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Abstract 

 
The purpose with this essay was to examine how the European Union is working to 
transfer norms to states they signed an agreement with and provide support for in 
frame of the Barcelona process and the Tacis programme. The theory which we 
used was Ian Manners (PhD in Political Science) theory of "the EU as a unique 
normative power". The aim was to examine whether the EU - which Manners mean 
- has had a normative power to influence states to change. We used a qualitative 
approach through the use of a multiple case study and qualitative text and content 
analysis. The States which formed the basis of our study were within the Barcelona 
Process; Morocco and Tunisia as well as Azerbaijan and Armenia funded by the 
Tacis programme. To this end, we were to answer the following questions: Can we 
identify transfer of norms in the written bilateral agreements with these states, and 
are there any normative demands? Can we on the basis of our study answer 
whether the EU holds a normative power to influence these countries to change, in 
accordance with the normative theory? The agreements that we studied was the 
bilateral agreements that the EU signed with these States. In order to make 
Manners five norms (peace, freedom, democracy, rule of law and human rights), 
which he argues that EU is based on measurable; we used the Freedom House 
freedom index, and also by a historical study the development of the country. The 
results we found were the following; in all the studied bilateral agreements we 
found clear - but to varying degrees - the transfer of norms. Although it differs in 
degree of regulatory requirements and also in the formulation of how the country is 
committed to abide by and comply with the normative requirements differ 
according to the agreements, we can find the so-called "carrot and stick 
relationship" that Manners believes that the EU use in the transfer of norms. Three 
of the states that we investigated under the Freedom House freedom index did not 
developed in a democratic way did, and the positive steps taken cannot be directly 
traced back to the EU's efforts. It may also be due to other States or other forces 
influence. We can’t, through our study confirm that Manners is right in these states 
but we can’t either rule out the possibility that the EU through the written 
agreements has changed the norms of the state in question, although progress 
seems to go very slowly. 
 
 
Keywords: Democratization, Normative Power, the European Union, Transfer of 
norms, Ian Manners, Tacis, Barcelona Process 



Sammanfattning 
 
Vi ämnade med denna uppsats undersöka hur den Europeiska Unionen arbetar för att överföra 

normer till stater man slutit avtal med och ger stöd till inom ramen för Barcelonaprocessen 

och Tacis-programmet. Den teori som vi använde var Ian Manners teori om "EU som en unik 

normativ makt". Syftet var att undersöka om EU - som Manner menar - har haft en normativ 

makt att påverka stater till normativ förändring. Vi använde ett kvalitativt angreppssätt med 

hjälp av en multipel fallstudie och kvalitativ text- och innehållsanalys. De stater som utgjorde 

grunden för vår studie var inom Barcelonaprocessen; Marocko och Tunisien samt 

Azerbajdzjan och Armenien inom Tacis-programmet. Följande frågeställningar skulle 

besvaras; Kan vi se överföring av normer i de skrivna avtalen med dessa stater, ställs det 

normativa krav på länderna? Kan vi utifrån vår undersökning ge svar på huruvida EU innehar 

en normativ makt att påverka dessa länder till förändring? De avtal som vi studerat var de 

bilaterala avtal som EU tecknat med dessa stater mellan 1995 och 1996. För att göra Manners 

fem normer, (fred, frihet, demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter) som han menar att 

EU grundar sig på, mätbara, så använde vi å ena sidan Freedom House frihetsindex, men 

också en historisk studie av landets utveckling. De resultat vi kom fram till var att vi i alla de 

studerade bilaterala avtalen fann tydliga - men i varierande grad - överföringar av normer från 

EU till länderna. Vi kan i avtalen se att man ställer krav på att länderna ska utvecklas 

demokratiskt och verka för mänskliga rättigheter, fred och rättssamhället. Vi kan även finna 

spår av det s.k. "piska och morot förhållande" som Manners menar att EU använder sig av i 

relationen med andra stater.  

Tunisien, Armenien och Azerbajdzjan har enligt Freedom House frihetsindex inte utvecklas 

mot en demokratisk riktning till 2006. I Marocko fann vi att en viss positiv förändring skett i 

enlighet med EU:s normer och att vi även kan se en marginell utveckling mot demokratiska 

principer. Resultatet visar även att vi inte kan härleda de få positiva steg som tagits, till EU:s 

Barcelonaprocess och Tacis-program. Den positiva utveckling vi kan se kan också bero på att 

andra aktörer eller krafter haft påverkan på landet i fråga. Det vi kan säga är att EU inom 

ramen för Barcelonaprocessen och Tacis-programmet är benägna att verka normativt mot de 

fyra staterna, då de ställer krav på normativ förändring genom de undersökta avtalen. Vad vi 

däremot inte kunnat bekräfta genom vår studie, är att EU - i enlighet med Manners normativa 

teori - verkligen kunnat förändra normer i de stater vi studerat.  
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1. Inledning 
 

När det Europeiska samarbetet inleddes i början av 1950-talet var det lite som pekade på att 

gemenskapen drygt 50 år senare skulle ha kommit att utvecklas till en världsmakt. De första 

årtiondena av det Europeiska samarbetet låg fokus på att föra medlemsländerna närmre 

varandra genom att upprätthålla fred och säkerhet inom gemenskapens gränser samt att 

underlätta handel mellan staterna. I början av 1990-talet tog det kalla kriget slut och med detta 

förändras också EU:s roll i världspolitiken. Med Warszawapaktens upplösning och en ökad 

ekonomisk utveckling i många av världens länder ökade kraven på att EU inte bara skulle 

verka för fred och frihandel inom Europas gränser utan också verka för detta i resten av 

världen. Under de senaste 15 åren har unionen gjort stora ansträngningar för att kunna spela 

en utrikes- och säkerhetspolitisk roll som bättre stämmer överens med EU:s handelsmässiga 

och ekonomiska betydelse. EU har därför utvecklat sin roll som internationell aktör för att 

kunna möta nya utmaningar såsom säkerhetspolitik och hårdnande konkurrens. (Cramér et.al., 

2007:10) I februari 1992 undertecknades Maastrichtfördraget (fördraget om Europeiska 

Unionen), vilket ses som en av de riktigt stora händelserna för det Europeiska samarbetet 

inom de utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna. När fördraget började gälla i november 1993 

så föddes den Europeiska Unionen och med detta upprättades en mellanstatlig andra pelare för 

gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, GUSP. (Haine, 2004: 41) Innan detta hade handel 

och utvecklingssamarbete varit de huvudsakliga utrikespolitiska instrumenten man hade till 

handa och som till stor del låg under Europeiska kommissionens ansvar, man hade även så 

kallade "common positions" till sitt förfogande. (Jones, 2007: 13) Målen för EU:s externa 

verksamhet består bland annat i att unionen ska öka inflytandet på världspolitiken samt att 

främja värden som fred, säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. De utrikespolitiska 

instrumenten som till exempel avtal, dialoger och instrumenten för ekonomiskt stöd är 

grunden för EU:s insatser att stärka demokratin och främja respekten för de mänskliga 

rättigheterna runt om i världen. (Europeiska gemenskapernas kommission, 2) För att försvara 

säkerhet och för att verka för EU:s gemensamma värden i världspolitiken arbetar unionen 

aktivt mot dess grannländer. I den s.k. Barcelonaprocessen som sattes i verket under 1995 

sätter EU upp mål för samarbeten med staterna runt Medelhavet för att bland annat stärka 

demokratin och de mänskliga rättigheterna. (Regeringen, 7) Under samma tid som 

Barcelonaprocessen inleddes så inledde EU:s medlemsstater även ett djupare samarbete med 

grannstater inom det forna Sovjet, detta genom att skriva partnerskaps- och samarbetsavtal 



 2 

med dessa stater finansierat av det s.k. Tacis -programmet. Programmet avsåg att stödja dessa 

stater i deras förändringsprocess mot marknadsekonomi, demokratisk utveckling och 

rättstatsprinciper efter Sovjetunionens upplösning. (Europeiska gemenskapernas portal, 1) EU 

har lagt mycket vikt och resurser på att öka kontakten med dess grannländer.  

 “It is in the Union's interest that countries on our borders are well governed. Our task is to 
promote a ring of well-governed countries to the east of the European Union and on the 
shores of the Mediterranean with whom we can enjoy close and cooperative relations”  
(Europeiska gemenskapernas kommission, 1) 

 

Genom att samarbeta i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor ska EU inte bara bygga en 

säkrare kontinent, man avser också att bli en maktfaktor i världen och på så sätt kunna 

influera andra. (Jones, 2007: 9)  

Med upprättandet av en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och de ambitioner EU har 

att tala med en enad röst i dessa frågor, så försöker forskare också ge svar på vilken typ av 

aktör EU har kommit att bli och vilken typ av aktör EU avser att vara inom internationella 

relationer. Det råder delade meningar om vad denna aktörsroll innehåller och hur - men också 

om – EU kan ses som en enhetlig aktör i den internationella politiken. (Cameron 2007:2) 

EU:s kombination av ekonomisk styrka, stor inre marknad, generös biståndspolitik, raffinerad 

kultur och möjligheten för andra länder att ingå samarbete med unionen ger EU en omfattande 

”mjuk makt” också kallad ”civilian power”. (Cramér et.al 2007:220) Vissa teoretiker menar 

att det inte går att se EU som en samlad aktör då unionen består av suveräna stater och att 

endast stater kan ses som enskilda aktörer. (Keohane, 1989: 15) Andra forskare menar å andra 

sidan att man i stor utsträckning kan tala om EU som en utrikespolitisk aktör. Eftersom EU de 

senaste årtiondena aktivt marknadsfört sin ökade aktörsroll och ambitioner att påverka den 

internationella politiken blir det mer och mer intressant och nödvändigt att undersöka EU:s 

gemensamma ageranden och roll utifrån ett perspektiv som ser EU som en samlad 

utrikespolitisk aktör i det internationella systemet. Den brittiska forskaren Ian Manners menar 

att EU besitter normativ makt och att unionen i allra högsta grad är en internationell aktör. 

Han hävdar att EU bland annat genom avtal och överenskommelser med andra stater lyckats 

förmedla normativa värden och därigenom kan sätta riktmärken för vad som skall betraktas 

som normalt och allmänt accepterat på den internationella agendan. Man gör detta genom att 

ställa krav om motprestationer och utveckling. Enligt Manners är detta eventuellt att betrakta 

som en mer kraftfull möjlighet att påverka än både civil och militär makt. Den normativa 

makten handlar om att man har makt över idéer, normer och ”det normala”, och att detta är ett 

uttryck för EU:s officiella värdegrund: fred, frihet, demokrati, upprätthållandet av lag och 
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ordning samt respekt för mänskliga fri och rättigheter. Manners menar att EU inte bara har en 

normativ bas utan att de också är benägna att agera på ett normativt sätt i världspolitiken. EU 

agerar utåt för att förändra normerna i det internationella systemet. (Manners, 2002: 238-240)  

Eftersom EU menar att de är en samlad aktör och verkar aktivt ut i världen, för bland annat 

demokrati och mänskliga rättigheter, blir det utifrån Manners teori intressant att försöka 

analysera vad de gör på det normativa området och om man kan betrakta dem som en 

normativ makt. Detta kan göras genom att se på om eller hur EU i sina kontakter och 

relationer med andra regioner sätter standards för vad man själva anser vara politiskt (socialt 

och ekonomiskt) ”normalt”. Men för att undersöka om EU kan betraktas som en makt inom 

området måste vi även undersöka vilka effekter de haft på en tredje part. Därför blir vårt syfte 

med denna studie enligt följande: 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka hur EU arbetar för att överföra normer till stater man slutit avtal med 

och ger stöd till inom ramen för Barcelonaprocessen och Tacis -programmet. Vidare är syftet 

att undersöka om EU, som Manners menar, har haft en normativ makt att påverka stater till 

förändring. Vi kommer att fokusera på de associationsavtal samt partnerskaps- och 

samarbetsavtal som EU tecknat med Marocko, Tunisien respektive Armenien och 

Azerbajdzjan under 1995 och 1996. För att se om EU genom överföring av normer, verkligen 

haft en effekt på länderna, undersöker vi om eller hur de utvecklats i enlighet med den 

normativa teorin fram till 2006.    

 

Får att uppnå uppsatsens syfte avser vi att besvara följande två frågeställningar: 

 

• Kan vi se överföring av normer i de skrivna avtalen med dessa stater, ställs det 

normativa krav på länderna? 

• Kan vi utifrån vår undersökning ge svar på huruvida EU innehar en normativ makt att 

påverka dessa länder till förändring?   
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1.2 Uppsatsens disposition  
 
Förutom inledningen består denna uppsats av åtta kapitel. I nästkommande kapitel presenterar 

vi inriktningen på tidigare forskning och hur vi avser att gå vidare i studiet av EU:s roll i 

internationella relationer. I tredje kapitlet går vi över till att presentera olika teoretiska synsätt 

på makt och maktrelationer samt hur man kan relatera detta till studiet av EU:s maktroll i 

världspolitiken. I det avsnittet kommer Manners teori om EU:s normativa makt att presenteras 

och vi anger också varför vi väljer att utgå från detta perspektiv. Utifrån denna teori 

undersöker och analyserar vi våra fall.  

Uppsatsens fjärde kapitel består av en metodologisk genomgång för hur vi avser att gå 

tillväga för att uppfylla uppsatsens syfte om att undersöka EU:s normativa makt och hur 

denna maktutövning ser ut. Under detta avsnitt beskriver vi forskningsprocessen närmre samt 

redovisar hur vi gör Manners teori mätbar.  

I kapitel fem och sex redovisas resultaten utifrån våra syften och frågeställningar. Detta 

inleds med en genomgång av målen och grunderna i Barcelonaprocessen och Tacis-

programmet. Vidare presenteras målen och grunderna i de associations samt partnerskap- och 

samarbetsavtal som skrivits under 1995-1996 med Armenien, Azerbajdzjan, Marocko och 

Tunisien. I det sjätte kapitlet går vi igenom nästa steg i resultatpresentationen där vi redovisar 

hur utvecklingen i staterna, i enlighet med den normativa teorin, sett ut. Detta görs för att 

undersöka om EU haft någon verklig normativ maktpåverkan i kontakten och samarbetet med 

staterna.  

I uppsatsens sjunde kapitel analyseras resultatet vi funnit utifrån Manners teori om EU:s 

normativa makt att påverka världen. Utifrån grunden i avtalen och genom att se på den 

utveckling som staterna uppvisat mellan de år som gått från det att avtalen skrivits till 2006, 

besvarar vi våra frågeställningar. I detta kapitel redovisas också de slutsatser vi kan dra utifrån 

de undersökta fallen. 

I uppsatsens åttonde och sista kapitel diskuterar slutligen de resultat vi kommit fram till 

och vilka slutsatser vi kan dra utifrån vår undersökning, vi ger även tips och idéer för hur man 

skulle kunna gå vidare i eventuell framtida forskning. 
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2. Anknytning till tidigare forskning 
 

Studiet av Internationella Relationer är ingen ny företeelse. Redan efter det första världskriget 

blev detta område en självständig disciplin i statsvetenskapen. Då fokuserades forskningen på 

freden och hur en varaktig fred skulle kunna bibehållas. (Vedby Rasmussen, 2004: 13) 

Forskarens förståelse i studiet av internationella relationer är beroende av vilket perspektiv 

man väljer att studera det utifrån och det finns således en mångfald perspektiv att utgå ifrån. 

Det är också ett område som ständigt utvecklas - och det går fort. (Hettne, 1996: 7) Efter 

andra världskriget fick studiet av internationella relationer sin renässans inom 

statsvetenskapen. Fokus sattes nu inte bara på freden och bevarande av denna, utan också 

maktförhållanden i det internationella systemet började intressera statsvetenskapliga forskare. 

(Jones, 2007: 8)  

Studiet av forskningsområdet fick ett uppsving efter det kalla kriget slut, men Charlotte 

Bretherton och John Vogler hävdar att trots att den Europeiska Unionen hade växt i betydelse 

så valde forskare att avstå ifrån att se EU som utrikespolitisk aktör. Anledningen till detta var 

att forskning och teorier varit allt för inriktade på att förstå aktörer i form av autonoma stater: 

(Bretherton och Vogler, 2006: 12) 

”It is because policy is widely associated with nation states that the EU is overlooked as an 
international policy actor by many who study international relations.” 
(Ginsberg, 2001: 12) ” 

 

En annan förklaring har varit när man valt att studera den Europeiska Gemenskapens externa 

aktioner så har det varit utifrån premisserna om att det varit ett begränsat samarbete inom 

vissa ”högpolitiska” områden av traditionell utrikespolitisk karaktär, dvs. där EU-samarbetet 

dittills kommit att fungera som sämst. Forskare fick helt enkelt svårt att förklara EU:s roll 

inom internationella relationer med de klassiska teorierna som fanns tillhanda, vilka alla mer 

eller mindre var statscentrerade och såg EU som ett mellanstatligt samarbete. Detta innebar att 

forskare gjort bedömningen att man inte kunnat se EU som en utrikespolitisk aktör inom 

internationella relationer. (Bretherton och Vogler, 2006: 12) Frågan om huruvida andra 

aktörer än autonoma stater kan ses som aktörer på den internationella arenan avgjordes dock 

redan 1948, då den Internationella domstolen (International Court of Justine) erkände de 

Förenta Nationernas (FN) legala status som utrikespolitisk aktör, utan att för den skull 

likställa dess status med en autonom stat. (Bretherton och Vogler, 1999: 16)   
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EU-samarbetet har enligt Bretherton och Vogler med historien växt i omfattning, samtidigt 

har organisationens roll och inflytande i det internationella systemet också ökat. 

 
“[…] it is our contention that the EC/EU has developed, over the years, a distinctive presence, 
and distinctive roles, which have enabled it to contribute to the development of the 
International system.  (Bretherton och Vogler, 1999: 34)” 
 

EU har genom en långtgående integration och samarbeten på en mängd politiska områden, 

t.ex. upprättande av en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik i Maastrichtavtalet, områden 

vilka alla tidigare haft grund i den autonoma statens kompetens, kunnat bli en maktfaktor i 

världen. (Bretherton och Vogler, 1999: 3-4) 

Trots att EU inte har varit och inte är en stat i ordets rätta bemärkelse, är man heller inte 

”bara” ett mellanstatligt samarbete, EU har utvecklats till sui Generis (betyder: något unikt 

och av sitt eget slag). Författarna menar att EU:s förmåga till inflytande inom den 

internationella arenan vuxit sig allt starkare under historiens gång. Genom dess utvidgning 

både på vidden, tvären och på djupet så har Unionens roll i världspolitiken bara ökat 

(Bretherton och Vogler, 1999: 5) vissa rankar EU vid sidan av USA som en av de riktigt 

viktiga globala aktörerna. (Piening, 1997: 196).  

Bretherton och Vogler menar att EU genom att utveckla den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken, GUSP, får potential och verktyg att ta det globala ansvar man eftersträvar 

att ta och på så sätt bli en ännu större maktfaktor i det internationella systemet. (Bretherton 

och Vogler, 2006: 208) Författarna menar också att grunden i att EU har blivit en stor och 

viktig aktör inom en rad politiska områden har varit den ekonomiska politik man fört samt 

genom förmågan att attrahera andra. (Bretherton och Vogler, 1999: 35) Den civila makt som 

EU har kommit att skapa är fortfarande under utveckling och kommer så att göra också i 

framtiden, därför frågar författarna sig vilken närvaro EU egentligen avser att ha i världen. 

Vad avser Unionen att göra med den ekonomiska makt man har kommit att bygga? Bretherton 

och Vogler efterlyser ett politiskt mål och syfte. (Bretherton och Vogler, 1999: 169)  

 

I en undersökning av EU:s förmåga att påverka andra till att avskaffa dödsstraffet visar, 

Manners att EU överför normerna om ett avskaffande av dödsstraffet som ett krav på nya 

medlems- och kandidatländer. Hans fallstudie visar att EU:s uppfattning och normer om 

dödsstraffet sprids genom proceduriella medlemsvillkor, informationsutbyte, genom 

gemensamma strategier och även genom öppen närvaro av EU delegationer. (Manners, 2002: 

252)  
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Mycket av den tidigare forskning har som vi kan se i stor utsträckning handlat om att studera 

själva företeelsen ”den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken” och hur man kan säga att 

EU är en samlad aktör eller ej. Vi vill precis som Manners gå bortom det nationalstatliga 

perspektivet och i stället sätta fokus på vad EU som en gemensam aktör verkar för i 

världspolitiken. Vi vill undersöka vilken roll EU har i internationella relationer och om vi kan 

säga att EU har en normativ makt att påverka omvärlden. Genom att studera specifika 

politiska och ekonomiska associationsavtal samt partnerskaps- och samarbetsavtal som man 

tecknat inom ramen för Barcelonaprocessen och Tacis-programmet, så kan vi få en bredare 

förståelse för den makt EU företräder inom internationella relationer. Vår undersökning 

kommer på detta sätt att komplettera tidigare forskning och undersökningar snarare än att göra 

om dem. Vi vill undersöka på vilka premisser man skrivit politiska och ekonomiska 

associationsavtal; dels vad man själva erbjuder, men också de prestationskrav som ställs. 

Genom att undersöka detta kan vi få en indikation på vilken aktörsroll som EU står för i 

världspolitiken. Detta gör vi gör vi med grund i Manners normativa teoribildning. Vi vill 

också undersöka om man som Manners menar kan säga att EU har en normativ makt att 

påverka andra.  
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3. Teoribildning    

3.1 Makt   
 
Makt är enligt Robert Dahl att C får R att göra något som denna annars inte skulle ha gjort. 

(Dahl, 1986: 40) Detta sätt att definiera makt hittar vi även hos neoliberalerna Keohane och 

Nye. Även de definierar makt som förmågan hos en aktör att få andra att göra något som 

dessa annars inte skulle ha gjort. Men de menar vidare att makt också kan förstås i termer av 

kontroll över resultatet. De menar till exempel att asymmetrisk interdependens, dvs. ett 

ömsesidigt beroende mellan stater som inte behöver vara lika i grad staterna emellan eller 

mellan frågor, är en källa till makt, då förhållandet kan innebära möjligheter till att kontrollera 

resurser eller potential till att påverka resultatet. (Keohane och Nye, 1989: 12) Genom att 

utnyttja de områden där staterna är starka kan de också förbättra sina positioner på områden 

där de annars varit svaga. De menar att genom att agera inom internationella organisationer 

kan en stat påverka inom olika frågor och på så sätt också vinna makt (Keohane och Nye, 

1989: 30-).  

