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Montenegros demokratiutveckling 

från självständighetsförklaring till EU-medlemskap? 

 

Abstract 
Montenegro’s declaration of independence 2006 and the country’s decision to apply for 

membership in the EU sparked off political reforms. This report examines the progress 

of Montenegro's democratization and if they are approaching the membership criteria. 

In this study a picture emerges that Montenegro's democratization process has stagnated 

and even fallen to less freedoms in the country during the last year. After the accession 

negotiations began in 2012, democracy has not further approached any consolidated 

democracy. The democratization process in Montenegro is an elite project without the 

impetus from below, the political participation of citizens is almost akin to an 

indifferent participation. A major issue for the possibility towards a consolidated 

democracy is the domination from one and the same party since the breakup of the 

former communist regime in the beginning of 1990. Due to this domination, the 

sustainability of democracy in Montenegro has not yet been fully tested. 
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Introduktion 
Den 29 juni 2012 inledde EU-kommissionen anslutningsförhandlingarna med 

Montenegro om EU-medlemskap. Detta efter att Europeiska rådet, på EU-

kommissionens inrådan, beviljat Montenegro status som officiellt kandidatland 2010. 

(European Commission, 2016c). I detta skede av en anslutningsprocess har EU-

kommissionen till uppgift att genomföra anslutningsförhandlingar med EU:s 

kandidatländer. Syftet med en sådan förhandling är att konkret förbereda kandidatlandet 

för EU-medlemskap. Förhandlingarna handlar således inte om givande eller tagande 

gällande villkoren för medlemskap utan handlar mer om att följa upp kandidatlandets 

utveckling för att nå upp till gällande medlemskriterier samt om att ge råd och 

uppmaningar till kandidatlandet hur medlemskriterierna kan uppnås. I EU-

kommissionens förhandlingsarbete ingår det att granska utvecklingen hos 

kandidatlandet för att ge svar på om kandidatlandet klarar att möta upp kriterierna för 

EU-medlemskap. Målet för anslutningsförhandlingarna är att kandidatlandet slutligen 

når ett anslutningsfördrag med EU. (EU-upplysningen, 2016).  

Syftet med denna rapport är att visa huruvida Montenegro har närmat sig EU:s 

medlemskriterier avseende villkoren för demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter 

samt respekt och skydd av minoriteter samt att ge EU-kommissionen en lägesrapport i 

vilken utsträckning Montenegro idag når upp till dessa medlemskriterier. Vidare syftar 

rapporten till att ge Montenegro rekommendationer till hur de kan fördjupa demokratin 

för att uppnå medlemskriterierna gällande de demokratiska villkoren för medlemskap. 

Rapporten undersöker den demokratiska utvecklingen i Montenegro från det att 

landet blev självständigt 2006 till 2016. Vidare undersöker rapporten huruvida 

demokratin i Montenegro kan anses vara konsoliderad och om den demokratiska 

utvecklingen går mot mer eller mindre demokrati avseende de demokratiska fri- och 

rättigheterna. 

 

Bakgrund 
Montenegro är ett litet multietniskt land med endast 644 578 invånare (CIA, 2016). 

Efter andra världskrigets slut ingick Montenegro i Federationen Jugoslavien. Sedan 

2006 är Montenegro en självständig republik med presidentialism där presidenten är 

direktvald på en femårsperiod. Presidenten nominerar premiärministern som måste 

godkännas av nationalförsamlingen. President sedan 2003 är Filip Vujanović från 

Democratic Party of Socialists (DPS). Montenegro har ett pluralistiskt valsystem med 

många enskilda partier och landet kategoriseras som valdemokrati. (Freedom House, 

2009). Montenegros lagstiftande församling, nationalförsamlingen, är ett 

enkammarparlament med 81 ledamöter som väljs på fyra år. 76 av dessa platser tilldelas 



 

 

Linnéuniversitetet HT2016 / 1SK114 

Institutionen för statsvetenskap Mikael Andersson 

 Oskar Widell 

3 

enligt valresultatet i hela Montenegro, medan fem platser tilldelas enligt resultat i 

områden som har albansk befolkningsmajoritet. Montenegros statsskick domineras 

starkt av DPS och dess ledare Milo Đukanović. (Freedom House, 2007).  

Efter en folkomröstning utropade sig Montenegro den 3 juni 2006 självständigt. 

Montenegros självständighetsförklaring erkändes av omvärlden och en målsättning för 

Montenegro att bli medlem både i EU och i NATO sattes upp. (Lukšić & Katnić, 2016, 

s.691-692). Dessa två mål blev till startskott för politiska reformer. I oktober 2007 skrev 

Montenegro under EU:s stabiliserings- och associationsavtal och kort därefter antogs en 

ny konstitution för att kunna uppnå status som EU-kandidatland. (Ibid., s.692). 

