter att kriget stoppats infinner sig förhoppningsvis en fred, vilket är ett krav 
för ett omfattande demokratiarbete. Något som det inte har ägnats mycket plats åt i denna 
uppsats är ekonomins betydelse, men utan ekonomisk tillväxt som genereras jobb och välfärd 
urholkas tilliten till systemets möjligheter att förbättra medborgarnas liv. Nazisterna 
exploaterade detta missnöje efter Första världskriget och många missnöjespartier gör det 
fortfarande idag. Det är lättare att hitta någon att skylla elände på än att göra något 
konstruktivt åt det. Denna problematik är inte ny och kommer med all säkerhet att fortsätta att 
ta sig politiskt uttryck i framtiden.   
 
Den mest fundamentala frågan är om demokratiexport fungerar? I Bosnien har utvecklingen 
gått långsamt, mycket långsammare än vad det internationella samfundet hade hoppats på, 
men framsteg görs. Situationen i Bosnien är bättre nu är de var 1995 då Daytonavtalet skrevs 
under och OSSE:s demokratiseringsarbete tog sin början, och garanterat bättre än om det 
internationella samhället inte hade intervenerat alls. Att ett demokratiseringsarbete av denna 
komplexitet med dess ekonomiska, politiska, sociala och etniska förhållanden, är inte vare sig 
lätt eller snabbt genomförbart. Under de 10 år som har gått sedan GFAP skrevs under har 
omfattande förbättringar gjorts på alla nivåer i samhället men för att en stabil och dynamisk 
demokrati ska infinna sig krävs åtskilliga ytterligare års arbete, kanske det till och med behövs 
ett eller flera generationsskiften rent av. Att detta kan ske genom ett uppifrånperspektiv har 
påvisats under uppsatsens gång, så frågan är inte om det går att exportera demokrati utan när 
och hur lång tid det tar? Som en jämförelsepunkt kan man ta fredsbyggande uppdrag i FN:s 
regi där inget av de stora fredsbyggaruppdragen har slutat i misslyckande. Exempel som 
ingjuter till optimism var det gäller möjligheten att lyckas med fredsbyggande uppdrag av den 
sorten som FN har genomfört kan Moçambique, El Salvador och Namibia stå. OSSE:s 
demokratiseringsarbete i Bosnien är inte helt lika de ovan nämnda exemplen men är av 
liknande karaktär vilket ger en viss framtidstro trots de problem som föreligger.  
 
Emellertid måste man påpeka att den kanske alltför idealistiska tanken på ett Bosnien kan 
ligga till grund för de problem som Bosnien i dag brottas med. Det kanske är så att exporten 
av demokrati som statsskick inte är dömt att misslyckas utan det är tanken att Bosnien skulle 
existera som en multietnisk stat som är problemet. Om inte det internationella samhället idogt 
krävt en Bosnisk stat utan istället funnit en alternativ lösning (löst) baserad på etnisk 
tillhörighet hade situationen sett ljusare ut. Inte för att jag härvid argumenterar för något som 
av många numera anses som en politisk fossil, dvs. nationalstaten utan reser bara frågan om 
en multietnisk stat är något som skall efterstävas även om de negativa faktorerna överväger de 
positiva? Kanske har den politiska idealismen, i det här fallet, vunnit över realpolitiken. 
Emellertid ser jag att den demokratiska processen måste få mer tid på sig innan den slutgiltiga 
domen kan avkunnas. Som jag tidigare har nämnt kan en ny generation ge nya och bättre 
förutsättningar för uppkomsten av en demokratisk stat.     
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