Utifrån detta antagande kan makt också definieras på flera olika sätt. Makt enligt Johan 

Galtungs beskrivning är att makt i grunden handlar om att ju mer makt X har över Y ju 

mindre makt kommer Y ha över X. (Galtung, 1973: 33-37) I detta förhållande finns tre 

maktkanaler den ideologiska, den belönande och den bestraffande makten. Den ideologiska 

makten är makten över idéer och kommer med ens kultur och språk, den belönande makten är 

den ekonomiska makt man får när man har något att erbjuda i utbyte mot något annat i 

handelsrelationer och den bestraffande makten handlar om de medel man har tillhandla för att 

bestraffa en aktör som inte uppträder som den utlovat, t.ex. genom militära medel. (Galtung, 

1973: 33-37) 

 

Enligt Galtung finns det vidare tre maktkällor: Makt man får genom vad man är (t.ex. rik på 

naturresurser), makt man får genom vad man har (t.ex. mycket vapen) och den makt man får 

genom ens position i en struktur d.v.s. makt man får i relationer med andra. Galtung menar att 

det är just i den strukturella maktkanalen som EU är särskilt stark. Den strukturella makten 

kan upplevas abstrakt men är ändå konkret i dess konsekvenser. (Galtung, 1973: 35-36) 
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3.2 Den internationella makten   
 

Forskaren Hedley Bull hävdade i sin artikel Civilian Power Europe: A Contradiction in 

Terms? skriven under 1980-talets början att den Europeiska Gemenskapen inte går att 

betrakta som utrikespolitisk aktör och de troligen inte har kapacitet till att bli en maktfaktor i 

världen (Bull, 1982). Drygt 25 år har gått sedan dess och mycket har ändrats. EG har blivit EU 

och man har fått instrument till att bygga en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik inom 

ramen för EU-samarbetet, med en högste ansvarig fri från nationella intressen. Även 

statsvetenskaplig forskning har börjat fått upp ögonen för den Europeiska Unionens unika 

karaktär, speciellt fokus riktades mot den civila eller mjuka makten som många forskare anser 

att EU besitter särskilt mycket av. 

 

”Soft power” är ett grundbegrepp i Neoliberalismen. Begreppet var först myntat av den 

amerikanske forskaren Joseph S. Nye (1991). Han menar med detta begrepp att i den värld vi 

nu lever i så är det inte längre bara militära och ekonomiska (hot) maktresurser (s.k. Hard 

power) som är viktiga för att vinna inflytande i världspolitiken, utan även aktörers förmåga att 

attrahera andra genom sin kultur och värderingar. (Nye, 2005: 11) Ekonomiska resurser har 

också seglat upp som en viktig maktfaktor, då ekonomisk framgång kan fungera som en viktig 

förebild för andra (Nye, 2002: 8). Nye menar att i globaliseringens tid så handlar vinna makt i 

världssamfundet i mångt och mycket om staters förmåga att påverka andras preferenser och 

beteenden. (Nye 1, 2005: 11). 

”A Country may obtain the outcomes it wants in world politics because other countries 
want to follow, admiring the values, emulating its examples, aspiring to its levels of 
prosperity and openness. In this sense, it is just a important to set the agenda in world 
politics and attract others as it is to force them to change through the threat of use of 
military or economic weapons.” (Nye, 2002: 8) 

 

Det är främst genom sin utrikespolitik som ett land kan vinna makt genom Soft power, då en 

stat som för en attraktiv utrikespolitik, blir en förebild för andra. En utrikespolitisk aktör som 

centrerar sin politik kring värdebegrepp som demokrati, mänskliga rättigheter, samarbete, 

multilaterala och diplomatiska förhandlingar och som dessutom upplevs av andra aktörer som 

legitim, har stor sannolikhet att fungera som ett föredöme och därigenom verka attraktiv - 

vilket är grunden för en Soft power. (Nye, 2002: 25-27 och 60-62 ) I den neoliberala synen är 

det staterna som för egen vinning agerar i ett anarkistiskt internationellt system. Det är alltså 
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enligt neoliberalerna förbehållet stater att vara aktörer på den internationella arenan. (Keohane 

och Nye, 2001: 7)  

 

En som vände sig mot det Hedley Bull hävdade, men också mot neoliberalernas syn på att EU 

inte kunde ses som en självständig aktör, var britten Ian Manners.  Han hävdade att man måste 

flytta fokus från nationalstaterna för att förstå maktrelationer inom internationella relationer, 

detta för att också kunna förstå EU, som han hävdar är en utrikespolitisk aktör och en aktör av 

stor betydelse. (Manners, 2002: 238-)    

 

Synen på betydelsen av civil makt inom internationella relationer delas av både Manners och 

neoliberalerna, men då neoliberal teoribildning tar sin utgångspunkt i enskilda staterna och 

inte ser EU som en samlad utrikespolitisk aktör, anser vi att det skapar stora problem att förstå 

det internationella systemet såväl som Europeiska Unionens roll. Detta är t.ex. problemet med 

neoliberal teori då den lägger fokus på att förklara fenomenet och samarbetet inom den 

Europeiska unionen och förklaringen till dess existens. (Keohane och Nye, 2001: 7) Vad vi 

vill göra är att lyfta perspektivet från det nationalstatliga och de som teorier som utgår ifrån 

detta och istället se vad EU som en samlad aktör arbetar för i den internationella politiken och 

vilken makt de har att påverka andra. Eftersom målen för EU:s externa verksamhet bland 

annat består i att öka inflytandet på världspolitiken, främja värden som fred, säkerhet, 

demokrati och mänskliga rättigheter, (Europeiska gemenskapernas kommission, 1) vill vi utgå 

från de perspektiv som menar att man i dag kan betrakta EU som en samlad aktör. En viktig 

utgångspunkt i vår undersökning är att se om EU har speciellt stor makt genom den 

ideologiska maktkanalen. Den teoretiska frågeställning vi väljer att analysera EU utifrån har 

sin grund i att undersöka EU:s utrikespolitiska karaktär, men även att utvärdera dess 

inflytande på omvärlden. Ian Manners teori om EU:s normativa makt fokuserar inte på det 

nationalstatliga perspektivet utan ser EU som en makt och aktör i världen.  

3.3 Den Europeiska Unionens som unik normativ makt  

 
Idén om den normativa makten inom Internationella relationer inte är ny och Manners menar 

att idén om den normativa makten kan härledas från Galtungs maktdefinition. Galtung nämner 

att den ideologiska makten, makten över idéer, som en av tre källor till makt vid sidan om den 

ekonomiska och militära makten. Makten över idéer är enligt Manners mer betydelsefull än 

både den ekonomiska och militära makten.  
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Utgångspunkten i Ian Manners teori är att EU är baserat på en normativ grund och att man 

är benägna att handla normativt i världspolitiken. Han sätter inte fokus på diskussionen om 

det nationalstatliga perspektivet utan ser EU som en samlad aktör som har makten att påverka 

sin omvärld. Den normativa makten innebär att man har makt över opinion eller en ideologi. 

Han menar att EU har makten att förändra normer och påverka vad som ska anses som det 

”normala” i de internationella relationerna. Han menar att det är viktigt att se bortom det 

nationalstatliga perspektivet för att förstå EU internationella identitet.  (Manners, 2002: 239)   

EU:s breda normativa bas har utvecklats över de senaste 50 åren genom en rad 

deklarationer, avtal, policys, kriterier och villkor. Skapandet av gemensamma institutioner 

och policys i efterkrigstidens Europa utvecklades när européerna var övertygade att man 

behövde lägga alla resurser på att upprätthålla och stärka freden och friheten. Den europeiska 

gemenskapen representerade en helt ny och annorlunda politisk form där gemensamma 

principer för hela gemenskapen antogs. Principerna om demokrati, rättstaten, social rättvisa 

och respekt för mänskliga rättigheter var tidigt en viktig del av Unionens identitet. Manners 

menar att EU har gått längre än de flesta andra aktörer i världspolitiken när det gäller att 

blanda in information och krav om mänskliga rättigheter och friheter i externa relationer. 

Manners menar att EU:s utrikes och utvecklingspolitik baseras på en konsolidering av 

demokrati, rättsstyre, respekt för mänskliga rättigheter och friheter och att följa FN 

konventionens riktlinjer om detta. (Manners, 2002: 240)  

Manners identifierar fem värdegrunder som vilka EU bygger på och vilka också utgör 

grunden i dess internationella normspridande, och som hämtas ur EU:s acquis 

communautaire*  och acquis politique*, dessa är fred, frihet, demokrati, rättsstatsprincipen 

och mänskliga rättigheter.  

Alla dessa normer och idéer, menar Manners, har en tydlig historisk förankring i 

efterkrigstidens västeuropeiska politik. Normerna om fred och säkerhet har sin grund i den 

direkta efterkrigstiden och normerna om demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga 

rättigheter var viktiga drag för att särskilja det demokratiska Västeuropa från det 

kommunistiska öst. Dessa kriterier utgör också grunden i de så kallade 

Köpenhamnskriterierna från 1993. (Manners, 2002: 242-43)  

Manners menar att EU använder sex olika strategier för spridandet av dessa idéer, normer och 

värdegrunder. Den första kallar han för Influens (Contagion) och i detta fall sprids EU:s 

                                                 
* Franska begrepp som avser gemenskapens regelverk (communautaire) och gemenskapens mål (politque). 
Acquis communautaire är den rättsliga grunden som inbegriper de gemensamma rättigheterna och 
skyldigheterna som binder samman alla medlemsländer inom Europeiska unionen. 
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normer inte medvetet utan mer spontant genom att EU föregår som ett exempel och ger idéer 

och normer till andra politiska aktörer. Den andra är Informationsutbyte (Informational), där 

EU påverkar genom strategisk kommunikation, t.ex. genom policyinitiativ/strategier mot en 

enskild stat eller grupp av stater. Den tredje strategin är proceduriell (Procedural) spridning 

som involverar institutionalisering av relationen mellan EU och en tredje part, t.ex. regionala 

samarbetsavtal, medlemskap av en internationell organisation eller utvidgning av unionen. 

Överföring (Transference) är den fjärde strategin och i detta fall sprids normer genom 

handelsavtal, utbyte av varor eller tekniskt och ekonomiskt stöd med en tredje part. Det kan 

även handla om ett ”piskan och morot förhållande" där överföring sker genom ekonomisk 

belöning eller ekonomiska sanktioner. Detta kan ske när krav på förändring ställs på den 

andra parten i utbyte mot ekonomiskt bistånd eller ekonomiska sanktioner som följd på att 

mål man satt upp inte följts. Öppen närvaro (Overt diffusion) är det femte sättet och i detta 

fall sker överföringen av normer och idéer genom att EU är fysiskt närvarande i en stat 

utanför unionens gränser eller verkar genom en annan internationell organisation. Det kan 

handla om delegationer, ambassader, närvaro av Trojkan, kommissionens president eller 

övervaknings missioner som till exempel de i forna Jugoslavien. Den sista vägen är vad 

Manners kallar för Kulturellt filter (Cultural filter) som innebär att EU genom att ha påverkan 

på den lokala kulturen kan ändra uppfattning om vad som är politiskt korrekt. Man påverkar 

nationella normer och det politiska lärandet i andra delar av världen som sedan leder till 

anpassning och utstötning av andra normer. Det kulturella filtret baseras på interaktionen 

mellan konstruktionen av kunskap och bildandet av en social och politisk identitet genom 

överföringen av normer. Exempel på denna typ av påverkan är försöken från EU att överföra 

demokratiska normer till Kina och överföring av normer om mänskliga rättigheter i Turkiet. 

(Manners, 2002: 244-45)     

I en studie av EU:s arbete för att avskaffa dödsstraffet internationellt, visar Manners att EU 

överför normer om att avskaffa dödsstraffet som ett krav på nya medlemsstater. Hans 

fallstudie visar att EU:s uppfattning och normer om dödsstraffet sprids genom proceduriella 

medlemsvillkor, informationsutbyte genom gemensamma strategier och även öppen närvaro 

av EU-delegationer. (Manners, 2002: 252)   

Manners slutsats är att EU har en speciell internationell identitet som normspridare och 

skiljer sig därmed från andra aktörer. Manners menar att EU inte bara har en Normativ bas 

utan att EU också är benägen att agera på ett normativt sätt i världspolitiken. EU agerar utåt 

för att förändra normerna i det internationella systemet. Han menar att EU är grundat på det 

avgörande faktum att EU:s viktigaste roll som internationell aktör inte utgörs av vad EU gör 
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eller säger, utan av vad de är. Den normativa makten handlar om att man har makt och 

inflytande över idéer, normer och ”det normala” och detta är ett uttryck för EU:s officiella 

värdegrund: fred, frihet, demokrati, upprätthållandet av lag och ordning samt respekt för 

mänskliga fri och rättigheter. (Manners, 2002: 252)   
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4. Metod  

4.1 Tillvägagångssätt  
 
Eftersom EU lägger stor vikt och mycket resurser på att stärka relationen mellan EU och de 

närmaste grannskapsländerna, blir det intressant och viktigt att undersöka detta område. I den 

s.k. Barcelonaprocessen som sattes i verket under 1995, satte EU upp mål för samarbeten med 

staterna runt Medelhavet för att bland annat upprätta ett frihandelsområde och stärka 

demokratin och de mänskliga rättigheterna. (Regeringen, 7) EU:s medlemsstater inledde även 

ett djupare samarbete med grannstater inom det forna Sovjet, bland annat genom att skriva 

partnerskaps- och samarbetsavtal med dessa stater inom det finansiella programmet Tacis. 

Programmet avsåg att stödja dessa stater i deras förändringsprocess mot marknadsekonomi, 

demokratisk utveckling och rättstatsprinciper efter Sovjetunionens upplösning. (Europeiska 

gemenskapernas portal, 5) Inom ramen för dessa projekt vill vi undersöka hur EU arbetar för 

att överföra normer till Armenien, Azerbajdzjan, Marocko och Tunisien. Detta gör vi genom 

att se om vi kan vi se överföring av normer i de skrivna bilaterala avtalen med dessa stater. 

Eftersom vi även är ute efter att undersöka om man kan säga att EU innehar en normativ makt 

att påverka tredje land, undersöker vi detta genom att se på utvecklingen, i enlighet med den 

normativa teorin, i de fyra länderna fram till 2006. Detta görs genom att använda ett 

kvalitativt angreppssätt. Mer specifikt kommer vi att använda oss utav en teoriprövande 

metod där vi undersöker hållbarheten i Manners normativa teori. Vi undersöker en av de 

påverkningsvägar för normspridandet som Manners menar att EU använder sig av, nämligen 

det han kallar för överföring. Denna innebär att EU påverkar andra genom exempelvis 

handelspolitiska avtal, handelsutbyte, tekniskt och ekonomiskt stöd. Det är vanligt, menar 

Manners, att detta sker i form av ett ”piska och morot förhållande" i samarbetet mellan EU 

och ett tredje land. (Manners 2002:245) Detta kommer att undersökas genom de bilaterala 

avtal som under 1995-1996 skrivits med Armenien, Azerbajdzjan inom ramen för Tacis-

programmet som startade 1991 samt Marocko och Tunisien inom ramen för 

Barcelonaprocessen som trädde i kraft 1993. Anledningen till att undersökningen görs mellan 

1995 till 1996 är att det är då några av de första avtalen skrivs efter lanseringen av den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Det har sedan dessa avtal skrivits gått minst tio 

år och detta ger oss ett drygt decenniums tidsperspektiv för att undersöka om EU haft en 

påverkanseffekt på länderna.  
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Vi använder oss utav den multipla fallstudiemetoden och en kvalitativ text- och 

innehållsanalys, där Barcelonaprocessen, Tacis-programmet och de fyra länderna utgör fallen. 

Utifrån detta vill vi se om eller hur staterna utvecklats i en positiv riktning och om detta kan 

härledas till EU:s insatser inom ramen för Barcelonaprocessen och Tacis-programmet. 

4.2 Kvalitativ metod och teoriprövning  
 
Då syftet med vår undersökning är att undersöka hur EU arbetar för att överföra normer till 

stater man slutit avtal med och om EU, som Manners menar, har haft en normativ makt att 

påverka stater till förändring, utgår vi från ett kvalitativt angreppssätt. Vi kommer här att 

undersöka detta med hjälp av en teoriprövande metod.  

Det kan också sägas att vi valt en teoriprövande metod eftersom vi vill undersöka huruvida 

den normativa teorin har förklaringskraft för de fall vi avser att studera. Vi är vidare 

intresserade av att testa teorins hållbarhet. Vi vill konfrontera den valda teorin med ny 

empirisk kunskap. Att pröva teorin på detta vis kan i slutänden innebära att vi finner 

anledning att utveckla den eller till och med förkasta den.  Det råder dock ofta svårigheter att 

helt förkasta eller verifiera en teori, då risken är att man själv felbedömt eller missat något 

viktigt i analysen av ett resultat. Syftet här är inte att utveckla en ny teori utan snarare att 

ifrågasätta och analysera den befintliga teorin utifrån vårt empiriska material.   

Anledningen till att vi väljer det kvalitativa angreppssättet till förmån framför den 

kvantitativa, är att det kvalitativa angreppssättet lämpar sig speciellt bra då vi har för avsikt att 

göra en djupare analys av studieobjekten.  

4.3 Multipel fallstudie 

 
För att undersöka hållbarheten i den normativa teorin och hur EU arbetar för att påverka tredje 

land, kommer vi att göra en multipel fallstudie av Barcelonaprocessen och Tacis-programmet. 

Inom ramen för dessa undersöks fyra utvalda staters bilaterala associations samt partnerskaps- 

och samarbetsavtal. För att undersöka om EU har en normativ makt att påverka andra enligt 

Manners teori, undersöker vi utvecklingen i staterna utifrån de normer Manners menar är 

grunden i EU:s normspridande, fred, frihet, demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga 

rättigheter. Det är detta som tillsammans bildar fallen och helheten för undersökningen och 

det är även detta som är grundfundamentet i uppsatsen. Fallstudier hämtar sin logik från de 

kvalitativa metodernas grundläggande synsätt. (Merriam, 1994: 30) Vi vill förstå en 

sammanhängde struktur mellan EU och andra länder. Det viktiga för oss är inte hur framtiden 
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ser ut utan hur det ser ut inom ramen för vår undersökning. Därför gör vi en djupgående 

kvalitativ undersökning av de processer som genomförts inom ramen för Barcelonaprocessen 

och Tacis. Vidare undersöker vi även hur - eller om - dessa påverkat länderna för 

undersökningen. De fall som undersöks inom ramen för denna studie är Armenien, 

Azerbajdzjan, Marocko och Tunisien. Vi använder den kvalitativa fallstudiemetoden då den 

lämpar sig bäst när man ska studera den dynamik som ligger bakom programmen och 

situationerna i länderna. Det är därför viktigt att se på de kvalitativa aspekterna i fallen.   

 

Anledningen till att vi väljer att använda fallstudien som metod är att den lämpar sig särskilt 

väl vid undersökning av processer. (Halvorsen, 1992: 67) Vi är ute efter att studera 

strukturella förändringar i länderna och få en djupare förståelse av EU:s roll som 

internationell aktör och vilken makt EU har att påverka andra länder. Vi har i vår 

undersökning inte för avsikt att generalisera våra resultat utan vi ämnar i vår uppsats att göra 

en djupgående undersökning av studieobjektet, något fallstudien bjuder in till (Bryman, 

2001/2007). Det är detta som ligger till grunden för uppsatsens problem och är 

grundfundamentet i uppsatsen. Fallstudien tjänar här som ett verktyg för att vi skall kunna 

besvara våra problemställningar. För att få så djupgående svar som möjligt på våra 

frågeställningar kommer vi att utnyttja fallen genom att tydligt anpassa dessa till 

forskningsobjektet. Utifrån den normativa teorin och de bilaterala avtalen undersöker vi 

utvecklingen i länderna. 

4.4 Kvalitativ text- och innehållsanalys 
 
Undersökningen av de bilaterala associationsavtalen samt partnerskaps- och samarbetsavtalen 

som skrevs 1995 och 1996 mellan EU och Armenien, Azerbajdzjan, Marocko och Tunisien, 

görs med hjälp av en kvalitativ text- och innehållsanalys. Detta tillvägagångssätt är det 

vanligaste vid analys av dokument som till exempel avtal och det vi tycker lämpar sig bäst för 

vår studie. Vi försöker med denna analysmetod finna bakomliggande teman i analysmaterialet 

dvs. de bilaterala avtalen inom ramen för Barcelonaprocessen och Tacis-programmet. Vi är 

ute efter att lyfta fram och analysera det väsentliga i texter och dokument utifrån den valda 

teorin, dvs. komma in i textens kärna och sålla bort det överflödiga. Vi lyfter fram det 

essentiella i texterna och försöker gå vidare med att begriplig göra detta. (Esaiasson et.al, 

2004: 234) 
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4.5 Urval och avgränsningar 
 
Manners teori om EU:s normativa makt appliceras på länderna Armenien, Azerbajdzjan, 

Marocko och Tunisien och undersöks inom ramen för Barcelonaprocessen och Tacis-

programmet för att öka förståelsen för EU:s internationella aktörsroll. Valet att undersöka den 

normativa teorins hållbarhet grundar vi på att EU:s egna mål är att öka inflytandet på 

världspolitiken och att främja värden som fred, säkerhet, demokrati samt mänskliga 

rättigheter. Inom ramen för denna analys väljer vi därför att avstå ifrån det nationalstatliga 

perspektivet då EU i fallen för vår undersökning agerat som en samlad aktör. (Europeiska 

gemenskapernas Union, 1) I fallen för undersökningen har medlemsländerna en gemensam 

ståndpunkt och i utrikespolitiska frågor ombeds medlemsländerna att avstå från handlingar 

som verkar motstridande mot den gemensamt formulerade utrikespolitiken. (TEU art 11.2) Vi 

vill flytta fokus från det nationalstatliga perspektivet och koncentrerar oss på en analys av vad 

EU som samlad aktör arbetar för. Vi vill undersöka om det valda teoretiska synsättet kan 

förklara EU:s förda politik mot tredje land och om de har den normativa makten att påverka 

andra.  