EU har en tydlig uttalad målsättning gällande att dess internationella agerande 

ska utgå från de principer som låg till grund för EU:s bildande. Dvs. att verka för fred, 

frihet och demokrati samt för medborgarnas välfärd. (EUR-Lex, 2016; 

Europaparlamentet, 2016a). EU har utarbetat en utvidgningspolitik som syftar till att 

förena europeiska länder i ett gemensamt politiskt och ekonomiskt projekt 

(Europaparlamentet, 2016b). För västra Balkan innebär detta att EU har utvecklat 

politik för att gradvis integrera länderna på västra Balkan med EU. (Europaparlamentet, 

2016c). 

I artikel 49 i EU-fördraget anges att ”varje europeiskt stat kan ansöka om att bli 

medlem om den respekterar medlemsstaternas gemensamma värden och förbinder sig 

att främja dessa värden” (EUR-Lex, 2016; Europaparlamentet, 2016b). Innan EU-

medlemskap kan beviljas måste ett kandidatland bl.a. visa att det uppfyller alla EU:s 

normer och regler. Kriterierna för medlemskap i EU fastställdes vid Europeiska rådets 

möte i Köpenhamn 1993. Den kanske viktigaste punkten och en förutsättning för 

medlemskap, är att kandidatlandet i fråga har ”stabila institutioner som garanterar 

demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter samt respekt och skydd av minoriteter” 

(Europaparlamentet, 2016c). Dessutom ska kandidatlandet ha fungerande 

marknadsekonomi och förmåga att hantera konkurrens och marknadskrafter i EU samt 

ha förmågan att anta och tillämpa de skyldigheter som ett medlemskap innebär och 

ansluta sig till målen för den politiska, ekonomiska och monetära unionen (European 

Commission, 2016a).  

 

Rapportens utgångspunkter 
Denna rapport tar utgångspunkt i EU:s medlemskriterier för demokrati, rättssäkerhet 

och mänskliga rättigheter inklusive respekt och skydd av minoriteter.  

För att kunna bli en fullvärdig EU-medlem är demokratikravet absolut. Utan 

status som demokratisk stat kan ett medlemskap inte bli aktuellt. (European 

Commission, 2016a). I EU:s fördrag finns ingen tydlig definition av 

demokratibegreppet varför det finns utrymme för politisk tolkning när detta kriterium 

har uppnåtts (EUR-Lex, 2016). Inom demokratiseringsforskningen används vanligtvis 
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en minimalistisk definition av demokrati som innebär att demokrati existerar när 

kriterierna för valdemokrati är uppfyllda. (Nilsson, 2005, s.41-42). Samuel P. 

Huntington definierar ett politiskt system som demokratiskt när dess mest betydande 

kollektiva beslutsfattare är valda genom rättvisa, ärliga och regelbundna val där 

kandidater är fria att tävla om rösterna och där i princip hela den vuxna befolkningen 

har rösträtt. Huntington menar att det även krävs ett minimum av civila politiska fri- och 

rättigheter såsom yttrandefrihet, tryckfrihet och föreningsfrihet för att en fri politisk 

debatt och valkampanjer ska kunna genomföras på någorlunda lika villkor. (Huntington, 

1991, s.7). För att ett land ska betraktas som valdemokrati ska dels Huntingtons 

demokratidefinition vara uppfylld, dessutom ska valresultaten följas och respekteras 

under åtminstone den kommande mandatperioden så att de valda också är de som blir 

tillsatta och ges möjlighet att leda landet. Utöver detta får inte några icke-

konstitutionella aktioner genomföras under mandatperioden. Saknas någon del av dessa 

kriterier i ett land handlar det om ett icke-demokratiskt land. För ett EU-medlemskap 

räcker dock inte att detta minimalistiska demokratibegrepp, valdemokrati är uppfyllt. 

Demokratin måste även fördjupas och uppnå en betydande stabilitet för att i någorlunda 

form anses vara konsoliderad. (Nilsson, 2005, s.42-43, 47, 83). Huntington anser att 

stabiliteten i demokratin har bevisats när den nya demokratin har klarat ”två-valstestet”. 