 

Alla de i teorin presenterade påverkningsvägarna är intressanta och relevanta, dock är det 

svårt att mäta många av dessa vägar. De viktigaste och mest mätbara av dessa är dock den 

proceduriella vägen och överföringsvägen. Vi väljer att undersöka den väg Manners kallar 

överföring och där EU genom till exempel avtal överför sina normer till någon annan. Detta är 

anledningen till att vi väljer att begränsa oss till Barcelonaprocessen och Tacis-programmet 

för att undersöka EU som normativ makt. De stater som utgör grunden för vår undersökning 

är av särskilt intresse då EU aktivt arbetar för ett ökat inflytande mot grannskapet. De 

bilaterala avtalen är en viktig och grundläggande del av dessa program och avtal av detta slag 

är en av vägarna som Manners menar att EU använder sig av i överförandet av normer. 

 

Anledningen till att vi väljer att undersöka just EU:s grannskapsstater - dvs. de stater som 

räknas in i EU:s program för grannskapspolitik*- och väljer bort andra stater, t.ex. 

kandidatländer, beror på att dessa inte ingår i detta program och att vi väljer att undersöka den 

väg för spridande av normer som Manners benämner som överföringsvägen och inte den 

                                                 
* Där ingår Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen (Obs.), 
Moldavien, Marocko, Palestina, Syrien (Obs.), Tunisien, Ukraina och Vitryssland (Obs.)  
Obs = Observatörsstatus, då de saknar bilaterala avtal med EU 
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proceduriella vägen. EU och kandidatländerna har en djupare relation och dessa stater tvingas 

också att förändra sin politik för att vara aktuella för inträde i Unionen. Detta sätt att utöva 

normativt inflytande utgör grunden i den kategori för spridande av normer som Manners 

benämner som den proceduriella spridningsvägen. Vi antar därför att deras utveckling 

skyndats på av tvångsmekanismer som finns i samarbetet med dessa stater.    

 

Utifrån Barcelonaprocessen och Tacis-programmet är fyra länder utvalda som grund för vår 

undersökning, dessa är; Armenien, Azerbajdzjan, Marocko och Tunisien. Dessa stater är 

intressanta då dessa var några av de stater som först skrev på de bilaterala avtalen med EU 

mellan 1995-1996, dvs. efter det att EG blivit EU och efter att den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken satts i verket. Det har alltså gått minst tio år sedan man skrev avtalen och 

med detta har EU haft tio år på sig att utöva inflytande på länderna och om EU har makt att 

påverka länderna så borde man i dag kunna se effekten av detta. Vi vill undersöka vilken 

effekt EU genom Barcelonaprocessen och Tacis haft på Armenien, Azerbajdzjan, Marocko 

och Tunisien utifrån den normativa teorin.  

Inom ramen för Barcelonaprocessen har också EU, utöver Marocko och Tunisien, skrivit 

bilaterala associationsavtal med Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Turkiet, 

Cypern och Malta samt den palestinska myndigheten.  Israel och Turkiet skrev även de avtal 

1995, men eftersom vi har valt att inte analysera kandidatländer inom ramen för vår 

undersökning, kommer inte Turkiet att tas med. Israel anses också vara ett specialfall då de 

inte får bilateralt ekonomiskt stöd inom av det ekonomiska verktyget MEDA inom 

Barcelonaprocessen utan bara åtnjuter regionalt stöd. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 10)   

Bilaterala Partnerskaps- och samarbetsavtal finansierade av Tacis skrevs förutom med 

Armenien och Azerbajdzjan, även med Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, 

Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland. Avtalet med 

Vitryssland skulle dock aldrig komma att vinna laga kraft då detta avtal inte godkändes av 

medlemsstaternas regeringar eller parlament. Armenien och Azerbajdzjan var några av de 

första staterna stödda av Tacis-programmet som skrev på de bilaterala avtalen med den 

Europeiska Unionen och är därför av intresse. Det är med utgångspunkt i detta som vi valt 

Armenien, Azerbajdzjan, Marocko och Tunisien som fall för vår undersökning.   

 

För att undersöka den demokratiska utvecklingen i de fyra länderna startar vi undersökningen 

efter att länderna skriver under de bilaterala avtalen och avslutar i och med utgången av 2006. 
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Anledningen till att undersökningen bara sträcker sig till 2006 och inte senare, är bristen på 

senare material då det är en viss fördröjning i rapporteringen av t.ex. i utvecklingen av 

demokrati och mänskliga rättigheter. För att undersöka hur utvecklingen i länderna sett ut 

fokuserar vi på de mål som satts upp inom programmet och den normativa teorins 

grundnormer som fred, frihet, demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Detta 

görs med hjälp av rapporter från forskningsinstitutet Freedom House, Svenska 

Utrikespolitiska Institutet samt Svenska Utrikesdepartementet. Vi kommer sedan att stämma 

av denna information med EU:s syn på ländernas utveckling genom att studeras de 

utvärderingsrapporter som givits ut av EU-kommissionen om ländernas utvecklings process 

mot demokrati och mänskliga rättigheter. 

4.6 Operationalisering och material 
 
Vi siktar på att så långt det är möjligt att använda oss av förstahandskällor i denna uppsats, 

där grunden bygger på material från EU:s institutioner. Det materialet som används för att 

undersöka hur EU arbetar för att sprida sina normer är de bilaterala associations samt 

samarbets- och partnerskaps avtal som skrivits med Armenien, Azerbajdzjan, Marocko och 

Tunisien. Materialet som använd för att undersöka utvecklingen i länderna är material från 

forskningsinstitutet Freedom House, Svenska Utrikespolitiska Institutet samt det svenska 

utrikesdepartements rapporter om landet. Det ska här påpekas att de senast publicerade 

rapporterna från EU-kommissionen är från 2004 för Marocko och Tunisien och från 2005 för 

Armenien och Azerbajdzjan. 

4.6.1 Att mäta EU:s normativa makt 
 

De värdegrunder som Manners ser som grunden i EU:s internationella normspridande är fred, 

frihet, demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Även den Europeiska 

kommissionen menar att EU:s grund vilar på ett gemensamt mål om frihet, en frihet som 

baseras på mänskliga rättigheter, demokratiska institutioner och rättstatsprincipen. Genom att 

upprätthålla dessa mål och värden så har man kunnat bygga fred, säkerhet och framgång inom 

den egna kontinenten. (Den Europeiska unionens kommission, 20)  

 

I EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna ges ett antal olika rättigheter och friheter 

som EU:s medlemsstater gemensamt kommit överens om skall garanteras dess medborgare. 

Människan har bl.a. rätten till liv och integritet, den skall skyddas mot tortyr eller annan 
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förnedrande bestraffning samt mot slaveri. Alla människor har också bl.a. rätten till frihet och 

säkerhet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet, 

mötes- och religionsfrihet och utbildningsfrihet. Rättsväsendet i länderna skall dessutom vara 

opartiskt och alla vars friheter har kränkts skall ha rätt till ett effektivt rättsmedel. 

Rättstatsprincipen måste alltså gälla. Diskriminering på grund av t.ex. ursprung, sexuell 

läggning och kön är förbjuden.  (Europaparlamentet, 2: 9-14)  

 

Som tidigare nämnts så är ett av syftena med denna undersökning att undersöka huruvida vi 

kan se förändringar inom de områden som utgör den normativa grunden, i länder man skrivit 

de bilaterala avtalen med. Att mäta förändringar i normer är inte helt enkelt. För att t.ex. mäta 

demokrati och demokratiutveckling måste man först definiera vad man avser med begreppet 

demokrati.  

En som diskuterar vad demokrati är, är forskaren Larry Diamond. Skillnaden på vad 

demokrati är drar han vid den minimalistiska och maximalistiska synen på demokrati. Enligt 

Diamond finns det tre typer av demokratier; pseudodemokrati, valdemokrati och liberala 

demokratier. Det är valdemokratin och liberala demokratier som utgör skillnaden mellan den 

minimalistiska och maximalistiska synen på demokrati. (Diamond, 1999: 10-11) 

Valdemokratin ger enligt Diamond medborgaren möjlighet till val och ett konkurrerande 

partiväsende, samt vissa medborgerliga fri- och rättigheter. För att leva upp till de krav för att 

benämnas som liberal demokrati så krävs bl.a. att den högsta beslutande makten besätts av de 

folkvalda, begränsningar i den utövande makten och att möjligheten till politisk och civil 

pluralism finns för både individer och grupperingar i samhället. Diamond menar att genom att 

se demokrati genom en minimalistisk syn riskerar man att missa viktiga fakta. Han menar att 

institutionerna i en valdemokrati är allt för svag för att t.ex. kunna garantera hela 

befolkningen sina rättigheter, vilket skulle kunna leda till marginalisering och utanförskap. 

(Diamond, 1999: 10-11) 

 

Diamond vidareutvecklar sitt resonemang kring de krav som ställs för att definieras som en 

liberal demokrati, det krävs bl.a. skall det finnas en kontrollapparat över statsmakten och dess 

beslut, militären skall vara underordnade de folkvalda, det skall finnas begränsningar i den 

utövande makten, finnas möjligheter till alternativa informationskanaler, det får inte finnas 

något förbud eller annan form av diskriminering mot minoritetsgrupper och att man skall 

kunna garantera ett minoritetsskydd, man måste garantera elementära individuella fri- och 

rättigheter samt upprätthålla en rättsstat där likhet inför lagen råder. Dessutom skall man för 
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att leva upp till krav som ställs för en liberal demokrati krävs också att man är institutionella 

demokratier. (Diamond, 1999: 10-11) 

 

Forskningsorganet Freedom House mäter årligen tillståndet på staterna inom områdena 

politiska rättigheter och civila friheter. Genom att mäta staterna utifrån ett antal studieobjekt 

så ger man så kallade frihetspoäng på tillståndet i landet inom de två tidigare nämnda 

områden. Mätningen görs inom dessa två områden med ett poängvärde från 1-7 där 1 

motsvarar det bästa poängen. Staterna får ett medelvärde från de två mätningarna, och har de 

mellan 1-2,5 så benämns de som fria, 3-5 så är man delvis fria och från 5,5-7 är man icke fria. 

(Freedom House, 1)  

 

För att få en 1:a så krävs inom politiska rättigheter att man lever upp till fria och rättvisa val, 

politisk konkurrens (rätt att starta partier eller andra politiska grupperingar), den politiska 

oppositionen spelar en viktig roll i samhället och har makt att kunna påverka, 

minoritetsgrupper har samma rättigheter som alla andra och skall kunna delta i styret. För att 

få en 1:a inom civila friheter krävs det: yttrandefrihet, föreningsfrihet, samlingsfrihet, 

informationsfrihet och religionsfrihet. Rättstatsprincipen måste också gälla. Landet måste vara 

en marknadsekonomi och bör sträva efter jämlikhet till möjligheter.  (Freedom House, 1) 

(Resterande klassificeringar finner ni i bilaga 1.) 

 

Precis som Diamond gör Freedom House också en åtskillnad mellan val- och liberala 

demokratier. Det ställs betydligt högre krav på en liberal demokrati än en valdemokrati, detta 

genom att addera långtgående personliga fri och rättigheter. Freedom House menar att alla 

stater som utsetts som fria lever upp till de krav som ställs på både valdemokratin och den 

liberala demokratin. Vissa delvis fria stater kan sägas leva upp till de krav som ställs på en 

valdemokrati men inte den liberala demokratin. (Freedom House, 1) 

 

Som man ovan kunnat läsa så återkommer fyra av de begrepp som Manners menar att EU 

vilar på, dvs. frihet, demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter, både i EU-kommissionens 

egna texter men också i Diamonds och Freedom House maximalistiska demokratisyn för att 

leva upp till den liberala demokratins principer. 

  

Vi kommer i vår undersökning anamma den maximalistiska demokratisynen med bakgrund i 

det vi tidigare anfört. Detta gör att vi anser att vi har goda argument för att välja Freedom 
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House för att mäta utvecklingen för staterna inom områdena frihet, demokrati, rättstat och 

mänskliga rättigheter som är fyra av de normer som Manners anser utgöra EU:s normativa 

värdegrund. Både EU-kommissionen, Larry Diamond och Freedom House menar att dessa 

fyra normer är tätt sammanlänkade med varandra och därför anser vi att vi har god grund att 

använda oss av Freedom House frihetsindex för att göra dessa fyra normer mätbara.  

 

För att göra normen fred mätbar, kommer vi att se på hur det, under tiden för vår 

undersökning, sett ut i länderna. Här tittar vi på om landet varit inblandad i någon konflikt 

eller om man haft problem med interna oroligheter.     
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5. EU:s relationer med andra stater – En blandning mellan piskor 
och morötter 
 

Den Europeiska Unionen har under historien kommit att lägga särskild stor vikt vid att stärka 

relationerna med stater inom det närmaste grannskapet och satsat stora resurser på de stater 

som gränsat till EU. (Cameron, 2007: 107) Detta har man gjort bland annat genom 

Barcelonaprocessen och Tacis-programmet, där man inom ramen för dessa program skrivit 

associationsavtal samt partnerskaps- och samarbetsavtal med länder i Medelhavsområdet och 

södra Kaukasus.  

5.1 Barcelonaprocessen 
 

“Our task is to promote a ring of well-governed countries […] on the borders of the 
Mediterranean with whom we can enjoy close and co-operative relations”. 

 (Partnership Mediterranean) 

 

I november 1995 hölls det första s.k. Euro-Mediterranean Conference, och detta skulle 

fördjupa relationerna mellan EU:s medlemsstater och icke-EU-medlemsstaterna kring 

Medelhavet. Utgången i mötet skulle bli ett partnerskap mellan staterna runt denna region och 

komma att kallas Barcelonaprocessen. Med detta skulle man få ett brett ramverk för politiska, 

ekonomiska och sociala relationer mellan EU:s medlemsstater och staterna runt Medelhavet 

genom s.k. associationsavtal.  (Europeiska gemenskapernas kommission, 8) 

 

Man satte upp tre huvudmål för detta partnerskap uppdelade i tre områden: 

- Politiskt och säkerhetspolitiskt samarbete 

- Ekonomiskt och finansiellt samarbete 

- Samarbete i sociala, kulturella och humanitära frågor  

(Europeiska gemenskapernas kommission, 8) 

 

Det politiska och säkerhetspolitiska samarbetet skall grunda sig på en politisk dialog på 

bilateral och regional nivå, man skall vidta nödvändiga åtgärder för att kunna öka 

partnerskapet mellan EU och staterna runt Medelhavet samt införa instrument för att 

upprätthålla fred och stabilitet i området, detta genom att upprätta stadga för fred och 

stabilitet. (Den Europeiska Gemenskapernas kommission, 21: 17)  
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Grunden i Barcelonaprocessen bygger på de bilaterala associationsavtal som slutits mellan EU 

och de respektive staterna runt Medelhavet, dessa avtal skulle komma att ersätta gamla 

samarbetsavtal från 1970-talet (Europeiska gemenskapernas kommission, 8). I grunden är 

dessa avtal förberedande för ett gemensamt frihandelsområde runt Medelhavet som man hade 

som målsättning skulle träda i kraft innan 2010, men utöver detta är de gemensamma målen 

med dessa bilaterala associationsavtal bl.a. att skapa en politisk dialog mellan staterna och det 

fundamentala i byggandet av mänskliga rättigheter och arbeta för demokrati samt upprätta 

fred och säkerhet (Europeiska gemenskapernas kommission, 10). Trots att det finns 

övergripande målsättningar för de skrivna avtalen så är varje avtal unikt beroende på vilket 

land man skrivit avtalet med. Två av de första staterna man skrev under dessa bilaterala 

associationsavtal med var Tunisien 1995 och Marocko 1996 (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 8). Då överenskommelsen träffats och avtalen undertecknats, mellan EU:s 

företrädare och representanter för vardera Tunisien och Marocko, så skulle även de nationella 

parlamenten eller regeringarna (om detta var tillräckligt) i EU:s medlemsstater godkänna 

dessa avtal. I och med att ett avtal slutits förväntades parterna påbörja arbetet med att leva upp 

till de gemensamt uppsatta målen. De nationella parlamenten kunde under denna process 

också välja att frysa förhandlingarna eller att inte godkänna det ingångna avtalet 

(Kommerskollegium, 1: 4-15 och Europeiska gemenskapernas kommission, 10). 

 

 För att implementera och genomföra de olika delarna i överenskommelsen, dvs. bl.a. 

förbereda det gemensamma frihandelsområdet och stödja arbetet för att bygga demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga rättigheter i dessa stater, så upprättade man det finansiella 

instrumentet – MEDA (De Europeiska gemenskapernas kommission, 9). MEDA sattes i 

verket under 1995, under år 2000 ändrade man lite i statuterna för detta instrument och 

MEDA II skulle detta instrument komma att kallas efter detta. Det finansiella stödet betalas ut 

till landet för att bidra till utvecklingen av landet enligt de ingångna Associationsavtalen. 

Avdrag kan enligt avtalet göras om landet inte uppfyller de krav man gått med på att uppfylla, 

t.ex. stärkandet av de mänskliga rättigheterna i landet (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 9).  
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5.1.1 Det bilaterala associationsavtalet med Marocko 1996  
 

Förutom de paragrafer och artiklar som finns för att förbereda det framtida frihandelsområdet, 

så innehåller detta avtal även andra viktiga punkter. Parterna förbinder sig att leva upp till 

FN:s stadgar, särskilt dem som relaterar till mänskliga rättigheter samt politiska och 

ekonomiska friheter, vilket skall utgöra grunden för samarbetet. Artikel 2 i detta avtal säger 

att respekten för demokratiska principer och fundamentala mänskliga rättigheter skall 

inspirera den förda inrikes- och utrikespolitiken för EU och Marocko samt utgöra ett viktigt 

element i detta avtal.  Ett av huvudmålen med detta avtal, vid sidan av andra mål som handlar 

om ekonomiska samarbeten, är att skapa en politisk dialog mellan EU och staten Marocko för 

alla områden som de finner vara av intresse för en sådan typ av dialog. Den politiska dialogen 

och samarbetet i artikel 3 handlar framförallt om att skapa en ökad förståelse mellan parterna 

samt att verka för stabilitet och fred i Medelhavsregionen. De båda parterna har rätt att 

upphäva avtalet om man finner detta nödvändigt. (Europeiska gemenskapernas kommission, 

16)  

5.1.2 Det bilaterala associationsavtalet med Tunisien 1995  
 

Förutom de paragrafer och artiklar som finns för att förbereda det framtida frihandelsområdet, 

så innehåller detta avtal även andra viktiga punkter. Parterna förbinder sig att leva upp till 

FN:s stadgar, särskilt dem som relaterar till mänskliga rättigheter samt politiska och 

ekonomiska friheter, vilket skall utgöra grunden för samarbetet. Artikel 2 i detta avtal säger 

att relationen mellan parterna och att det stöd som ges från EU till Tunisien skall baseras på 

respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Detta skall vara vägledande 

för den förda inrikes- och utrikespolitiken och är också ett grundfundament i detta avtal. Ett 

av huvudmålen med detta avtal, vid sidan av andra mål som handlar om ekonomiska 

samarbeten, är att skapa en politisk dialog mellan EU och staten Tunisien för alla områden 

som de finner vara av intresse för en sådan typ av dialog. Den politiska dialogen och 

samarbetet i artikel 3 handlar framförallt om att skapa en ökad solidaritet mellan parterna och 

på detta sätt verka för välstånd, stabilitet och fred i Medelhavsregionen och skapa ett klimat 

av förståelse och tolerans mellan kulturer. Artikel 4 skriver att den politiska dialogen skall 

täcka alla frågor som är av gemensamt intresse och särskilt de villkor som krävs för att 

garantera fred, säkerhet och regional utveckling. De båda parterna har att rätt att upphäva 

avtalet om man finner detta nödvändigt. (Europeiska gemenskapernas kommission, 17)   
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5.2 Tacis-programmet 
 

Under samma tid som Barcelonaprocessen inleds, så inleder EU:s medlemsstater även ett 

djupare förhållande med grannstater inom det forna Sovjet. Detta görs inom ramen det s.k. 

Tacis-programmet som man upprättade under 1991. Tacis är ett tekniskt stödprogram för tolv 

stater i Östeuropa och Centralasien som ingått i Sovjetblocket. Programmet avsåg att stödja 

dessa stater i deras förändringsprocess mot marknadsekonomi, demokratisk utveckling och 

rättstatsprinciper efter Sovjets upplösning. (Europeiska gemenskapernas portal, 1) 

En viktig del i detta program var upprättandet av bilaterala partnerskaps- och 

samarbetsavtal med dessa stater. Målen och syftena med dessa avtal från dåvarande EG:s sida 

var att skapa ett djupare samarbete med de forna sovjetstaterna, detta genom att upprätta 

politiska, ekonomiska och handelsrelationer. Precis som med de avtal som skrivits under 

Barcelonaprogrammet så baserades dessa avtal på respekten för demokrati och mänskliga 

rättigheter. Finansieringen av dessa avtal skulle ske inom ramen för Tacis som innehåller ett 

finansiellt stödprogram för att hjälpa staterna att närma sig målen för programmet. Det första 

Tacis-programmet sträckte sig från 1991 till 1999 efter detta förlängdes programmet till 

utgången av 2006.  (Europeiska gemenskapernas kommission, 11) Tacis innehåller precis som 

MEDA, instrument som reglerar stödet. Varje år skrivs kontrakt för genomförande inom 

ramen för Tacis dessa kontrakt kan skilja sig år för år och också skilja sig från de ursprungliga 

åtagandena som Tacis-programmet lovat. (Europeiska gemenskapernas kommission, 5: 1-3) 

Mellan åren 1991 och 1999 så skilde det genomsnittligt årligen nästan 600 miljoner euro 

mellan det som först utlovats och de faktiska kontrakterade åtagandena i Tacis. Detta 

motsvarade drygt 15 % av den totala årliga budgeten (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 3). Nu håller ett nytt program på att utvecklas för att stötta dessa länder i dess 

fortsatta utvecklingsprocess. De länder man slöt bilaterala partnerskaps- och samarbetsavtal 

med, mellan åren 1995 och 1996, var Azerbajdzjan och Armenien. Även här är avtalen 

individuella för varje land. (Europeiska gemenskapernas kommission, 11) 

5.2.1 Bilateralt partnerskaps- och samarbetsavtal med Armenien 1996 
 
Parterna förbinder sig i och med detta avtal att verka för internationell fred och stabilitet inom 

ramen för Förenta Nationerna och OSSE*.  En av de grundläggande principerna för avtalet är 

respekten för demokrati, internationell lag, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. 

                                                 
*OSSE – Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa - en organisation med fokus på 
konfliktförebyggande, krishantering och demokratiutveckling i fält.  
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Målen med detta avtal är bl.a. att stödja Armeniens ansträngningar för demokratisk utveckling 

och att skapa ett lämpligt verktyg för att öka den politiska dialogen mellan EU och Armenien, 

vid sidan om andra ekonomiska samarbeten.  Den politiska dialogen och samarbetet som skall 

föras på regional basis handlar framförallt stödja de politiska och ekonomiska förändringar 

staterna i ex-sovjet står inför. Den politiska dialogen och den ekonomiska sammantrålningen 

skall syfta till att stärka banden mellan EU (och andra demokratiska stater) och de ex-

sovjetiska staterna. Man vill öka samsynen i viktiga internationella frågor som är av 

gemensam vikt, bland annat öka säkerhet och stabilitet i regionen samt att stödja utvecklingen 

av de ex-sovjetiska staternas självständighetsprocess. Ett politiskt samarbete skall också 

upprättas mellan EU:s stater och Armenien inom alla områden som är intressanta för att 

upprätta demokratiska institutioner, stärka rättstatsprincipen, och öka skyddet av de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna i enlighet med OSSE:s principer och 

internationell lag. Parterna skall anstränga sig för att öka stabiliteten och säkerheten i Europa 

och efterleva demokratiska principer, rättstatsprincipen, respekten och främjandet för 

mänskliga rättigheter, särskilt för minoriteter i dessa länder. Man skall också leva upp till att 

garantera dess medborgare politiska och ekonomiska friheter. Parterna skall också ingå 

samarbete för att motverka korruption och annan form av organiserad brottslighet. Parterna 

förbinder sig att ta nödvändiga åtgärder för att leva upp till innehållet i avtalet. Om en part 

inte anser att den andre parten lever upp till detta så har man rätt att ta till nödvändiga åtgärder 

för att få den andra parten att ändra sig. Avtalet skulle inledningsvis gälla i tio år och skulle 

om ingen sade upp det efter detta förlängas varje år.  Det ekonomiska stöd man ger till staten 

Armenien skall ske inom ramen för Tacis. (Europeiska gemenskapernas kommission, 12) 

5.2.2 Bilateralt partnerskaps- och samarbetsavtal med Azerbajdzjan 1996 
 

Parterna förbinder sig i och med detta avtal att verka för internationell fred och stabilitet inom 

ramen för FN och OSSE. En av de grundläggande principerna för avtalet är respekten för 

demokrati, internationell lag, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. Målen med detta 

avtal är bl.a. att stödja Azerbajdzjans ansträngningar för demokratisk utveckling och att skapa 

ett lämpligt verktyg för att öka den politiska dialogen mellan EU och Azerbajdzjan, vid sidan 

om andra ekonomiska samarbeten. Den politiska dialogen och samarbetet som skall föras på 

regional basis handlar framförallt stödja de politiska och ekonomiska förändringar staterna i 

ex-sovjet står inför. Den politiska dialogen och den ekonomiska sammantrålningen skall syfta 

till att stärka banden mellan EU (och andra demokratiska stater) och de ex-sovjetiska staterna. 
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Man vill öka samsynen i viktiga internationella frågors som är av gemensam vikt, bland annat 

öka säkerhet och stabilitet i regionen samt att stödja utvecklingen av de ex-sovjetiska staternas 

självständighetsprocess. Ett politiskt samarbete skall också upprättas mellan EU:s stater och 

Azerbajdzjan inom alla områden som är intressanta för att upprätta demokratiska institutioner, 

stärka rättstatsprincipen, och öka skyddet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna i enlighet med OSSE:s principer och internationell lag. Man skall också ingå 

samarbete för att motverka korruption och annan form av organiserad brottslighet. Parterna 

skall anstränga sig för att säkra stabiliteten och säkerheten i Europa och efterleva 

demokratiska principer, respekten och främjandet för mänskliga rättigheter, särskilt för 

minoriteter samt att leva upp till rättsstatsprincipen. Man skall också leva upp till att garantera 

dess medborgare politiska och ekonomiska friheter. Parterna förbinder sig att ta nödvändiga 

åtgärder för att leva upp till innehållet i avtalet. Om en part inte anser att den andre parten 

lever upp till detta så har man rätt att ta till nödvändiga åtgärder för att få den andre parten att 

ändra sig. Avtalet skulle inledningsvis gälla i tio år och skulle om ingen sade upp det efter 

detta förlängas varje år.  Det ekonomiska stöd man ger till staten Azerbajdzjan skall ske inom 

ramen för Tacis. (Europeiska gemenskapernas kommission, 15) 
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6. Demokratiutveckling 

6.1 Marocko 
 

Mellan åren 1961 och 1999 så styrdes Marocko av kung Hassan II, som hade en stark 

ställning och inflytande över politiken. Tusentals oppositionella försvann spårlöst under dessa 

år. (Regeringen, 1) Den nu gällande konstitutionen är ifrån 1996 och ger kungen en ledande 

roll inom såväl politiken så som det religiösa planet. Monarken är både statschef och 

överbefälhavare. Denne utnämner premiärminister och sedan de fyra viktigaste 

ministerposterna. Resten av ministrarna utses på rekommendation av premiärministern. 

Monarken har rätt att avskeda ministrar, upplösa parlamentet, utlysa nyval samt styra direkt 

genom dekret. Regeringen är ansvarig både inför både monarken och landets lagstiftande 

tvåkammarparlament, som infördes 1997. Vart femte år hålls det allmänna val för att välja de 

ledamöter som utgör underhuset. Trettio av dessa väljs utifrån en separat nationell valsedel, 

detta för att garantera att en kvot kvinnliga kandidater väljs. Dessutom är det proportionella 

valsystemet skapat för att förhindra att ett parti får egen majoritet. (Landguiden, 1) 

Om kungen vill upplösa parlamentet måste han först konsultera ordföranden i det s.k. 

konstitutionella rådet. Detta råd har till uppgift att övervaka val, folkomröstningar och 

lagstiftning i landet. Det ekonomiska och sociala rådet är kungens rådgivande i de 

ekonomiska och sociala frågorna. Parlamentet i landet har ett begränsat inflytande över 

beslutsfattandet, makten ligger hos kungen och dennes närmaste. Det råder en traditionell 

maktstruktur i landet, bestående av olika rådgivare som t.ex. äldre officerare, företagsledare 

och lojala politiker. Denna ålderdomliga struktur anses stå i vägen för varje reform som skulle 

kunna hota härskarklassen. (Landguiden, 1) 

Hassan II påbörjade under sina fem sista levnadsår ett arbete mot att öppna upp politiken i 

landet, bl.a. genom att släppa politiska fångar. När denne 1999 avled sker ett tronskifte och 

Hassan II, ersattes ersätts då av sin son, Mohamed VI. Denne intensifierade arbetet med att 

öppna upp landet politiskt och har bidragit till ett mer öppnat samhälle med bl.a. en större 

pressfrihet och starkare ställning för kvinnorna än i andra muslimska länder i regionen. Den 

rådande ekonomiska och sociala situationen i landet har inneburit att dessa försök till att 

snabbt öppna upp landet genom reformer hindrats. Valet som hölls under 2002 anses av t.ex. 

Freedom House vara det första valet i landet som gått någorlunda rätt till, då åtminstone ett 

dussintal partier tog plats i det nyvalda parlamentet. På mandat av kungen har ett antal 
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kommissioner tillsatts för att utreda de brott mot mänskliga rättigheter som regimen anklagats 

för under Kung Hassan II:s tid. Dessa har till uppgift att bl.a. föreslå åtgärder för att stärka 

skyddet för den enskilde och hindra övergrepp från statens sida. Kretsar inom makteliten har 

dock sett till att skyldiga till de tortyrbrott som begicks i landet under den tidigare kungen inte 

kunnat ställas inför rätta. År 2003 öppnar islamisk militärmilis eld mot den Marockanska 

staden Casablanca, dessa följdes upp av ett antal självmordsattentat. Efter detta införde 

regeringen en lag mot terrorism, men internationella organisationer anklagar regeringen för att 

använda lagen i syftet att tysta och fängsla ickevåldsamma oppositionella mot kungen. 

(Freedom House, 2) Partier som bygger på religion, etnicitet eller språklig och regional 

förankring är av lag förbjudna från år 2005. Detta medför att Marockos troligen största 

oppositionsrörelse inte längre tillåts ställa upp i val eftersom den inte erkänner kungens roll 

som högste religiös ledare. (Landguiden, 1) 

I januari 2006 presenteras ett antal förslag om hur ansträngningarna mot att bygga upp en 

rättsstat och att säkerställa mänskliga rättigheter skulle kunna fortgå, genom ett antal 

institutionella och rättsliga förändringar. Även om man i Marocko har nått långt i jämförelse 

med andra länder i regionen inom dessa områden, så är både den politiska och ekonomiska 

makten i huvudsak koncentrerad till kungen. (Regeringen, 1) 

Korruption är ett stort problem i landet. Oberoende journalister har de senare åren försökt föra 

en granskande och kritisk journalistik mot regimen, men regimens svar har kommit att bli 

hård. I de ändringar som gjordes i landets presslag under 2002 skärptes bl.a. straffen för förtal. 

Även TV och radio kontrolleras i stor utsträckning av statsmakterna. Under 2006 utsattes 

landets största oberoende nyhetstidning för en rad attacker av regeringen och dess anhängare. 

Den lilla religiösa minoritet som finns i landet åtnjuter religionsfrihet, utan statsinblandning. 

Inskränkningar finns även i utbildningsfriheten, bl.a. censureras diskussioner kring känsliga 

ämnen som Västsahara, monarkin och Islam av universitetsledningar runt om i landet. 

(Freedom House, 2) Det råder teoretiskt sätt mötesfrihet i landet, men denna inskränks av 

statsmakterna då de bl.a. förbjudit grupper som ansetts vara farliga för staten, som t.ex. 

islamistiska grupperingar. Staten har även slagit ner protester mot ockupationen av Västsahara 

med våld. Sedan 2004 råder det förbud att diskriminera fackliga organisationer och begränsar 

statens möjligheter att blanda sig i strejker och konflikter på arbetsmarknaden. I september 

2006 sattes 56 människor i fängelse anklagelse för att vara farliga islamister. (Freedom 

House, 2) 
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Rättsväsendet i landet har blivit kritiserat av internationella organisationer, då den inte 

upplevts vara oberoende, bl.a. särbehandlas oppositionella krafter emot regimen. Fortfarande 

är tortyr och obefogade arresteringar inte helt ovanliga inslag landet, detta har dock förbättrats 

sen Kung Hassan II:s dagar. (Freedom House, 2) 

En positiv utveckling som kunnat ses i landet under 2006 var upplösningen av den fruktade 

demonstrations- och upploppspolisen. Denna polisstyrka anklagades för att ha orsakat en rad 

dödsfall i samband med protesterna emot Marockos ockupation av Västsahara under 2005. 

Regeringen överväger nu att införa ett förbud mot dödsstraff i landet. (Freedom House, 2) 

Marocko har gjort framsteg jämställdhetsarbetet då man rivit de hinder som funnits för 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Kvinnan har givits samma lagliga rättigheter som 

mannen och har givits större rättigheter inom äktenskapet samt att det har blivit lättare för 

kvinnan att skilja sig. Äktenskap får heller inte ingås med kvinnor under 18 år.  Trots detta är 

diskriminering mot kvinnor vanligen förekommande på det sociala planet. 2006 valdes den 

första kvinnan till guvernör i landet. (Freedom House, 2) 

1987 fick Marocko nej på sin ansökan att bli medlemmar i den Europeiska Gemenskapen, 

ledarna inom EG hänvisade till Marockos regionala läge, att de inte var placerade i Europa. 

(National Review) Marocko är bland annat medlemmar av Arabförbundet, FN och WTO. 

(Utrikespolitiska institutet, 1) Det starkt västorienterade Marocko har sedan gammalt 

vänskapliga förbindelser med USA. 2004 fick Marocko status som viktig USA-allierad 

utanför NATO, och därefter har USA ökat sitt ekonomiska och militära bistånd. (Landguiden, 

5) 

6.1.1 Marockos frihetspoängsutveckling enligt Freedom House 

   

År: PR CF  Status År: PR CF Status 

    2001 5 5 DF 
1996 5 5 DF 2002 5 5 DF 
1997 5 5 DF 2003 5 5 DF 
1998 5 4 DF 2004 5 4 DF 
1999 5 4 DF 2005 5 4 DF 
2000 5 4 DF 2006 5 4 DF 

(Freedom House, 6 och Freedom House, 2) 
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6.2 EU-kommissionens rapport om Marocko 
 

Europeiska kommissionen skriver att man inom ramen för MEDA I & II givit Marocko ca 

1600 miljoner euro från 1995 till 2006 för stöd till utvecklingen av landet enligt de ingångna 

Associationsavtalen. (Europeiska gemenskapens kommission, 7) Avdrag kan enligt avtalet 

göras om landet inte uppfyller de krav man gått med på att uppfylla, t.ex. stärkandet av de 

mänskliga rättigheterna i landet. Dessa avdrag uppgick under denna period till 334 miljoner 

euro. (Europeaid) Parterna har bl.a. samarbetat för att stärka rättsväsendet i landet, genom att 

öka etik, oberoende, effektivitet och transparens. Utöver stöd från MEDA har Marocko under 

denna period också fått stöd från European Initiative for Democracy and Human Rights, vilka 

arbetar för att stödja civilsamhället genom att sätta fokus på och verka för demokrati och 

mänskliga rättigheter. (Europeiska gemenskapens kommission, 7)   

EU-kommissionen menar också att Marocko visat tydliga intentioner med att ingå ett 

gemensamt frihandelsområde med de andra staterna runt Medelhavet och man siktar också på 

sikt öppna upp för en gemensam tullunion med EU. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 22: 38) 

6.2.1 Val och konstitutionen  
 

Valet 2002 ansågs av övervakare på plats vara i stort sett fritt och rättvist även om 

valdeltagandet var lågt.  (Europeiska gemenskapernas kommission, 13: 6) 

6.2.2 Samhället, rättsväsendet och Rättstatsprincipen 
 
EU-kommissionen rapporterar att landet tagit tydliga steg mot att öppna upp sitt politiska 

klimat sen tillträdandet av Kung Mohammed VI under 1999. Marocko har blivit det land i 

regionen som gjort mest framsteg.  Konstitutionen garanterar formellt domares oberoende och 

skyddar dem mot förflyttning. Under 2003 infördes en ny brottsbalk som skulle komma att 

effektivisera och snabba upp rättsprocesserna. (Europeiska gemenskapernas kommission, 13: 

7) EU-kommissionen menar att korruptionen i landet är hög och att detta vållar problem. 

Detta menar man beror på bl.a. landets ekonomiska situation, då man inte utvecklats lika 

snabbt som andra stater i regionen. Under 2002 sattes en kampanj igång som skulle motverka 

korruption och dess skadeverkningar. Man håller även på att ta fram en lag mot korruption 
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som skall ligga i linje med FN:s konvention mot korruption, en konvention som landet antagit 

men inte ännu ratificerat. (Europeiska gemenskapernas kommission, 13: 7-8) 

6.2.3 Mänskliga rättigheter och fundamentala friheter 
 

EU-kommissionen uppmärksammar att landet tagit initiativ till att stärka skyddet för de 

mänskliga rättigheterna genom att anta en rad lagar. De viktigaste friheterna garanteras och 

skyddas genom konstitutionen. Man menar dock att trots att man tagit initiativ till att stärka 

den personliga friheten så har väldigt lite hänt i praktiken inom området. Landet har antagit 

huvudtexterna i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, förutom två frivilliga 

protokoll om civila och politiska rättigheter, samt konventionen mot tortyr. Man har också 

ratificerat de flesta av ILO: s* fundamentala konventioner, förutom den om föreningsfrihet 

och skyddet mot att fritt kunna organisera sig. (Europeiska gemenskapernas kommission, 13: 

7-9) 

Under 2002 togs initiativ av regeringen för att stärka rätten till att fritt kunna mötas genom 

att lätta upp lagstiftningen kring föreningar, detta genom bl.a. förenkla förfarandet att starta 

föreningar och göra dem mer transparenta. Föreningar skall efter detta endast kunna förbjudas 

i särskilda fall och detta efter en juridisk prövning. EU-kommissionen menar dock att dessa 

rättigheter och förbättringar till trots så inskränks ofta mötes och föreningsfriheten. Detta då 

allmänna möten måste godkännas av myndigheterna, avslag ges ofta på oförklarliga grunder. 

Demonstrationer förbjuds också ofta då myndigheterna hävdar att dessa sägs kunna hota den 

allmänna ordningen. (Europeiska gemenskapernas kommission, 13: 7-9) 

  
EU-kommissionen skriver att sen Mohammed VI:s tillträde så har en rad åtgärder för att 

stärka medias frihet i landet. Under 2002 antog man bl.a. en ny presslag. Trots detta inskränks 

pressfriheten ofta, journalister blir ofta arresterade och fängslade på oförklarlig grund, 

situationen upplevs försvårats av konstitutionens skrivningar om förbud mot attacker mot 

Islam, då det inte är förtydligat vad som är en attack eller ej. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 13: 7-8) 

 
Islam är statsreligion i landet men trots detta så garanteras religionsfriheten enligt 

konstitutionen. Hårda straff kan dock enligt lagen utdömas för dem som konverterar från 

Islam, till och med utvisning kan bli aktuellt, dock har inget fall av utvisning inrapporterats 

sedan 1998. Ministeriet för Islamska frågor övervakar fredagsbönerna, koranskolor och 
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byggandet av nya moskéer i landet. Den kristna och judiska minoriteten upplevs få utöva sin 

religion fritt. (Europeiska gemenskapernas kommission, 13: 7-8) 

 
Tortyr är förbjuden och regleras enligt lagen om skyddet av personliga integriteten. Trots 

detta så finns ingen riktigt definition om vad tortyr är och man lever inte upp till FN:s 

konvention mot tortyr som man skrivit under. Flera fall av tortyr inrapporteras av 

människorättsorganisationer på plats. 1998 började människorättsorganisationer bli mer aktiva 

i landet.  Landet har inte skrivit under konventioner om förbud mot dödstraff, detta praktiseras 

dock inte i särskild hög utsträckning, sedan 1993 har inget fall av dödsstraff inrapporterats 

från landet. (Europeiska gemenskapernas kommission, 13: 7-8) 

 

En kommitté sattes under 1999 upp för att utreda de brott som begåtts under den tidigare 

kungens styre, då många fall av oförklarliga försvinnanden, av speciellt oppositionella, 

inträffade, denna ersattes 2004 av en rättvise- och försoningskommitté för att staten ville 

försonas med och kompensera offer för dessa brott. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 13: 8) 

 
Under 2000 antog Marocko en konvention om alla former av diskriminering mot kvinnor, 

med undantag i bl.a. rätten för skilsmässa. Med 2004 års lagstiftning för den personliga 

statusen så gavs nya lagar om förhållandet mellan män och kvinnor. EU-kommissionen menar 

att detta var ett stort steg framåt för att stärka jämställdheten. Bl.a. stärktes rätten för kvinnor 

inom äktenskapet, kvinnors rätt att ta ut skilsmässor, samt dess ägande- och arvsrätt. Man 

införde efter detta en familjedomstol och familjefonder i landet. EU-kommissionen menar 

dock att denna reform är avhängig av hur landet arbetar med att reformera det juridiska 

systemet, för att den skall kunna ge resultat. Brottsbalken reglerar också skyddet för kvinnan 

mot våld, även om ingen lag finns som förbjuder våld mot kvinnan. (Europeiska 

gemenskapernas kommission, 13: 9) 

 
EU-kommissionen skriver att landet under 2002 införde en ny kod för den personliga friheten. 

Man förbjöd bl.a. organisationer som tidigare utfört rasdiskriminering. Dock menar man att 

Marocko inte antagit de rekommendationer som FN:s kommitté mot rasdiskriminering givit 

landet. (Europeiska gemenskapernas kommission, 13: 9) 

 
I en lag från 2003 så förbjuds arbetsgivare säga upp fackliga medlemmar och dem som 

engagerar sig i facklig aktivitet. (Europeiska gemenskapernas kommission, 13: 10) 
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6.3 Tunisien 
 

Den senast gällande författningen är från 1959 och enligt den är presidenten både statschef 

och överbefälhavare som innehar den högsta verkställande makten i landet. Presidenten utser 

premiärministern och de övriga regeringsmedlemmarna, samt högre tjänstemän och militärer, 

både på nationell samt regional nivå. (Landguiden, 2) 

Rent formellt ligger den lagstiftande makten hos parlamentet, men presidenten har både 

rätt att lägga fram lagförslag och kan genom veto stoppa lagar. Den s.k. Deputeradekammaren 

har 189 ledamöter, av dessa tillsätts 152 tillsätts genom majoritetsval och de resterande 37 

fördelas bland oppositionspartierna utifrån deras röstetal. Politiska partier som grundar sig på 

religion, ras, grupptillhörighet eller har kontakt med utländska politiska krafter är enligt lag 

förbjudna. (Landguiden, 2) Förbjudna är även partier som för en oppositionell politik mot den 

som president Ben Ali står för. (Freedom House, 3) Tunisien räknas som en enpartistat, detta 

trots att det finns åtta officiella partier, men det styrande partiet har i de senaste valen fått över 

99 % av rösterna, detta har medfört att misstankar om oegentligheter riktats mot landet. 

(Landguiden, 2) Den sittande presidenten som tillträdde redan 1987, sade sig redan då 

eftersträva en snabb demokratiseringsprocess i landet, något som inte kunnat infrias. 

(Regeringen, 2) Han har anklagats för att föra en auktoritär politik och åren under 1990-talet 

var en särskilt mörk period för de mänskliga rättigheterna i landet, bl.a. fängslades flera 

oppositionspolitiker som riktat kritik mot regimen. Runt millennieskiftet kunde man dock se 

början på en positiv trend i den utvecklingen av demokratin och de mänskliga rättigheterna, 

men denna utveckling avstannade efter attackerna mot federala byggnader i USA den 11 

september 2001. Den demokratiska utvecklingens bromsas framför allt upp av inskränkningar 

i pressfriheten, bristande åsiktsfrihet och fri debatt. På det ekonomiska planet har dock landet 

kunnat nå stora framgångar. (Regeringen, 3) 

Författningen anger att rättsväsendet skall vara oberoende av de politiska organen, men 

presidenten utser många domare och åklagare. Domstolarna är korrupta och anklagas för att 

gå regimens ärenden, särskilt då oppositionella står inför rätta. 1991 avskaffas dödsstraffet i 

landet. (Freedom House, 3) 

En förändring av den gällande grundlagen gjordes under 2002 då man bl.a. införde ett 

överhus, som är av rådgivande karaktär. Under juli 2005 höll man det första valet till denna 

kammare med 126 platser. (Regeringen, 3) 
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Val till underhuset och för presidentposten hålls samtidigt vart femte år. Med 

grundlagsändringen 2002 så förlängdes gränsen för en presidentkandidats ålder från 70 till 75 

år, samtidigt så gjorde det även möjligt för en president att omväljas ett obegränsat antal 

gånger. Presidenten åtnjuter efter grundlagsändringen immunitet, både under och efter sin 

ämbetsperiod. Fem av de tillåtna oppositionspartierna delade i valet 2004 på den femtedel av 

mandaten som författningen garanterar oppositionen. (Landguiden, 2) 

Oppositionspolitiker som hade fängslats under 1990-talet släpptes 2006 fria efter ett 

initiativ av presidenten själv. Dessutom lovade regeringen att internationella 

människorättsorganisationer skulle få besöka fångar helt oannonserat i landet. Landet har 

generellt sett inte brytt sig om kritik som riktats från internationella 

människorättsorganisationer och arbetare inom dessa organisationer har fått utstå trakasserier, 

våld och arresteringar. Freedom House menar att EU och USA förbisett Tunisiens bristande 

mänskliga rättigheter då man bl.a. gjort större framsteg inom den ekonomiska sektorn och 

kvinnors rättigheter. (Freedom House, 3) 

President Ben Ali har visat litet intresse för att föra landet mot en demokratisk utveckling 

och han har fortfarande en mycket stark ställning i politiken i landet. Valet 2004 föregicks av 

en bojkott av oppositionen och anklagelser riktades mot regimen för utbrett valfusk. Inget av 

de president- eller parlamentsval som hållits i landet har klassats som fria eller delvis fria av 

internationella övervakare. (Freedom House, 3) 

 

Enlig Konstitutionen garanteras medborgarna pressfrihet, men i praktiken så inskränks denna 

rätt då media av staten är den starkast kontrollerade i hela arabvärlden. Fri media är beroende 

av starka band till presidenten. Regimkritiska röster får sällan komma till tals i media. Media 

används också för att attackera oppositionella krafter och regimkritiker. Oberoende 

journalister har utsatts för kränkningar, fysisk misshandel, övervakning och fängslingar. 2006 

släpptes dock en journalist, som drivit en förbjuden islamistisk tidning, detta efter att ha suttit 

fängslad under drygt 15 år. Även utländsk media på plats i landet utsätts för regimens 

förtryck. (Freedom House, 3) 

 

2005 arresterades en advokat som aktiverat sig för att stärka de mänskliga rättigheterna i 

landet, han anklagades för att ha stört den allmänna ordningen i landet. Religiösa minoriteter i 

landet åtnjuter frihet att utöva sin religion, dock kontrolleras moskéer runt om i landet av de 

nationella myndigheterna. Imamerna utses och betalas av statsmakten. Även 
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utbildningsfriheten inskränks av staten, bl.a. undviks diskussioner kring politiskt känsliga 

ämnen och regeringen intresserar sig för s.k. islamistisk aktivitet på universiteten. (Freedom 

House, 3) Mötes- och föreningsfriheten garanteras genom konstitutionen, men ändå görs 

försök av statsmakten att infiltrera människorättsorganisationer, dessa organisationer har 

också restriktioner riktade mot sig. Sedan 2005 har ett antal lokala 

människorättsorganisationers kontors tvingats att stänga av polisen, trots att de saknade laglig 

grund för detta. (Freedom House, 3)    

 

Regeringen begränsar aktivt fackföreningarnas möjligheter till att påverka och agera, särskilt 

om deras aktioner riskerar att befläcka statens anseende i omvärlden. Under 2006 så 

kritiserades landet av företrädare för EU för att sakna mänskliga fri- och rättigheter. Detta 

förde med sig att Tunisien ställde in en planerad konferens om arbete och rätten till arbete i 

Medelhavsregionen som skulle hållas, som var sponsrad av EU-pengar. (Freedom House, 3) 

Enligt en lag från 1956 så ges Tunisiska kvinnor stora friheter i jämförelse med tidigare och 

med andra kvinnor i andra stater inom regionen. I september 2006 genomdrev regeringen ett 

förbud mot att bära slöja i offentlighet. (Freedom House, 3) 

 

Tunisien är medlemmar av bland annat AU, FN och WTO. (Utrikespolitiska institutet, 2) Ben 

Ali har som president utvecklat relationerna till andra arabländer men samtidigt bevarat goda 

förbindelser med väst. Tunisien har goda relationerna till Frankrike, som är landets största 

handelspartner och biståndsgivare. Regeringen valde en försiktig linje i frågan om kriget i 

Irak i försök att balansera mellan folkliga krav på kritik mot kriget och viljan att hålla sig väl 

med USA. (Landguiden, 6) 

 

6.3.1 Tunisiens frihetspoängsutveckling enligt Freedom House  
 

År: PR CF Status År: PR CF Status 

1995 6 5 IF 2001 6 5 IF 
1996 6 5 IF 2002 6 5 IF 
1997 6 5 IF 2003 6 5 IF 
1998 6 5 IF 2004 6 5 IF 
1999 6 5 IF 2005 6 5 IF 
2000 6 5 IF 2006 6 5 IF 

(Freedom House, 6 och Freedom House, 3) 
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6.4 EU-kommissionens rapport om Tunisien 

 

Europeiska kommissionen skriver att man inom ramen för MEDA I & II givit Tunisien ca 657 

miljoner euro från 1995 till 2006 för stöd till utvecklingen av landet enligt de ingångna 

Associationsavtalen. Avdrag kan enligt avtalet göras om landet inte uppfyller de krav man 

gått med på att uppfylla, t.ex. stärkandet av de mänskliga rättigheterna i landet. Dessa avdrag 

uppgick under denna period till 288 miljoner euro (Europeiska gemenskapernas kommission, 

6). EU-kommissionen skriver själva att Tunisien valt att inleda samarbetet med EU inom 

områdena som avser att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i långsam takt.  Under 

2002-2004 gavs pengar till Tunisien genom National indicative programme för att ytterligare 

stödja arbetet med att stärka rättsstaten, utveckla media och modernisera rättsväsendet. Inom 

ramen för detta program fick man under dessa år ca 30 miljoner euro. Tunisien är också ett av 

de fokusländer EU har inom programmet European Initiative for Democracy and Human 

Rights, som har som mål att stödja det civila samhället och på så sätt stärka demokratin och de 

mänskliga rättigheterna. Inom ramen för detta program har man satsat drygt 2 miljoner euro 

på Tunisien. (Europeiska gemenskapernas kommission, 6)   

EU-kommissionen menar i sin rapport att Tunisien är den av staterna i Medelhavssamarbetet 

som tagit projektet att skapa ett gemensamt frihandelsområde mest seriöst. Man gjorde en rad 

framsteg redan innan Associationsavtalet började gälla. EU-kommissionen menar dock att 

Tunisien haft svårt att leva upp till de demokratiska åtagandena man förbundit sig att leva upp 

till. (Europeiska gemenskapernas kommission, 22) 

6.4.1 Val och konstitutionen 
 
EU-kommissionen uttrycker viss oro för det val man höll i landet under 1999 när Ben Ali 

återväljas för en ytterligare mandatperiod, då denne lyckades få över 99 % av rösterna. Man 

skriver också att under folkomröstningen lyckades presidenten driva att en president skall 

kunna återväljas obegränsat antal gånger. Valsystemet i landet har inga influenser av positiv 

diskriminering, trots detta tog 12 % kvinnor plats i parlamentet under 1999 års val vilket ses 

som positivt. (Europeiska gemenskapernas kommission, 22: 46) 

 

Efter reformen av grundlagen under 2002 så satte man upp en andra, rådgivande, kammare i 

landets parlament. Presidenten tillsätter dessa parlamentariker. EU-kommissionen menar att 

på grund av detta är parlamentens oberoende väldigt begränsat i Tunisien. Partiernas roll finns 
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inskrivna i grundlagen, dessa skall utbilda folket och organisera dem i sitt politiska liv. 

Partierna måste enligt konstitutionen baseras på demokratisk grund och dess grund får inte 

vila på religion, språk, ras, kön eller region. (Europeiska gemenskapernas kommission, 14: 6) 

 

6.4.2 Samhället, rättsväsendet och Rättstatsprincipen 
 
EU-kommissionen skriver att på det stora hela så har stabilitet och säkerhet genomsyrat 

samhället, men under de år som samarbetet fortgått har vissa regionala undantag kommit att 

blomma upp.  Den statliga förvaltningen styrs generellt av kvalificerad och effektiv personal. 

Dock är förvaltningen väldigt centraliserad och hierarkiskt med starka länkar till det styrande 

partiet. EU-kommissionen rapporterar att den tunisiska regeringen tagit ett antal åtgärder för 

att kvaliteten på servicen i förvaltningen, bl.a. genom att tillåta användandet av Internet. 

(Europeiska gemenskapernas kommission, 14: 7) 

År 2000 förlät presidenten ett antal fångar. Ansvaret för fängelseväsendet flyttades från 

inrikesministeriets till justitieministeriet. (Europeiska gemenskapernas kommission, 22: 46) 

Enligt konstitutionen skall rättsväsendet vara oberoende från statlig inblandning. EU-

kommissionen menar dock att Högsta juridiska rådet och offentliga åklagare alla influeras av 

de lagstiftande. Det finns ingen form av skydd mot förflyttning eller avsked för domare utan 

dessa kan när som helst komma att förflyttas eller avskedas. I 2001 blev en domare, som i ett 

öppet brev till presidenten uppmärksammat denne om den rådande omständigheten inom 

rättsväsendet, förflyttad. Landets advokatsamfund upplevs kunna ha bibehållit sitt oberoende 

mot den styrande makten på en ganska stark nivå.  De framsteg som gjorts för att stärka 

rättstatsprincipen, bl.a. genom att öka rätten till advokat så menar EU-kommissionen att det är 

just förstärka rättskyddet som är den riktigt stora utmaningen för de närmaste årens 

samarbeten. 2004 sattes ett projekt igång inom ramen för MEDA för att modernisera det 

juridiska systemet i landet. Regeringen har kunnat hålla nere korruptionen i landet. Under 

1998 tog regeringen ett antal åtgärder i kampen mot korruption, t.ex. inom den centrala 

förvaltningen. (Europeiska gemenskapernas kommission, 14: 6-7) 

6.4.3. Mänskliga rättigheter och fundamentala friheter 
 
Under 2000 uttryckte Europaparlamentet i två resolutioner oro över den rådande situationen 

för de mänskliga rättigheterna i landet. Trots att konstitutionen garanterar demokrati och 

föreningsfrihet så motverkas och inskränks dessa värden ständigt av staten. Bl.a. råder stor 

oklarhet kring hur och när man får starta ett politiskt parti samt att valsystemet i sig 
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favoriserar det styrande partiet, som både dominerar både det institutioner och det politiska 

livet. (Europeiska gemenskapernas kommission, 22: 46) 

 

Konstitutionens artikel åtta garanterar dess medborgare yttrande-, åsikts-, förenings- och 

mötesfrihet. Trots dessa friheter så menar EU-kommissionen att arbetet för att garantera dessa 

friheter måste påskyndas, särskilt vad gäller yttrande- och mötesfriheten.  Man menar att 

dessa friheter är grunden för demokratiseringsprocessen men också främjar den ekonomiska 

och sociala utvecklingen i landet. Internationella observatörer och frivilligorganisationer på 

plats i landet rapporterar ständigt in om trakasserier mot människorättsaktivister, vilket 

synliggör vikten av att stärka åsikts- och yttrandefriheten. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 14: 7) 

 

Tunisien har ratificerat FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna samt sex av de 

frivilliga protokollen. Man har dock inte skrivit under protokollen om konventionen mot 

diskriminering mot kvinnor och konventionen mot tortyr. Landet har också ratificerat de 

dokument som utgör grunden i ILO:s konventioner. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 14: 8) 

 

Föreningar skall garanteras att bli godkända inom tre månader efter att man inlämnat de 

nödvändiga dokumenten. EU-kommissionen menar dock att denna rätt inskränkts för vissa 

människorättsorganisationer. Man menar också att det förekommer andra former av 

påtryckningar från myndigheterna mot frivilligorganisationerna och dess medlemmar utsätts 

ibland för kränkande behandlingar. En särskild lagstiftning reglerar frivilligorganisationer 

med bas i utlandet. Myndigheterna skall godkänna föreningen och dess arbetsprogram innan 

man har rätt att inleda aktiviteter. (Europeiska gemenskapernas kommission, 14: 8) 

 

Pressfrihet garanteras enligt konstitutionen. Trots detta upplever EU-kommissionen att media 

är allt för hårt reglerade i landet för att denna frihet skall kunna garanteras. Bl.a. censureras 

både nationell och internationell TV, radio och tidningsmedia i stor utsträckning. 

Myndigheterna övervakar också både privata och professionella telefonsamtal, fax och 

Internetanvändande. De som driver Internetcaféer i landet har förbundit sig till myndigheterna 

att inskränka deras kunders möjlighet att fritt använda Internet, bl.a. genom att strypa 

möjligheten till att logga in på utländska hemsidor. För att i landet kunna ansluta till en 
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utländsk hemsida så krävs godkännande av myndigheterna. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 14: 8) 

 

Brottsbalken gör alla former av etnisk eller religiös diskriminering straffbar. Man har också 

undertecknat och ratificerat FN:s konvention mot alla former av rasdiskriminering.  

Konstitutionen kräver dock att politiska partier måste respektera och försvara landets arabiska 

och muslimska identitet. Trots detta bedömer EU-kommissionen att landet i stort sett baseras 

på sekulariserade principer.  (Europeiska gemenskapernas kommission, 14: 8-9) 

     

Landet har ratificerat Konventionen mot tortyr och andra former av inhumana eller 

förnedrande behandlingar och bestraffningar. Det är enligt brottsbalken brottsligt att begå 

tortyr. Sen folkomröstning 2002 har man också stärkt skyddet för den personliga integriteten i 

landet.  Trots dessa reformer så har flera former av tortyr och andra former av inhumana 

behandlingar inrapporteras vilket också sanktionerats och försvarats av myndigheterna. EU-

kommissionen menar att landet fortfarande saknar ett tydligt regelverk mot tortyrbrott. Det 

finns inget formellt förbud mot dödsstraff, dessa skall dock bara användas i yttersta särfall. 

Landet har inte godkänt den internationella brottsdomstolen. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 14: 9) 

 

Landet har också tagit krafttag för att stärka jämlikheten mellan könen. All arbetslagstiftning 

som antas i landet refererar till antidiskriminering mellan könen på arbetsplatserna och ger 

ofta speciell rätt för kvinnan. Genom att landet praktiserar s.k. Islamska sharialagar så menar 

EU-kommissionen att lagen inte fullt tillräckligt skyddar jämställdheten mellan könen då 

dessa lagar på flera områden inskränker kvinnans rättigheter. Trots att brottsbalken förbjuder 

misshandel och utnyttjande mot kvinnor så anses detta vara något som skall skötas inom 

familjen. (Europeiska gemenskapernas kommission, 14: 9) 

6.5 Armenien 
 

Det politiska klimatet i Armenien präglas av klanlojaliteter och brist på demokratiska 

traditioner. Armeniens nu gällande konstitution är från 1995. Den ger presidenten stor makt. 

Presidenten, väljs genom allmänna val vart femte år och får sitta i högst två mandatperioder. 

Denne utser premiärministern och har stor frihet att upplösa parlamentet och utlysa nyval. 

Enligt författningen är makten mellan den verkställande, lagstiftande och dömande organ 
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delad. Presidenten har dock den avgörande makten då han bl.a. ha rätten till att upplösa 

parlamentet och har kontrollen över rättsväsendet samt militär. 2005 genomfördes en 

folkomröstning i Armenien om en ändring av konstitutionen, där man bl.a. överförde en del 

av makten från presidenten till parlamentet och regeringen. Denna författningsändring skedde 

på initiativ av olika internationella organisationer, bl.a. Europarådet∗ som man blev 

medlemmar i under 2001 och OSSE. Under september månad 2003 avskaffade Armenien 

också formellt avskaffat dödsstraffet. (Landguiden, 3) 

Inför parlamentsvalet 1995 så förbjöds 9 partier att ställa upp i valet, vilket försäkrade en 

stor dominans för det redan regerande partiet. (Freedom House, 4) 1998 fick den sittande 

presidenten avgå på grund av de protester som uppstod i samband med dennes ambitioner att 

lösa konflikten i provinsen Nagorno-Karabach. (Regeringen, 4 och Freedom House, 4) Den 

nytillträdda regeringen efter presidentvalet hade för avsikt och mål att bygga upp en 

demokrati av västerländskt snitt, fortfarande har dock landet en lång väg att vandra för att 

detta skall kunna införlivas. (Regeringen, 4) 

En politisk kris uppstod i landet under 1999, då fem beväpnade män stormade det nationella 

parlamentet och dödade flera folkvalda. Oppositionen anklagade presidenten för att ha legat 

bakom denna aktion och krävde att denne skulle avgå, men i brist på bevis så skedde inte 

detta. Under de följande åren skulle en rad åtgärder tas från presidentens sida för att stärka 

dennes makt. Presidentvalet 2003 ansågs av närvarande internationella valobservatörer inte ha 

varit fritt. Flera typer av valfusk inrapporterades. 2004 genomfördes stora protester i landet 

som krävde att 2003 års presidentval skulle ogiltigförklaras och ett nytt presidentval skulle 

hållas, dessa protester bemöttes med våld av regimen. Detta ledde till att Europarådet i en 

resolution ställde en rad krav på landet vilket ledde till 2005 års folkomröstning om 

förändring av konstitutionen. En folkomröstning som även den kritiserades av internationella 

valobservatörer. Mellan 2005-2006 genomförde regeringen en rad förändringar i valsystemet 

som av internationella bedömare ansågs leda till en mindre förbättring, denna förändring var 

initierad av Europarådet. Trots de reformer som gjorts för att stärka den lagstiftande 

församlingens ställning, så har presidenten fortfarande stora maktbefogenheter och korruption 

genomsyrar statsförvaltningen. De val som genomförts sedan självständigheten 1991 har av 

utländska valobservatörer inte bedömts som fria och rättvisa. (Freedom House, 4) 

                                                 
∗ Inte att förväxla med Europeiska gemenskapens råd eller Europeiska rådet. Europarådet bildades 1949 eftersom 
behovet av försoning och samarbete för att värna demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatens principer upplevdes vara stort i efterkrigstidens Europa. 
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Landet har dock gjort vissa framsteg vad gäller de mänskliga rättigheterna, men fortfarande 

ger människorättsorganisationer landet kritik (Regeringen, 4). Staten kontrollerar media i 

landet och det råder stora begränsningar i pressfriheten. OSSE:s utsände i området hävdar att 

trots de reformer som gjorts inom mediesektorn för att öka pluralismen så har privata kanaler 

svårt att nå ut. En av de privata tv-kanalerna förlorade sin licens under 2002 något som 

anmäldes till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (Freedom House, 4).  

Det råder officiellt religionsfrihet och den accepteras rent allmänt, förutom att de Jehovas 

Vittnen som finns i landet förbjudits att utöva sin religion. Andra typer av minoriteter har 

också uttryckt att de känt sig diskriminerade i landet. Rent allmänt råder det utbildningsfrihet i 

landet, men vissa inskränkningar har inrapporterats. (Freedom House, 4) Freedom House 

bedömer att genom det våld man använde mot demonstranterna i samband med 

demonstrationerna och protesterna mot presidentvalet under 2003-2004, så råder stora 

inskränkningar i föreningsfriheten. Den kritik man fick från internationella organisationer för 

detta ledde dock till lagändringar för att öka denna frihet. Regeringen kontrollerar också de 

juridiska församlingarna, 2006 togs dock åtgärder för att öka dessa församlingars oberoende 

från regeringen. Sporadiska och oförklarliga arresteringar samt polisiärt våld inrapporteras är 

vanligen förkommande i staten. Det råder rese- och ägandefrihet i landet, men på grund av 

den utbredda korruptionen i landet så innebär det att den senare rätten inskränks. Landet tog 

efter parlamentsvalet 2003 åtgärder för att öka kvinnorepresentationen i det nationella 

parlamentet, så i nästa parlamentsval skall åtminstone 15 av 131 ledamöter i det nationella 

parlamentet vara kvinnor. (Freedom House, 4) 

Armenien är bland annat medlemmar av Europarådet, FN, WTO och OSSE. (Utrikespolitiska 

institutet, 3) I USA arbetar the Armenian Assembly of America och andra armeniska 

lobbygrupper för att påverka kongressen i armenisk favör. Armenien har sedan slutet av 1990-

talet varit den, näst Israel, största mottagaren per capita av amerikanskt bistånd. (Landguiden, 

7) 
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6.5.1 Armeniens frihetspoängsutveckling enligt Freedom House  

 

År: PR CF  Status År: PR CF Status 

    2001 4 4 DF 
1996 5 4 DF 2002 4 4 DF 
1997 5 4 DF 2003 4 4 DF 
1998 4 4 DF 2004 5 4 DF 
1999 4 4 DF 2005 5 4 DF 
2000 4 4 DF 2006 5 4 DF 

(Freedom House, 6 och Freedom House, 4) 

6.6 EU-kommissionens rapport om Armenien 
 

Europeiska kommissionen skriver i sin rapport från 2005 att man givit Armenien ca 290 

miljoner euro från 1996 till 2006 som stöd till utvecklingen av landet. Genom Tacis-

programmet har Armenien under dessa år mottagit dryga 60 miljoner euro. (Europeiska 

gemenskapernas kommission, 19: 6) 

6.6.1 Val och konstitutionen 
 
 EU-kommissionen skriver i sin rapport att OSSE som övervakade valet på plats under det val 

man höll till parlamentet under 2003 kunde finna flera positiva framsteg men att den 

fortfarande saknade många vitala delar för att det skulle kunna anses vara fritt. Den slutliga 

rapporten från OSSE innehöll ett antal rekommendationer om ändring och förbättring av 

valsystemet. Under 2004 valde oppositionen i landet att bojkotta parlamentet. Detta skulle 

komma att hämma arbetet med att förändra konstitutionen och valsystemet. Representanter 

för både EU och Europarådet uppmanade i samband med detta oppositionen att återuppta en 

dialog med de styrande. (Europeiska gemenskapernas kommission, 19: 7) 

6.6.2 Samhället, lagsystemet och Rättstatsprincipen 
 

Med antagandet av konstitutionen 1995 så infördes ett nytt juridiskt system i landet under 

1999. Strukturen i detta system var baserad på ett regionalt domstolsväsende som första 

instans. 2003 godkändes en ny brottslag i landet och med detta påbörjades ett arbete att 

förändra arbetet i de rättskapande församlingarna som genomsyras av korruption, 

ineffektivitet och partiskhet. Detta var ett av de krav Europarådet ställde på landet. 

Organisationer på plats har uttryckt oro över det bristande oberoende de juridiska 
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församlingarna åtnjuter.  En ny lag om förvaltningen i landet trädde i kraft under 2001. EU-

kommissionen menar dock man haft svårt att leva upp till andemeningen i denna och att 

korruptionen i landet har förblivit ett stort bekymmer. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 19: 7) Under 2002 antogs en lag i landet om lokalt självstyre, samma år 

ratificerades också Europeiska stadgan om lokalt självstyre. Europarådet rapporterade dock 

2003 att denna lokala självstyrelse fortsatt var svag och att de viktigaste elementen i den 

Europeiska stadgan fortfarande inte var uppfyllda.  (Europeiska gemenskapernas kommission, 

19: 7) 

 

Polisen har i landet rätt att arrestera en person och hålla den i förvar i upp till 15 dagar utan att 

behöva ge den arresterade tillgång till advokat. Det internationella samfundet har kritiserat 

detta och krävt åtgärder. En rad fall av tortyr och annan kränkande bestraffning har 

inrapporterats från landet. 2001 så överförde man ansvaret för fängelseväsendet från 

inrikesministeriet till justitieministeriet. Detta ses av EU-kommissionen som ett steg i rätt 

riktning.  Polisväsendet brottas med minskade anslag och saknar modern utrustning. En 

reformering är att vänta. Då korruptionen är ett stort problem i landet har Armenien 

undertecknat och ratificerat Europarådets lag mot korruption, men man har ännu inte skrivit 

under FN:s konvention mot korruption. Under 2003 antogs en anti-korruptionsstrategi och 

man anslöt sig till Europarådets grupp av stater mot korruption. Brottslagen från 2003 

innehåller en rad skrivningar som förbjuder korruption, EU anser dock att dessa skrivningar 

inte lever upp till internationell standard.  För att implementera den anti-korruptionsstrategi 

man antagit så tog presidenten under 2004 ett initiativ till att sätta upp ett råd för att motverka 

korruptionen, ledd av premiärministern. Kommissionen hänvisar till OECD:s mätning och de 

menar att korruptionen fortfarande är för hög i landet. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 19: 7-8) 

6.6.3 Mänskliga rättigheter och fundamentala friheter 
 

EU-kommissionen skriver att Armenien ratificerat grunden i FN:s konvention om de 

mänskliga rättigheterna. Dock har man avböjt att skriva under de tre frivilliga protokollen; 

konventionen om rätten till civila och politiska rättigheter, konventionen om eliminerandet av 

all form av diskriminering mot kvinnor samt konventionen mot tortyr, och andra grymma, 

inhumana och nervärderande behandlingar och bestraffningar. Man har skrivit under tre av 

åtta ILO-konventioner. (Europeiska gemenskapernas kommission, 19: 8) 
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Efter landet anslutning till Europarådet under 2001 så har man lyckats uppnå till nästan alla de 

krav som man hade ställt på sig. Valet 2003 och de efterföljande protesterna som bemöttes 

med våld menar EU-kommissionen, visar på att det fortfarande råder stor brist på mänskliga 

rättigheter i landet. (Europeiska gemenskapernas kommission, 19: 8) 

 

En ombudsman för mänskliga rättigheter infördes under 2003. Dennes roll är att försvara 

mänskliga rättigheter och fundamentala friheter i landet. Ombudsmannen utses dock av 

presidenten och inte av parlamentet, vilket ses som problematiskt. Detta har föranlett kritik 

från Europarådet som anser att detta inte leder till opartiskhet. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 19: 8) 

 

Under 2003 antogs en ny lag om press- och mediafrihet till att sända radio och TV, vilket 

enligt EU-kommissionen skulle ha kunnat ha öppnat upp för yttrandefrihet i landet. Men med 

den nya brottslagen från 2004 så reglerades fortfarande medias frihet att uttrycka sig. 

Europarådet och OSSE har i samband med detta uttryckt tveksamheter för vad denna nya 

medielag de facto skall komma att innebära. Denna lag skyddar bl.a. folkvalda i en större 

utsträckning än andra. Organisationerna har också uttryckt oro för att man inte skall kunna 

garantera råden som är ansvariga för de publika och privata kanalerna sina oberoende, då 

dessa utses av presidenten. (Europeiska gemenskapernas kommission, 19: 8) 

 

Religionsfriheten skall sedan 2004 även gälla de Jehovas vittnen som finns i landet, detta 

sedan Armenien implementerat ett av de krav som Europarådet ställt på dem. Högsta andliga 

rådet i den ortodoxa kyrkan i landet har dock överklagat Jehovas vittnens begäran om att 

registrera sig. (Europeiska gemenskapernas kommission, 19: 8) 

 

I fråga om mötesfriheten så skriver EU-kommissionen att en ny lag om möten och 

demonstrationer trädde i kraft 2004. Denna lag har av Europarådet beskrivits som ett steg 

framåt men uppfyller inte det man internationellt åtagit sig att uppfylla. Konstitutionen 

skyddar föreningsfriheten, men det finns ännu ingen lag som reglerar detta. 

Frivilligorganisationers möjlighet att verka försvåras av en rad restriktioner. Man har rätt att 

gå med i fackliga föreningar, dessa har dock förblivit svaga och kollektivavtal sluts inte. 

Fackliga föreningar har rätt att samarbeta med internationella organisationer, detta praktiseras 

dock inte. (Europeiska gemenskapernas kommission, 19: 9) 
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Landet har ratificerat ett protokoll i Europakonventionen om mänskliga rättigheter om ett 

avskaffande om dödsstraffet, samt den Europeiska sociala stadgan. Man erkände också den 

internationella brottsdomstolen under 1999. Det konstitutionella rådet i landet har dock uttalat 

sig negativt om landets lagstiftnings kompabilitet med denna domstol. (Europeiska 

gemenskapernas kommission, 19: 9) 

 

Konstitutionen ger kvinnan och mannen lika rättigheter, men då det råder hög arbetslöshet i 

landet menar EU-kommissionen att detta särskilt kommit att påverka kvinnans rättigheter. 

2004 antogs ett arbetsprogram för att stärka statusen för landets kvinnor. Minoriteters 

rättigheter regleras av en lag från 1998. Europarådet anser dock att denna rätt inte är nog 

stark. (Europeiska gemenskapernas kommission, 19: 9) 

6.7 Azerbajdzjan 
 

Azerbajdzjan nu gällande konstitution antogs 1995 och enligt den är Azerbajdzjan en 

demokratisk och sekulär stat. (Regeringen, 5) 1995 hölls också det första parlamentsvalet 

efter frigörandet från Sovjet, med nio konkurrerande partier och runt 600 oberoende 

kandidater. 1998 hölls presidentval i landet och detta val befläckades av många 

tvivelaktigheter. Parlamentsvalet 2000 kritiserades av närvarande internationella 

valobservatörer för en rad oegentligheter (Freedom House, 5). Under 2002 hölls en 

folkomröstning om omfattande författningsändringar, något som bl.a. stärkte presidentens 

redan avsevärda makt, detta godkändes också. Presidenten, som 1992 tog sig till makten 

genom en militärkupp, har efter denna reform i stort sett diktatorisk makt, han har bl.a. 

makten att utse premiärminister och övriga i regeringen, vilka är ansvariga inför presidenten. 

Premiärministern träder in i presidentens ställe om denna avlider. Denne har således alltså 

möjlighet att välja sin efterträdare (Regeringen, 5 och Landguiden, 4). Folkomröstningen 

kritiserades även den av närvarande internationella valobservatörer för att innehålla t.ex. 

valfusk och mutor (Freedom House, 5).  Presidenten som väljs på en period om 5 år är efter 

denna konstitutionsändring både statschef och överbefälhavare, han utnämner domare i 

författningsdomstolen och Högsta domstolen, samt har rätten att utlysa val. Presidenten får 

högst sitta två mandatperioder (Landguiden, 4). 

2003 års presidentval föregicks av en rad märkliga händelser, där den sittande presidentens 

son helt plötsligt övertog sin faders återvalskandidatur som president, då dennes hälsa 
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försämrats. Även detta val kritiserades av internationella valobservatörer. Precis innan 

parlamentsvalet i november 2005 arresterades tidigare ämbetsmän för anklagelser om 

kuppförsök. Andra menar att detta var presidentens sätt att öka sin makt och inflytande i 

landet (Freedom House, 5). 

Rättssystemet har i landet behållit en stor del av den struktur som fanns under den sovjetiska 

perioden. År 1998 avskaffade man dödsstraffet och sedan 2001 är man också medlemmar av 

Europarådet. Med medlemskapet i Europarådet så har man åtagit sig att stärka demokrati och 

respekten för mänskliga rättigheter. Men landet har fortfarande stora brister i demokratin och 

rättsäkerheten då domstolarna är korrumperade, och polisbrutalitet och godtyckliga 

arresteringar inte är ovanliga (Landguiden, 4). Landet kritiseras regelbundet av 

människorättsorganisationer för brister i respekten för de mänskliga rättigheterna. Under 

senare år har särskilt kritik riktats mot landet för den rådande situationen för journalister och 

mediefrihet. Inget val som hållits sedan självständigheten 1991 har av utländska observatörer 

bedömts som fria och rättvisa, bl.a. kritiserade man 2005 års parlamentsval (Regeringen, 5 

och Freedom House, 5). 

Landets ledare har lovat att genomföra ett reformprogram mot demokratisk utveckling, men 

Freedom House menar att denna utveckling har kommit att gå väldigt sakta i praktiken. I 

konstitutionen ges press- och yttrandefrihet men likväl så inskränks dessa rättigheter i 

praktiken på flera sätt. Media kontrolleras uteslutande av regimen, även om en liberalisering 

av mediesektorn skedde 2005 två år efter att man blivit medlemmar i Europarådet, då dessa 

krävt detta. Vissa begränsningar finns för religiösa minoriteter i landet. Utbildningsfrihet 

råder i landet och inskränks oftast inte av regimen, dock har olika universitet blivit utsatta för 

påtryckning från regeringen att bestraffa lärare och studenter som engagerat sig i 

oppositionspartier. Det råder stora restriktioner i möjligheten till mötesfrihet, särskilt för 

oppositionella partier.  Freedom House menar också att landet har haft svårt att bygga upp en 

fungerande rättsapparat som utgör grunden i rättstaten (Freedom House, 5). 

Landet är medlemmar i organisationer som FN, OSSE och Europarådet. (Utrikespolitiska 

institutet, 4) Utrikespolitiskt söker Azerbajdzjan bevara goda relationer till såväl Väst som 

Ryssland och Iran. (Landguiden, 8)  
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6.7.1 Azerbajdzjans frihetspoängsutveckling enligt Freedom House  

 

År: PR CF  Status År: PR CF Status 

    2001 6 5 IF 
1996 6 5 IF 2002 6 5 IF 
1997 6 4 DF 2003 6 5 IF 
1998 6 4 DF 2004 6 5 IF 
1999 6 4 DF 2005 6 5 IF 
2000 6 5 IF 2006 6 5 IF 

(Freedom House, 6 och Freedom House, 5) 

6.8 EU-kommissionens rapport om Azerbajdzjan  
 

Europeiska kommissionen skriver i sin rapport från 2005 att man givit Azerbajdzjan drygt 300 

miljoner euro mellan 1996 och 2006 som stöd till utvecklingen av landet. Tacis-programmet 

har man anslagit ca 90 miljoner euro under dessa år. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 18: 5) 

6.8.1 Val och konstitutionen 
 

Den Europeiska kommissionen riktar kritik mot det presidentval som hållits i landet under 

2003, detta trots att landet tagit vissa steg mot att införa ett mer öppet valsystem enligt 

Europarådets och OSSE:s rekommendationer. Man skriver dock att valet var ett steg framåt i 

jämförelse med tidigare hållna val. (Europeiska gemenskapernas kommission, 18: 6) 

6.8.2 Samhället, lagsystemet och Rättstatsprincipen 
 
Sedan 1999 har över 2650 lokala småkommuner skapats, dessa kan besluta om egna skatter 

och anta lokala utvecklingsprogram. Kommunerna är dock ekonomiskt beroende av staten 

vilket begränsar dessas självständighet.   (Europeiska gemenskapernas kommission, 18: 6) 

Under 2000 påbörjades ett reformarbete om statsförvaltningen i landet. Alla i landet skall ha 

rätt att få jobb i den civila förvaltningen med krav om motverkande av korruption. 

Deklaration av inkomster och annat ägande är ett krav under ens tid som arbetare inom 

statsförvaltningen. (Europeiska gemenskapernas kommission, 18: 6-7) 

 

Då korruptionen är ett stort problem i landet har Azerbajdzjan undertecknat och ratificerat 

Europarådets lag mot korruption, detta under 2004, samma år undertecknade man också FN:s 
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konvention mot korruption. Man anslöt sig också detta år till Europarådets grupp av stater mot 

korruption. Under 2003 och 2004 togs en rad åtgärder och initiativ mellan olje- och 

gasproducerande bolag samt staten. Man kom överens om att inkomsterna som produktionen 

inbringade skulle vara transparant och allt skulle redovisas. Detta upplevdes positivt av bl.a. 

EU-kommissionen.  (Europeiska gemenskapernas kommission, 18: 7)  

Arbetet med att motverka korruption och ekonomisk brottslighet är något som prioriteras av 

regeringen, och ett antal initiativ har tagits för att stärka lag och ordning. Mellan 2004-2006 

sattes ett nationellt program igång för att motverka korruption. Bl.a. skapades under denna tid 

ett departement för kampen mot korruptionen. EU-kommissionen menar att trots de många 

åtgärder man tagit för att motverka korruptionen i landet så har lite framsteg kunnat ses. Man 

menar också att landets definition av ekonomisk brottslighet inte når upp till internationella 

krav. (Europeiska gemenskapernas kommission, 18: 7) 

6.8.3 Mänskliga rättigheter och fundamentala friheter 
 

Den Azerbajdzjanska konstitutionen från 1995 ger dess medborgare tanke- och yttrandefrihet, 

samvetsfrihet, mötesfrihet samt föreningsfrihet. (Europeiska gemenskapernas kommission, 

18: 5-7) Man har också antagit de flesta av FN-konventionerna och de protokollen om 

mänskliga rättigheter, t.ex. om människans politiska rättigheter, mot tortyr och andra 

förnedrande former av bestraffning samt FN:s konvention om barns rättigheter. EU-

kommissionen menar dock att även om man skrivit under dessa konventioner, så återstår 

mycket för att man skall kunna anse dem vara implementerade.  (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 18: 7) 

Flera åtgärder har under åren tagits för att stärka yttrandefriheten i landet. Trots detta har 

rapporter inkommit om trakasserier mot journalister. Journalister blev också av polis utsatta 

för våldsam behandling under de upplopp som följde med 2003 års presidentval. En 

journalist, tillika ledare för ett av oppositionspartierna blev i samband med dessa upplopp 

dömd till fem års fängelse, i en av internationella övervakare ansedd som en icke rättvis 

rättegång. (Europeiska gemenskapernas kommission, 18: 7-8) 

Pressfriheten inskränks både genom ekonomiska och finansiella svårigheter, men också 

genom lagen. EU-kommissionen hänvisar till OSSE vilka menar att oppositionspressen i 

landet ofta hindras att utöva sin journalistik bl.a. genom att nekas tillträde till tryckerier eller 

få tillgång till information. Journalister kan lätt bli dömda för förtal. Under 2003 infördes ett 
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pressråd i landet med en placering mellan myndigheterna och media. Under 2004 antogs en 

ny presslag i landet. Den uppfyllde de krav som Europarådet ställt på landet att öppna upp tv-

marknaden även för oberoende TV-kanaler. Statstelevisionen skulle efter detta få konkurrens 

om utrymmet av privata kanaler. Europarådet kritiserade denna lösning, då de önskat att TV 

skulle ha blivit helt oberoende. (Europeiska gemenskapernas kommission, 18: 8) 

Konstitutionen ger medborgaren rätten att utöva dess religion utan restriktioner. 

Religionsfriheten, regleras genom religionslagen som föreskriver att staten inte får lägga sig i 

religiösa aktiviteter, förutom då dessa hotar allmän ordning och stabilitet. Religiösa 

grupperingar måste dock registreras hos myndigheter för att de skall anses vara lagliga. Att 

inte vara registrerad innebär att det är svårt, men inte omöjligt att utöva sin religion och för ett 

religiöst samfund att existera. EU-kommissionen hävdar dock att registreringsprocessen ofta 

drar ut på tiden. (Europeiska gemenskapernas kommission, 18: 8) 

Konstitutionen ger människan föreningsfrihet, inkluderande rätten att starta fackföreningar. 

Vissa arbetsgrupper förbjuds dock från att engagera sig fackligt. EU-kommissionen menar 

dock att fackföreningars möjligheter att verka inskränks av bristen på ekonomiska medel. 

Landet har också skrivit under och ratificerat ett antal viktiga konventioner inom ramen för 

ILO, man menar dock att man fortfarande har lång väg att vandra innan man uppfyller dessa. 

Frivilligorganisationer i landet är tvungna att registrera sig för att få verka. En lag från 2004 

innebär dock att om en organisations registreringsansökan tar längre än 45 dagar så skall man 

automatiskt bli registrerade. Detta för att förhindra att man förhindrar organisationer att verka 

genom att dra ut på godkännandet av deras ansökan. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 18: 8) 

Situationen i landets fängelser är någon som EU-kommissionen också ser med oro på. 

Europarådet har rekommenderat ett antal reformer för att förbättra situationen. En åtgärdsplan 

diskuteras mellan Europarådet och företrädare för regeringen. Speciell vikt läggs för att få 

bort tortyr och andra former av förnedrande behandling i landets fängelser och polisstationer, 

som har varit vanliga inslag. Situationen för politiska fångar i landet har enligt EU-

kommissionen stadigt förbättrats. (Europeiska gemenskapernas kommission, 18: 9)  

2002 ratificerade landet en av Europarådets konventioner mot dödsstraff. Man har dock inte 

skrivit under Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheternas stadga nummer 13 om 



 52 

ett totalförbud mot dödsstraff. Man har heller inte godkänt den internationella 

brottsdomstolen. (Europeiska gemenskapernas kommission, 18: 9) 

EU-kommissionen rapporterar om att våld mot kvinnor, speciellt på landsbygden, är ett stort 

problem i landet. Enligt lag är våldtäkter förbjudet. Ingen reglering finns dock mot våldtäkter 

och annan form av utnyttjande inom äktenskapet. Brott mot barn regleras i brottsbalken. 

Barnen ges också av konstitutionen rätten till utbildning och hälsovård. EU-kommissionen 

skriver dock att regeringen haft svårt att leva upp till dessa rättigheter. (Europeiska 

gemenskapernas kommission, 18: 9) 

EU-kommissionen menar att Azerbajdzjan tagit positiva steg i kampen mot rasism och 

främlingsfientlighet samt att stärka minoritetsskyddet, detta bl.a. genom att ratificera 

Europarådets konvention för skydd av nationella minoriteter. Enligt brottbalken från 1999 är 

brott med grund i ras, nationell och religiös karaktär ansedda som hatbrott. Under 2001 

infördes ett ombudsmannaämbete med ansvar för mänskliga rättigheter.  Trots de positiva steg 

landet tagit i stärkandet av minoritetsskyddet så är diskriminering ett inte helt ovanligt inslag i 

samhället. Arbetet måste intensifieras för att stärka rättigheterna för de särskilt utsatta 

grupperna som etniska armenier, flyktingar och små religiösa minoriteter. (Europeiska 

gemenskapernas kommission, 18: 9-10) 

6.9 Konflikter 

6.9.1 Västsahara 
 
1975 genomfördes den s.k. ”gröna marschen” då ca 350 000 civila marockaner, men även 

trupper, marscherade in i det spanska Sahara, det vi idag kallar Västsahara. Marocko skulle 

efter detta komma att göra anspråk på detta spanska område i Marockos grannskap, samtidigt 

som Mauretanien gjorde anspråk på de södra delarna av detta område. Spanien var förlamade 

av en nationell kris i landet då general Franco låg för döden. Efter detta kom parterna överens 

om att alla spanska trupper skulle sändas tillbaka till Spanien. 1979 släppte Mauretanien sina 

nyvunna marktillgångar varpå Marocko gjorde anspråk på även dessa. Samtidigt utropade den 

västsahariska befrielserörelsen Polisario området för självständigt. Detta skulle bli starten på 

en lång och infekterad strid mellan Marocko å ena sidan och separatister å andra sidan. Denna 

strid skulle komma att sätta sin prägel även på den förda inrikespolitiken i Marocko under 

1970- och 80-talet då det skulle komma att innebära stora ekonomiska förluster. 1991 

tecknades eldupphör mellan parterna på initiativ av FN.  (Landguiden, 5) Även om avtal om 
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eldupphör undertecknats så är Västsaharakonflikten inte ansedd som helt löst. Vapenvilan 

upprätthålls genom utplacerad FN-personal och frågan har kommit att förblivit en känslig 

fråga både inrikes- och utrikespolitiskt både för den kungliga och politiska makten. Brott mot 

de mänskliga rättigheterna inrapporteras och området är i behov av stora humanitära 

hjälpinsatser. (Regeringen, 5) 

6.9.2 Konflikten i Nagorno-Karabach 
 

Under sovjettiden blev territoriet kring området Nagorno-Karabach ett tvisteämne mellan 

delrepublikerna Armenien och Azerbajdzjan, sedan det bestämts att detta område, vars 

befolkning dominerades av armeniskt ursprung, skulle underställas Azerbajdzjan. Efter att 

Nagorno-Karabach 1988 begärt att få lämna Azerbajdzjan tilltog konflikten i omfattning och 

utvecklades under 1990 till en väpnad konflikt. Parterna skrev ett avtal om vapenvila 1994, 

men konflikten räknas som latent och konflikter uppstår med jämna mellanrum mellan 

parterna. (Regeringen, 4) 
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7. Analys och slutsatser 

7.1 Marocko 
 
Den första frågeställningen vi utgick ifrån var om vi kunde se överföring av normer i de 

undersökta skrivna bilaterala avtalen med Armenien, Azerbajdzjan, Marocko och Tunisien.  

I det bilaterala associationsavtalet mellan EU och Marocko finner vi normativa krav om att 

man skall leva upp till mål som demokrati, fred och mänskliga rättigheter. Vi ser att detta 

associationsavtal har tydliga inslag av överföringsstrategin som Manners menar att EU 

använder sig av i sitt normspridande i världen. Man ställer även normativa krav i utbyte mot 

ekonomiska bidrag och annan support. EU har också makten att dra in de ekonomiska 

bidragen om man upplever att målen för avtalet inte följs, vilket man även har gjort. Dock var 

beloppet Marocko fick som stöd för utvecklingen av landet enligt de ingångna 

associationsavtalen mycket omfattande. I detta ser vi ett tydligt exempel på det ”morot och 

piska förhållande” som Manners tar upp som strategi för att EU ska få sin vilja igenom och 

påverka länderna i den riktning man vill. (Europeiska gemenskapernas kommission, 22: 38) 

Dock är det i avtalet med Marocko en svag inskrivning av skyldigheten att uppfylla målen 

med detta avtal.   

Men den andra frågan vi ställde oss återstår, om vi som Manners menar kan säga att EU 

haft makten att påverka landet till demokratisk förändring. Marocko lyfts fram av EU 

kommissionen som det land som lyckats bäst i utvecklingen mot mänskliga rättigheter inom 

Barcelona processen. (Europeiska gemenskapernas kommission, 13: 7) Marocko har från man 

skrev avtalet 1996 till 2006 enligt Freedom House, förbättrats något när det kommer till de 

civila friheterna i landet. Landet visar en viss positiv utveckling i de civila friheterna under 

1998 till 2000 då man går från 5 till 4 på rankningen. Men detta försämras igen 2001 då man 

går upp till 5. De senaste åren i Freedom House mätning förbättras Marocko igen och går ner 

till 4. De politiska rättigheterna förblir oförändrade på rankningen 5. (Freedom House, 6 och 

Freedom House, 2) Enligt Freedom House har länder med rankningen 3 till 5 när det gäller 

civila friheter till viss del uppnått målen för den standard som Freedom House sätter upp för 

valdemokratin. Nivån på förtrycket i landet ökar med varje högre poäng man får och detta 

speglar områdena censur, politisk terror och förbud mot föreningsfrihet. (Se bilaga 1) 

Marocko har från 1996 till 2006 enligt Freedom House inte gått framåt alls när det gäller de 

politiska rättigheterna. Man har hela tiden legat kvar på rankningen 5. Inom de politiska 

rättigheterna innebär detta att ett land som rankas från 3 till 5 har svaga politiska rättigheter. 
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Andra variabler som kan påverka länder med svaga politiska rättigheter är länder med en 

auktoritär ledare med stora maktbefogenheter, vilket vi kan se är fallet med Marockos kung. 

Men länder som ligger i skalan 3-5 kan ändå ha vissa element av politiska rättigheterna som 

tillexempel organisationsfrihet i kvasi-politiska grupper eller resonabel frihet att välja i 

politiska val. (Se bilaga 1) Detta kan vi se inslag av i Marockos utveckling speciellt de senaste 

åren för undersökningen. Under 2002 lättade regeringen på lagstiftningen kring föreningar för 

att stärka rätten till att fritt kunna mötas och valet som hölls under 2002 anses av Freedom 

House vara det första valet i landet som gått någorlunda rätt till.   

Trots att man i avtalet inte ställer så klara och hårda krav på Marocko att uppfylla målen 

med avtalet, så lyfts Marocko fram av EU kommissionen som det land i regionen som gjort 

mest framsteg. (Europeiska gemenskapernas kommission, 13: 7) Vi kan i Marocko se vissa 

förändringar till att närma sig EU:s krav om demokrati och mänskliga rättigheter, speciellt 

genom införandet av lagar, konventioner och kommittéer som bland annat ska garantera de 

mänskliga rättigheterna, öka pressfrihet och garantera mötesfriheten. Detta är även 

förändringar som kan ses i nedgången från 5 till 4 i Freedom House mätning av de civila 

friheterna. Detta är initiativ som visar att landet är öppen för förändringar och är villiga att 

införa ett system i landet som bättre stämmer överens med det som EU sätter upp som mål 

inom Barcelonaprocessen och även de normer som Manners menar är grunden i EU. Men 

trots att man infört mycket som tyder på att man är villig till förändring speciellt de senaste 

åren för undersökningen, finns fortfarande stora svårigheter att efterleva dessa förändringar. 

Även om lagar och insatser genomförts i praktiken så ser verkligheten annorlunda ut. 

Marocko har enligt Freedom House inte förbättrat sin status som enbart ett delvis fritt land, 

samma status som man hade 1996 när avtalet skrevs. Det råder fortfarande en traditionell 

maktstruktur i landet och monarken har näst intill oinskränkt makt eftersom parlamentet 

endast har begränsat inflytande. Brott mot de mänskliga rättigheterna har inrapporterats och 

området är i behov av stora humanitära hjälpinsatser. (Regeringen, 5) Även när det kommer 

till fred och stabilitet i regionen, så kan oroligheterna 2003 och Västsaharakonflikten, som 

inte är helt löst, ses som inslag av instabilitet i landet.  Vi kan dock med bakgrund av Freedom 

House och EU:s rapport se att viss utveckling skett i enligt med EU:s normer, samt att försök 

gjorts för att närma sig de normativa krav och mål som ställts på samarbetet mellan Marocko 

och EU i Barcelonaprocessen. Vad vi däremot inte kan säga, är om det är EU inom ramen för 

Barcelonaprocessen som har orsakat den något positiva utvecklingen i landet. Det är inte 

möjligt att inom ramen för denna undersökning isolera vilken del EU genom 

Barcelonaprocessen har i Marockos utveckling mot demokrati. Manners menar att EU genom 
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avtal som tillexempel associationsavtalet med Marocko har normativ makt att påverka andra 

länder. Men vi kan inte fastslå att EU:s inverkan på Marocko är den enda påverkan som 

bidragit till den utveckling vi kan se. I dagens moderna värld och genom globalisering kan det 

vara flertalet krafter som inverkar på Marockos förändring, från olika håll. Marocko är även 

medlemmar av till exempel Förenta Nationerna och har förbindelser med USA. (Landguiden, 

1) USA har även ökat sitt bistånd till Marocko och därför måste även USA:s inflytande på 

landet antas ha effekt på utvecklingen. Det kan även vara så att Marockos medlemskap i 

internationella organisationer som exempel FN är ett annat sätt att få överföring av normer på. 

Där man eventuellt tydligare kan se vilken direkt makt eller effekt en aktör haft i att påverka 

landet. Detta är den normspridningsväg som Manners kalla för proceduriella normspridning.  

Under perioden för vår undersökning har Marocko även fått stöd European initiative for 

Democracy and Human Rights, som inte ingår i Barcelonaprocessen, (Europeiska 

gemenskapens kommission, 7) även detta projekt kan ha bidragit till den något positiva 

förändringen vi kan se i Marockos demokratiutveckling.  

Dock borde EU ha bidragit till utvecklingen i Marocko i någon utsträckning då EU lägger 

ner mycket kraft och resurser på att öka sitt inflytande på landet och då vi även kan se en viss 

positiv trend i demokratiutvecklingen i landet. Även det faktum att Marocko sökt medlemskap 

i den Europeiska Gemenskapen kan vara ett tecken på att EU har en viss inverkan på landet 

och att Marocko attraheras av de grundfundament som EU står för. Eftersom de bilaterala 

associationsavtalen inom Barcelonaprocessen var en uppföljning av tidigare avtal från 70-talet 

har Marocko en förhållande vis lång tid av kontakt med EU och därför har EU även haft lång 

tid på sig i den normativa påverkan på landet. (Europeiska gemenskapernas kommission, 8)  

7.1.1 Slutsats 
 
Med detta som utgångspunkt kan det vara så att EU varit en bidragande orsak till att vi i dag 

kan se en viss positiv utveckling i landet, vilket stämmer överens med teorin om EU:s 

normativa grund. Det vi däremot inte kan göra är att enbart säga att det är EU som har haft 

den normativa makten att påverka Marocko till den förändring vi kan se. Det går här inte att 

isolera vilken inverkan EU ensamt har haft på Marockos demokratiutveckling inom ramen för 

Barcelonaprocessen. Det vi däremot kan säga utifrån våra frågeställningar är att vi kan se att 

EU genom detta associationsavtal med Marocko, ställer krav och mål på utveckling inom 

mänskliga rättigheter, fred och demokrati och att EU med detta i enlighet med den normativa 

teorin försöker överföra normer till Marocko. Även om EU i detta avtal inte har så hårda krav 

på skyldigheten att nå upp till målen.  Man har använt sin makt genom att dra in bidrag och 
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detta kan liknas med det ”piska och morot förhållande” som Manners menar är ett viktigt 

instrument som EU använder sig av i sitt normspridande. Dock kan vi inte säga som Manners 

menar, att EU är en normativ makt som innehar makten att påverka landet till demokratisk 

utveckling. Det går inte inom ramen för denna undersökning att säga vilken påverkanseffekt 

EU ensamt har haft på Marocko. Det är alltså väldigt svårt att identifiera endast EU:s effekt på 

utvecklingen, eftersom Marocko givetvis har kontakter med andra aktörer som kan bidra till 

landets utveckling. Även andra faktorer som globalisering måste tas med som möjliga 

påverknings faktorer.  

7.2 Tunisien  
 

Även i det bilaterala avtalet mellan Tunisien och EU kan vi se överföringsstrategin som 

Manners menar att EU använder sig av. EU ställer normativa krav om att man skall sträva 

efter demokratiska principer, fred och mänskliga rättigheter och att man även skall ha dessa 

som grund mål för avtalet. Liksom i avtalet med Marocko, ställer man även i samarbetet med 

Tunisien krav på att villkoren ska uppfyllas i utbyte mot bidrag och andra samarbeten på det 

ekonomiska planet. EU har även här makten att dra in de ekonomiska bidragen som man 

utlovat till Tunisien om man upplever att målen för avtalet inte följs. Denna maktmekanism 

har man också sig av mot Tunisien. Men trots detta fick landet ett väldigt omfattande 

bidragssumma för stöd till utvecklingen av landet inom ramen för detta samarbete. 

(Europeiska gemenskapernas kommission, 22: 38) Vi ser också här ett tydligt exempel på det 

”morot och piska förhållande” som Manners tar upp inom ramen för överföringsstrategin för 

att EU ska få landet att förändra sina normer om bland annat demokrati.  

Men det är i avtalet med Tunisien en svag inskrivning av skyldigheten att uppfylla målen. 

Det som är speciellt med fallet Tunisien, är att EU-kommissionen i sin rapport skriver att 

Tunisien valt att inleda samarbetet med EU inom områdena som avser demokrati och 

mänskliga rättigheter i långsam takt och detta är något man har gått med på från EU:s sida. 

(Europeiska gemenskapernas kommission, 6)    

 

När vi tittar på om man som Manners menar kan säga att EU haft makten att påverka landet 

till demokratisk förändring, ser vi att Tunisien enligt Freedom House stått still i den 

demokratiska utvecklingen. Man har inte förändrat sin status som ett icke fritt land. Från 1996 

när Tunisien och EU skriver på avtalet, har landet stått kavar på rankningen 6 inom de 

politiska rättigheterna och rankningen 5 för de civila friheterna. Enligt Freedom House är 
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länder med rankningen 6 inom de politiska rättigheterna bland annat enpartidiktaturer, något 

som man även bedömer att Tunisien är. (Freedom House, 6 och Freedom House, 3) Denna typ 

av stater tillåter endast minimala politiska rättigheter som exempelvis viss politisk 

representation för minoriteter. Detta ser vi i Tunisien där ett parti innehar all makt och 

oppositionspartier är förbjudna, samt att inget av de val som hållits har ansetts vara fria eller 

rättvisa av internationella observatörer. (Freedom House, 3) Att ingen utveckling kan ses i 

landet i de politiska rättigheterna, kan även bero på införandet av de lagar som gör att den 

sittande presidentens makt bibehålls.  

EU-kommissionen menar att Tunisien är den stat som uppvisat mest framsteg på det 

ekonomiska planet och kvinnorepresentation i parlamentet, men att de haft svårt att leva upp 

till kraven om de demokratiska åtagandena. (Europeiska gemenskapernas kommission, 22) 

Enligt Freedom House har länder med rankningen 3 till 5 när det gäller civila friheter inom 

vissa områden uppnått målen för den standard Freedom House sätter upp för valdemokratin. 

Nivån på förtrycket i landet ökar med varje högre poäng man får och detta speglar områdena 

censur, politisk terror och förbud mot föreningsfrihet. (Se bilaga 1) Tunisien innehar högsta 

poäng inom denna kategorisering. De bevis för att Tunisien inte gått framåt och att de ligger 

högt på rankningen, kan vara att de inte har skrivit på FN:s konvention mot diskriminering 

mot kvinnor och konventionen mot tortyr. Trakasserier av människorättsorganisationer och 

väldigt stark kontroll av all media och frivillaorganisationer, ser vi som exempel på varför 

landet inte förändrats i positiv riktning när det gäller de civila friheterna.  Presidenten Ben Ali 

har även visat väldigt lite intresse när det gäller att utveckla landet demokratiskt och hittills 

har styret inte visat några tecken på att man vill införa förändringar för att öka press- eller 

föreningsfriheten. (Freedom House, 3) 

 

Det vi i Tunisiens fall kan se som en direkt påverkan från EU genom Barcelonaprocessen och 

MEDA, är det projekt som sattes igång 2004 för att modernisera det juridiska systemet i 

landet. Det är just förstärka rättsskyddet som EU-kommissionen ser som den riktigt stora 

utmaningen för de närmaste årens samarbete med Tunisien. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 14: 6-7) Dock kan vi inte se att denna insats bidragit till någon större faktisk 

förändring i landet fram till 2006.   

Det som kan vara fallet för Tunisien, är att om man inte haft något samarbete med EU 

skulle det kunna var så att landet faktiskt kunnat backa i den demokratiska utvecklingen. 

Kontakten med EU kan ha påverkat landet på så sätt att ytterligare inskränkningar i de 

politiska rättigheterna och i de civila friheterna inte skett. Att presidenten har godkänt det 
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bilaterala associationsavtalet med EU kan även det ses som ett tecken på att man är villig att 

låta sig påverkas av unionen. Vi tror att om Tunisien inte ingått samarbetsavtalet med EU, så 

hade förmodligen inte arbetet med att reformera rättsväsendet inletts. Men även Tunisien är 

medlemmar av internationella organisationer och har kontakt med andra aktörer som kan ha 

bidragit till att landet inte gått tillbaka i den demokratiska utvecklingen. Tunisien är bland 

annat medlemmar av FN och har goda relationerna till Frankrike, som också är landets största 

handelspartner och biståndsgivare. (Landguiden, 6) Landet har även fått bidrag av European 

Initiative for Democracy and Human Rights, som har som mål att stödja det civila samhället 

och på så sätt stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 6) På grund av detta kan vi inte isolera endast EU:s inverkan på Tunisien inom 

ramen för Barcelona processen.  

Men faktumet är att Tunisien enligt Freedom House inte alls gått fram i 

demokratiutvecklingen och att de stått still som ett icke fritt land under hela 

undersökningsperioden. Tunisien själva säger även att man endast är villig att sakta förändras 

demokratiskt. Detta ser vi som en viktig bidragande orsak till att landet också stått still när det 

kommer till demokrati och mänskliga rättigheter. Den styrande makten har inte viljan att 

förändras i den riktning EU ställer krav på i associationsavtalet. Med detta kan vi se att EU 

inte har haft makten att förändra landet i positiv riktning när det kommer till att ändra sina 

normer om demokrati och mänskliga rättigheter.    

7.2.1 Slutsats  
 
Det vi utifrån våra frågeställningar kan säga är att EU i relationen med Tunisien använder sig 

av överföring av normer i enlighet med den normativa teorin. Man ställer i avtalen upp som 

mål och krav att parterna ska arbeta mot utveckling av de mänskliga rättigheter, fred och 

demokrati. I Tunisiens fall är det dock svaga krav på att landet att uppfylla målen med avtalet 

och EU har godkänt att Tunisien utvecklas sakta när det gäller målet om demokrati. EU har 

även använt sin makt att dra in bidrag till Tunisien och detta kan liknas med det ”piska och 

morot förhållande” som Manners menar är ett viktigt instrument som EU använder sig av i sitt 

normspridande. Men vi kan inte säga som Manners menar att EU innehar en normativ makt 

att påverka landet till att ändra normer om mänskliga rättigheter och demokrati inom ramen 

för Barcelonaprocessen. Vi kan inte se att Tunisien närmat sig de krav på utveckling av 

demokrati och mänskliga rättigheter som ställs på dem i avtalet. Tunisien har enligt Freedom 

House stått still i den demokratiska utvecklingen och anses precis som 1996 när 

undersökningen startar, vara ett icke fritt land där stora brister i de politiska rättigheterna och i 



 60 

de civila friheterna finns. Samtidigt kan det vara så att landet hade backat i denna utveckling 

om det inte vore för kontakten med EU, men denna påverkan går inte att isolera till enbart 

EU:s inverkan då landet även fått bidrag och haft kontakter med andra aktörer. Dock kan vi 

dra slutsatsen att vi inom ramen för denna undersökning inte kan se någon positiv utveckling i 

landet när det kommer till mänskliga rättigheter och demokrati. Vi kan därför inte säga att EU 

haft makten att påverka Tunisien att förändra normerna i landet inom ramen för 

Barcelonaprocessen.  

7.3 Armenien  
 

I avtalet med Armenien finner vi långtgående normativa krav och tydliga spår av 

överföringsstrategin som Manners menar att EU brukar använda sig av i sitt normspridande i 

världen. Alla de normer som Manners menar att bygger på och som han menar att EU brukar 

använda sig av i sitt normspridande ingår som krav i avtalet. Det finns också inslag av det 

"morot och piska förhållande" som Manners också menar brukar ingå i EU:s strategier i det 

skrivna avtalet.  

I Freedom House mätningar från 1996 fram till 2006 har inga förbättringar noterats i 

utvecklingen av de politiska rättigheterna och de civila friheterna. Under de sista åren av 

1990-talet och de inledande åren av 2000-talet bedöms en smärre positiv utveckling skett och 

landet fick under dessa år ett marginellt bättre resultat vad gällde de politiska rättigheterna. 

Dock gick man tillbaka till utgångsklassificeringen 2004 och bibehöll denna mätperiod ut.  

(Freedom House, 6 och Freedom House, 4) De politiska rättigheterna har alltså enligt 

Freedom House pendlat mellan 4 och 5. Folket har enligt Freedom House i ett land som 

placerar sig mellan 3-5 svaga politiska rättigheter. Förutom att politisk korruption, våld och 

politisk diskriminering kan förekomma så är det inte ovanligt med orättvisa val. (Se bilaga 1) 

Detta vidimeras också både av Freedom House och EU-kommissionen, som rapporterar att 

landet har haft stora problem med valfusk och öppenheten i det politiska systemet. Våld har 

också använts i samband med protester mot hållna val. Presidenten har en väldigt stor makt i 

landet då han kontrollerar domstolarna och regeringen. (Freedom House, 4 och Europeiska 

gemenskapernas kommission, 19: 8) Enligt Freedom House har länder med rankingen 3 till 5 

när de gäller civila friheter till viss del uppnått målen för den standard de sätter upp för 

valdemokrati. Man når dock inte upp till de elementära friheter och rättigheter som Freedom 

House menar skall ingå i en liberal demokrati. Dessa länder kan i vissa fall nå upp till höga 

eller väldigt höga poäng inom vissa områden medan man inom andra områden visar upp låga 
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eller väldigt låga poäng. Några områden kan vara att staten har svårt att upprätthålla 

rättstatsprincipen och att nivån förtrycket i landet ökar med varje högre poäng man får och 

detta speglar områdena censur, politisk terror och inskränkningar i föreningsfriheten. (Se 

bilaga 1) Detta bekräftas också av bl.a. EU-kommissionen som rapporterar att landet har haft 

stora problem att upprätthålla rättstatsprincipen och att korruption har varit och är fortfarande 

ett stort problem samt att elementära personliga fri- och rättigheter inskränks på olika sätt. 

(Europeiska gemenskapernas kommission, 19: 7-10) Regeringen som tillträdde efter valet 

1998 uppges ha vidtagit ett flertal åtgärder för att öka folkets möjlighet till påverkan, detta 

genom dess avsikt att bygga en demokrati av västerländskt snitt (Regeringen, 4) och har också 

genomfört en rad reformer och lagändringar. Samma år som den nya regeringen tillträdde 

förbättras också Freedom House landets poäng inom de politiska rättigheterna (Freedom 

House, 6 och Freedom House, 4). Europarådet har också ställt en rad krav för att förbättra 

parlamentets inflytande. (Europeiska gemenskapernas kommission, 19: 7) Alla ansträngningar 

till trots och de mål regeringen haft om att bygga en demokrati så upplevs presidenten 

fortfarande ha en allt för stor makt i förhållande till den lagstiftande församlingen och inte 

minst genom att han även kontrollerar domstolarna och militären. Det politiska klimatet 

präglas fortfarande av klanlojaliteter och bristen på demokratiska traditioner. 2004, det år som 

landet får försämrade poäng i de politiska rättigheterna genomförs stora protester mot 

presidentvalet. Protesterna slogs ned med våld. (Freedom House, 4) Detta skulle bl.a. kunnat 

ha föranlett den upplevda försämringen som Freedom House bedömt i de politiska 

rättigheterna.  

Under de år som ligger till grund för vår undersökning, har det antagits ett antal initiativ 

för att öka rättskyddet så att landet skall kunna leva upp till rättsstatsprincipen och öka 

domstolars oberoende, antingen på eget initiativ eller efter krav från t.ex. Europarådet. 

Arbetet mot korruption uppges också ha varit ganska omfattande. Trots de åtgärder som tagits 

i landet så har man ha stora problem i upprätthållandet av rättstatsprincipen och kampen mot 

korruptionen. Regeringen uppges också ha vidtagit ett antal åtgärder för att stärka dess 

medborgares fri- och rättigheter. Bl.a. har regeringen ratificerat en rad konventioner och 

protokoll samt godkänt den internationella brottsdomstolen. Även dödsstraffet har man 

avskaffat. Landet sägs också leva upp till flesta av de krav som ställdes på landet för att bli 

medlemmar i Europarådet. Trots dessa åtgärder så undslipper man inte kritik: en rad friheter 

rapporteras inskränkas på olika sätt och EU-kommissionen rapporterar att Europarådet 

kritiserat att ombudsmannen för mänskliga rättigheter inte är garanterad sitt oberoende. 

(Europeiska gemenskapernas kommission, 19: 8) 
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När det kommer till fred och stabilitet så var redan under Sovjettiden området Nagorno-

Karabach ett tvisteområde. Trots att vapenvila officiellt utlystes 1994 är konflikten 

fortfarande inte ansedd som avslutat och ibland uppstår också konflikter mellan parterna. 

Konflikten uppges också ha kommit att orsaka inrikespolitiska bekymmer. (Regeringen, 4 och 

Freedom House, 4) 

7.3.1 Slutsats 
 

Det vi kan säga utifrån våra frågeställningar är att EU i relationen med Armenien 

använder sig av överföring av normer i enlighet med den normativa teorin. Landet har 

långtgående ställda normativa krav på sig, i utbyte mot samarbete och kontrakterade tjänster, 

där Manners alla fem normer ingår. Detta kan alltså ses som det "piska och morot 

förhållande" som Manners menar att EU använder sig av i samband med avtal och 

samarbeten.  

Vi kan inte som, Manners menar, säga att EU har en normativ makt att förändra landet. Dels 

då landet enligt Freedom House inte utvecklats mot en demokratisk riktning. Trots att man 

utvecklats positivt inom vissa områden så har man utvecklats negativt inom andra och vi kan 

inte isolera EU:s påverkanskraft ifrån andra former av påverkan eftersom Armenien har en rad 

samarbeten med andra organisationer och stater och det kan lika gärna vara dessa som 

påverkar. Särskilt stark betydelse verkar Europarådet ha haft, där EU:s medlemmar också 

utgör grunden, ha haft för förändringar, vilket skulle kunna indikera att åtminstone den 

proceduriella normspridningsvägen fungerar i relationen med Armenien. Detta sker dock inte 

med stöd av Tacis eller inom ramen för de bilaterala avtalen. Man kan heller utesluta andra 

faktorer som lokala krafter och globalisering som möjliga påverkningsfaktorer.    

7.4 Azerbajdzjan  
 

Även i avtalet med Azerbajdzjan finner vi genom de långtgående normativa kraven, tydliga 

spår av överföringsstrategin som Manners menar att EU använder sig av i sitt normspridande i 

världen. Alla de normer som Manners menar att EU bygger på och som han menar att EU 

brukar använda sig av i sitt normspridande ingår som krav i avtalet. Det finns också inslag av 

det "morot och piska förhållande" som Manners också menar brukar ingå i EU:s strategier i 

det skrivna avtalet.   

I Freedom House mätningar från 1996 fram till 2006 har inga förbättringar noterats i 

utvecklingen av de politiska rättigheterna och de civila friheterna. Under 1997, dvs. året efter 
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att avtalet med EU undertecknats, upplevdes en smärre förbättring ske i landet inom de Civila 

Friheterna. Azerbajdzjan placerades då fram till 2000 i kategori 4. Mellan 1997 och 1999 

innehade man också statusen "delvis fri". Från 2000 och fram till 2006 så återgick landet till 

utgångsklassificeringen, dvs. 6 i de politiska rättigheterna och 5 vad gällde de civila friheterna 

med en samlad status som Icke Fria. (Freedom House, 6 och Freedom House, 5) 

Landet har alltså konstant fått 6 inom de politiska rättigheterna. Ett land som placeras inom 

denna kategori är förutom att de inte garanterar dess befolkning politiska rättigheter ofta 

enpartistater med diktatoriska drag. (Se bilaga 1) Detta är också fallet med Azerbajdzjan då 

närmast diktaturliknande förhållande beskrivs efter den grundlagsändring som gjordes 2002 

vilken bl.a. innebar en förstärkt, nästan diktatorisk, makt för presidenten (Regeringen, 5 och 

Landguiden, 4). Landet har placerat sig mellan 4 och 5 i de civila friheterna. (Freedom House, 

6 och Freedom House, 5) Enligt Freedom House har länder med rankingen 3 till 5 när de 

gäller civila friheter till viss del uppnått målen för den standard de sätter upp för 

valdemokrati. Man når dock inte upp till de elementära friheter och rättigheter som Freedom 

House menar skall ingå i en liberal demokrati. Dessa länder kan i vissa fall nå upp till höga 

eller väldigt höga poäng inom vissa områden medan man inom andra områden visar upp låga 

eller väldigt låga poäng. Några områden kan vara att staten har svårt att upprätthålla 

rättstatsprincipen och att förtrycket i landet ökar med varje högre poäng man får och detta 

speglar områdena censur, politisk terror och inskränkningar i föreningsfriheten. (Se bilaga 1) 

Detta bekräftas också av bl.a. av att EU-kommissionen rapporterar att landet har haft stora 

problem att upprätthålla rättstatsprincipen. Även korruption har varit - och är fortfarande - ett 

stort problem. Landet uppges också ha haft stora problem att garantera de elementära fri- och 

rättigheterna. (Freedom House, 5)  

Landets ledare har lovat att genomföra ett reformprogram för demokratisk utveckling och 

uppges också enligt EU-kommissionen ha vidtagit en del åtgärder för demokratin i landet. 

Efter ett krav från Europarådet så har också över 2000 småkommuner skapats. Dock 

rapporteras denna utveckling mot demokrati ha kommit att gå väldigt sakta i praktiken, bl.a. 

genom att oppositionen på flera sätt hindrats att verka samtidigt som presidenten åtnjuter 

nästan diktatoriska maktbefogenheter. (Freedom House, 5) Regeringen i landet har tagit ett 

antal initiativ för att stärka lag och ordning i landet samt bekämpa korruption. Trots det 

reformarbete som inleddes under 2000 så gick landet tillbaka i de Civila friheterna, från 4 till 

5. EU-kommissionen menar att landet fortfarande har stora brister i rättsäkerheten och bara 

små framsteg har kunnat ses i kampen mot korruptionen. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 18: 6-7) Under åren som legat till grund får vår mätning har också ett antal 
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initiativ för att öka de mänskliga fri- och rättigheterna inrapporterats som har upplevts 

positiva. Bl.a. genom att underteckna en rad konventioner för mänskliga rättigheter genom 

medlemskapet i Europarådet. Dödsstraffet har också avskaffats. En ombudsman för ansvar för 

mänskliga rättigheter har införts. Förbättringar har också inrapporterats för t.ex. situationen 

för politiska fångar. (Europeiska gemenskapernas kommission, 18: 6-7 och Freedom House, 5) 

Trots att en liten positiv utveckling kunnat ses i landet så kritiseras de fortfarande 

regelbundet av människorättsorganisationer för brister i respekten för de mänskliga 

rättigheterna. Mycket återstår innan landet upplevs ha implementerat allt det man förbundit 

sig genom sitt medlemskap i Europarådet och genom att man ratificerat flera konventioner om 

att stärka de mänskliga fri- och rättigheterna. (Europeiska gemenskapernas kommission, 18: 

6-7) När det kommer till fred och stabilitet så har även Azerbajdzjan varit inblandade i 

konflikten i området Nagorno-Karabach som redan under Sovjettiden blev ett tvisteområde 

mellan främst Azerbajdzjan och Armenien. Trots att vapenvila officiellt utlystes 1994 är 

konflikten fortfarande inte ansedd som avslutat och ibland uppstår också konflikter mellan 

parterna. (Regeringen, 4) 

7.4.1 Slutsats  
 

Det vi kan säga utifrån våra frågeställningar är att EU i relationen med Azerbajdzjan använder 

sig av överföring av normer i enlighet med den normativa teorin. Landet har långtgående 

ställda normativa krav på sig, i utbyte mot samarbete och kontrakterade tjänster, där Manners 

alla fem normer ingår. Detta kan alltså ses som det "piska och morot förhållande" som 

Manners menar att EU använder sig av i samband med avtal och samarbeten.  

Vi kan inte säga att EU haft en normativ makt att förändra landet. Dels då landet enligt 

Freedom House inte utvecklats mot en demokratisk riktning. Trots att man utvecklats positivt 

inom vissa områden så har man utvecklats negativt inom andra och vi kan inte isolera EU:s 

påverkanskraft ifrån andra former av påverkan eftersom Azerbajdzjan har en rad samarbeten 

med andra organisationer och stater och det kan lika gärna vara dessa som påverkar. Särskilt 

stark betydelse verkar Europarådet, där EU:s medlemmar också utgör grunden, ha haft för 

förändringar, vilket skulle kunna indikera att åtminstone den proceduriella 

normspridningsvägen fungerar i relationen med Azerbajdzjan. Detta sker dock inte med stöd 

av Tacis eller inom ramen för de bilaterala avtalen. Man kan heller utesluta andra faktorer 

som lokala krafter och globalisering som möjliga påverkningsfaktorer.    
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8. Slutdiskussion  
 
Vi tog Manners teori om EU som unik normativ makt som teoretisk utgångspunkt för 

undersökningen. Manners hävdar att EU är baserat på en normativ grund och att man är 

benägna att handla normativt i världspolitiken. EU har också gått längre än de flesta aktörer i 

världspolitiken när det gäller att blanda in information och krav om mänskliga fri- och 

rättigheter i externa relationer. EU har enligt Manners lyckats skapa en speciell internationell 

identitet som normspridare och skiljer sig från andra aktörer. De fem normer, som EU enligt 

Manners bygger på och som också utgör grunden i dess internationella normspridande är; 

fred, frihet, demokrati, rättstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Manners menar att EU 

använder sig av sex olika strategier för spridandet av normer; influens, informationsutbyte, 

proceduriell spridning, överföring, öppen närvaro, kulturellt filter. Vi valde i vår 

undersökning att fokusera på den spridningsstrategi som sker genom överföring, dvs. normer 

sprids genom handelsavtal, utbyte av varor eller tekniskt och ekonomiskt stöd med en tredje 

part. I denna strategi använder sig EU av, enligt Manners ett "piska och morot förhållande" 

med ekonomisk belöning, men också sanktioner om staterna inte lever upp till det man 

förbinder sig till. I denna studie ville vi undersöka hur EU arbetar för att överföra normer till 

stater man slutit avtal med och om EU har haft den normativa makten att påverka staterna till 

förändring.  

 

De stater som vi undersökt ingår antingen i Barcelonaprocessen som är fallet med Marocko 

och Tunisien eller finansieras av Tacis-programmet som Armenien och Azerbajdzjan. Det 

som förenar dessa stater är att de alla ingår i EU:s grannskapspolitik. Dock skiljer det en del 

mellan Barcelonaprocessen och Tacis-programmet. Dels så upprättades Tacis - det 

ekonomiska instrument som man använder för att finansiera samarbetet inom ramarna för de 

bilaterala partnerskaps- och samarbetsavtalen - 1991 i samband med Sovjetunionens 

upplösning och avsåg att stödja dessa stater i dess självständighetsprocess mot bl.a. 

ekonomisk och demokratisk utveckling. Barcelonaprocessen däremot, är ett fördjupat 

samarbete mellan EU och icke-medlemsstater runt Medelhavet, med slutgiltigt mål att 

upprätta ett frihandelsområde mellan staterna inom Barcelonaprocessen. En viktig del i denna 

process var de bilaterala associationsavtal som parterna slutit med varandra. Även 

Barcelonaprocessen hade för att avsikt att stödja dessa stater mot demokratisk- och 
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ekonomisk utveckling genom att inleda samarbete inom t.ex. politiska och ekonomiska 

spörsmål.   

Vi kunde i alla de undersökta bilaterala avtalen finna tydliga - men i varierande grad - spår 

av överföring av normer. I avtalen med Armenien och Azerbajdzjan kunde vi finna att man 

skulle samarbeta kring och erkänna vikten av alla de fem normerna som Manners menar att 

EU bygger på. I avtalen med Tunisien och Marocko kunde vi finna åtminstone fyra av de fem 

normerna, den som fattades var vikten av rättstatsprincipen. Även om summan som betalas ut 

till staterna antingen genom stöd eller genom kontrakterade tjänster skiljer sig i stor grad 

mellan de olika programmen MEDA och Tacis, så förenar det dem att den faktiska utbetalade 

summan regleras utifrån prestation. Vi har kunnat finna att stora avdrag har gjorts för 

Marocko och Tunisien, vi har också sett att utfallet för de faktiska kontrakterade tjänsterna 

skilde sig åt mot vad som först var budgeterat inom Tacis. Parterna har också möjlighet att 

säga upp avtalen. Så trots att avtalen skiljer sig åt vad gäller graden av normativa krav och 

också i skrivningarna i hur staterna förbinder sig att leva upp och följa de normativa kraven så 

kan vi finna det s.k. ”piska och morot förhållande" som Manners menar att EU använder sig 

av i överföring av normer.   

 

Vad gäller det syfte vi avsåg med uppsatsen att se om EU genom överföring har kunnat 

förändra de undersökta staterna, så har vi kunnat finna att detta arbete gått väldigt sakta och vi 

har också svårt att genom de undersökta fallen fastslå om huruvida EU - som Manners hävdar 

- besitter en normativ roll att förändra stater genom överföring. Tre av de stater som vi 

undersökte - Tunisien, Armenien och Azerbajdzjan - har enligt Freedom House frihetsindex 

inte utvecklats i den demokratiska utvecklingen, vilket i sig är anmärkningsvärt. Freedom 

House frihetsindex innefattar fyra av de fem normer Manners menar att EU bygger på. 

Marocko är det enda landet som utvecklats positivt, även om det är marginellt. Inget land har 

bytt kategori mellan de tre kategorierna ”fri”, ”delvis fri” eller ”icke fri”. Vi har genom vår 

undersökning funnit att alla ländernas ledare har uttalat sig positivt för att utveckla demokrati 

och mänskliga rättigheter, men att denna utveckling kommit att gå väldigt sakta i 

verkligheten. Tunisien fick igenom en ”svag skrivning” om att de skulle utvecklas långsamt. 

Vi anser att detta var ett tecken från Tunisiens ledning att man inte var beredda på en 

demokratisk utveckling och att det var ett misstag från EU:s sida att godkänna detta. 

 Positiv utveckling har ofta följts av negativ och det slutliga intrycket enligt Freedom House 

är att tre av staterna inte utvecklats alls under de undersökta åren. Länderna har tagit en del 

positiva steg, men vi har i vår undersökning inte kunnat fastslå att denna utveckling sker på 
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grund av samarbetet med EU, eftersom länderna också samarbetar med andra stater och 

organisationer. Även externa krafter som globaliseringen skulle kunna vara en anledning till 

att en stat utvecklas åt endera hållet. Armenien och Azerbajdzjan har båda under dessa år 

också avskaffat dödsstraffet vilket är något som också ligger i linje med Manners teori, men 

detta har man inte förbundit sig till genom de avtal man skrivit med EU. Men även om 

staterna inte utvecklats inom vissa områden och vi inte kan fastslå att viss positiv utveckling 

beror på EU, så har länderna i vissa fall försökt ta steg i enlighet med avtalen och en ännu mer 

negativ utveckling skulle kunna ha skett i länderna om de inte hade samarbetat med EU.  

 

Under de undersökta åren har trots samarbetet med EU, tre av de fyra staterna brottats med 

både utrikes- och inrikespolitiska problem på grund av de konflikter man varit inblandade i. 

Varken konflikten i Västsahara som Marocko är inblandade i eller den regionala konflikten 

mellan Armenien och Azerbajdzjan om regionen Nagorno-Karabach har under de år som vi 

undersökt fått sin slutgiltiga lösning. Detta trots att fred och säkerhet är ett av de mål som man 

arbetar med för att uppfylla.  

 

Med det vi ovan anfört som grund så kan vi i de undersökta fallen verifiera den del i Manners 

teori som säger att EU är benägna att verka normativt i relationen med andra. Det vi däremot 

inte kan se är att EU haft en verklig normativ makt att förändra och påverka sin omvärld, även 

om de använder sig av överföringsstrategin i de skrivna avtalen. EU är alltså benägna att 

verka normativt mot dessa länder, men vi kan inte, utifrån vår undersökning, fastslå att man 

haft förmågan att påverka landet mot förändring. Vi ser i och med detta stora svårigheter i att, 

som Manners hävdar, fastslå att EU har en unik normativ aktörsroll i världen och måste 

således hävda att denna del av teorin - vilket kanske är den mest betydande och spännande 

delen – inte stämmer överens med fallen för vår undersökning. Vi ser brister i att använda 

Manners allmänövergripande teori då det visat sig vara väldigt svårt att isolera enbart EU:s 

påverkan på ett land.   

 

Att överföra normer kan också vara svårt, särskilt då länderna också samarbetar med en rad 

andra stater och organisationer som också har intresse att överföra dess normer. Vissa 

samarbeten kan vara positiva för utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter, som 

det man har med t.ex. FN, OSSE och Europarådet. Medan andra stater kan ha intressen som 

ibland krockar med dem som EU har. Ryssland t.ex. som Azerbajdzjan fortfarande har nära 

band till har på senare år uppvisat en form av ”antingen är ni med oss eller emot oss 
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agerande” i relationen till de forna Sovjetstaterna som närmat sig väst. Andra samarbeten och 

intressen kan alltså krocka med dem som EU har, vilket skulle kunna vara kontraproduktivt 

för utvecklingen av de normer som Manners menar att EU bygger på.    

 

De resultat vi fått fram och den slutdiskussionen vi fört ovan är alltså i relation till dessa fyra 

stater. Vi vet således inte hur EU försöker, och lyckats, förändra normerna genom överföring i 

andra stater. För framtida forskning vore det kanske därför intressant att komplettera vår 

studie med att undersöka ännu fler stater som man skrivit avtal med både inom ramen för 

Barcelonaprocessen och Tacis, men också andra samarbeten med andra stater runt i världen. 

Man skulle också kunna gå längre ner både på regional och också lokal nivå i staterna för att 

undersöka framsteg som skett på dessa nivåer, då vår studie blivit väldigt fokuserad på vad 

som hänt i landet i stort. Skulle man i så fall kunna koppla dessa framsteg till de stöd som 

staterna fått inom ramen för MEDA och Tacis-programmet? De positiva steg som tas på 

regional och lokal nivå ger troligtvis inte genomslag så att det förändrar Freedom House 

klassificering av staten. På dessa nivåer kan man eventuellt lättare härleda utveckling som 

skett direkt till Tacis och MEDA. Man skulle också kunna studera utvecklingen i de stater 

som nu är kandidatländer för att se om dessa förändrats annorlunda och om i sådana fall den 

proceduriella strategin är starkare. Något vår studie skulle kunna indikera på, då flera av de 

positiva steg som tagits i både Armenien och Azerbajdzjan kan härledas direkt till statens 

ambitioner att leva upp till Europarådets krav där båda blivit medlemmar. 

 Då Europasamarbetet, speciellt GUSP, ständigt utvecklas och detta i ett rasande tempo, 

men också då det statsvetenskapliga studiet av Internationella relationer ständigt förändras, 

kan det även finnas anledning att återkomma med en liknande studie av dessa stater inom 

några år för att se om det då skett någon utveckling som kan härledas till Barcelonaprocessen 

och Tacis.    
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Bilaga 1: Freedom House klassificering  

 

Political Rights  
 
Rating of 1 – Countries and territories that receive a rating of 1 for political rights come 
closest to ensuring the freedoms embodied in the checklist questions, beginning with free and 
fair elections. Those who are elected rule, there are competitive parties or other political 
groupings, and the opposition plays an important role and has actual power. Minority groups 
have reasonable self-government or can participate in the government through informal 
consensus. 
 
Rating of 2 – Countries and territories rated 2 in political rights are less free than those rated 
1. Such factors as political corruption, violence, political discrimination against minorities, 
and foreign or military influence on politics may be present and weaken the quality of 
freedom. 
 
Ratings of 3, 4, 5 – The same conditions that undermine freedom in countries and territories 
with a rating of 2 may also weaken political rights in those with a rating of 3, 4, or 5. Other 
damaging elements can include civil war, heavy military involvement in politics, lingering 
royal power, unfair elections, and one-party dominance. However, states and territories in 
these categories may still enjoy some elements of political rights, including the freedom to 
organize quasi-political groups, reasonably free referenda, or other significant means of 
popular influence on government. 

 
Rating of 6 – Countries and territories with political rights rated 6 have systems ruled by 
military juntas, one-party dictatorships, religious hierarchies, or autocrats. These regimes may 
allow only a minimal manifestation of political rights, such as some degree of representation 
or autonomy for minorities. A few states are traditional monarchies that mitigate their relative 
lack of political rights through the use of consultation with their subjects, tolerance of political 
discussion, and acceptance of public petitions. 

 
Rating of 7 – For countries and territories with a rating of 7, political rights are absent or 
virtually nonexistent as a result of the extremely oppressive nature of the regime or severe 
oppression in combination with civil war. States and territories in this group may also be 
marked by extreme violence or warlord rule that dominates political power in the absence of 
an authoritative, functioning central government.  

(Freedom House, 1) 



 II  

Civil Liberties  
 
Rating of 1 – Countries and territories that receive a rating of 1 come closest to ensuring the 
freedoms expressed in the civil liberties checklist, including freedom of expression, assembly, 
association, education, and religion. They are distinguished by an established and generally 
equitable system of rule of law. Countries and territories with this rating enjoy free economic 
activity and tend to strive for equality of opportunity. 
 
Rating of 2 – States and territories with a rating of 2 have deficiencies in a few aspects of 
civil liberties, but are still relatively free. 
 
Ratings of 3, 4, 5 – Countries and territories that have received a rating of 3, 4, or 5 range 
from those that are in at least partial compliance with virtually all checklist standards to those 
with a combination of high or medium scores for some questions and low or very low scores 
on other questions. The level of oppression increases at each successive rating level, including 
in the areas of censorship, political terror, and the prevention of free association. There are 
also many cases in which groups opposed to the state engage in political terror that 
undermines other freedoms. 
  
Rating of 6 – People in countries and territories with a rating of 6 experience severely 
restricted rights of expression and association, and there are almost always political prisoners 
and other manifestations of political terror. These countries may be characterized by a few 
partial rights, such as some religious and social freedoms, some highly restricted private 
business activity, and relatively free private discussion 
. 
Rating of 7 – States and territories with a rating of 7 have virtually no freedom. An 
overwhelming and justified fear of repression characterizes these societies. 
 
Countries and territories generally have ratings in political rights and civil liberties that are 
within two ratings numbers of each other. Without a well-developed civil society, it is 
difficult, if not impossible, to have an atmosphere supportive of political rights. Consequently, 
there is no country in the survey with a rating of 6 or 7 for civil liberties and, at the same time, 
a rating of 1 or 2 for political rights. 
 
(Freedom House, 1) 