Med detta menar Huntington att demokratin kan anses vara konsoliderad när partiet 

eller gruppen som initialt tog makten vid det första fria valet i den nya demokratin 

förlorar ett andra val och frivilligt lämnar över makten till det valets vinnare samt att ett 

ytterligare fredligt maktskifte sker i ett senare val. Dvs. ”två-valstestet” är uppnått när 

det har skett två fria och rättvisa val där oppositionen segrat och där valresultatet har 

respekterats med fredligt maktskifte som följd.  (Huntington, 1991, s.266-267). 

Rapporten utgår även från det liberala transitionsperspektivet där fokus ligger på 

att den auktoritära eliten mer eller mindre kan kontrollera transitionen från diktatur till 

demokratisk regim. Det liberala transitionsperspektivet menar att transitioner sker 

ovanifrån, genom förhandlingar inom eliten. Transition kan dock även ske underifrån, 

genom att den stora massan utmanar eliten såsom det mer marxistiska 

transitionsperspektivet hävdar. (Nilsson, 2005, s.57, 60). Martin Nilsson argumenterar 

för att demokratiseringsprocessen består av två transitioner. Den första transitionen 

handlar om övergång från diktatur till valdemokrati medan den andra handlar om att 

valdemokratin ska omvandlas till ett verkningsfullt och varaktigt demokratiskt styre. 

Dvs. att demokratin konsolideras och får status som ”the only game in town”. (Ibid., 

s.10, 67, 84-85). 

En annan utgångspunkt i denna studie av den demokratiska utvecklingen i 

Montenegro är att analysera dess utveckling av kollektiva och individuella rättigheter. 

De kollektiva rättigheterna kopplas här ihop med EU:s medlemskriterier om respekt och 

skydd för minoriteter medan individuella rättigheter likställs med kriteriet om 

mänskliga rättigheter. Larry Diamonds beskrivning av en liberal demokratis grunddrag 

definierar de kollektiva respektive individuella rättigheterna. De kollektiva rättigheterna 
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innebär att kulturella, etniska, religiösa och andra minoritetsgrupper har rätt att uttrycka 

sina intressen i den politiska processen samt att utöva sina egna kulturer och använda 

sina egna språk. Detta gäller även grupper i majoritet som traditionellt sett har blivit 

missgynnade. (Diamond, 1996, s.23). 

De individuella rättigheterna innebär att medborgare utöver rätten att uttrycka 

och få sina intressen representerade genom partier och val också har rätt att frivilligt 

ansluta sig till självständiga föreningar, rörelser och grupper. Medborgare har rätt att ta 

del av alternativa informationskällor som t.ex. rättigheten att ta del av en självständig 

media. Individer har också yttrande- och åsiktsfrihet, tryckfrihet och rätten att delta i 

möten och demonstrationer. Diamond beskriver också medborgares politiska jämlikhet 

under lagen och lagens skyddande mot att medborgare utsätts för oberättigad 

arrestering, landsförvisning, tortyr och liknande inskränkningar i en persons liv av den 

egna staten eller utomstatliga krafter som en av delarna av de individuella rättigheterna i 

en liberal demokrati. (Diamond, 1996, s.23-24). Diamond menar att "medborgarnas 

kollektiva och individuella rättigheter effektivt ska skyddas av en självständig och 

opartisk dömande makt vars beslut respekteras av andra delar av makten" (Ibid., s.24). 

EU följer ett antal riktlinjer i sitt arbete med mänskliga rättigheter. Exempel på 

riktlinjer är att arbeta för ett universellt förbud av dödsstraff, stödja 

människorättsorganisationer, skydda barns rättigheter och bekämpa våld mot kvinnor 

och flickor samt diskriminering av desamma. (Council of the European Union, 2009, 

s.8, 40, 47, 65).  

 

Analys 

Freedom House 

Freedom House är en amerikansk organisation som grundades 1941. De beskriver sig 

själva som en oberoende “vakthundsorganisation” som är engagerad i spridningen av 

frihet och demokrati runt om i världen. Freedom House ger varje år ut rapporter över 

självständiga stater där de även bedömer hur fria dessa länder är. (Freedom House, 

2016). 

2007 är första året som Freedom House har med Montenegro i sin granskning. 

Freedom House rankar Montenegro som delvis fritt 2007 med en poäng på 3,0 på sin 7-

gradiga skala, där 1 är mest fritt och 7 är minst fritt. Under 2006 genomfördes två val i 

Montenegro, en folkomröstning gällande självständigheten i maj och ett val till 

parlamentet i september. Dessa val rapporterades av valobservatörer som både fria och 

rättvisa, även att vissa mindre oriktigheter upptäcktes. Det officiella valdeltagandet vid 

parlamentsvalet 2007 var 70%. (Freedom House, 2007). 

Freedom House menar i sin rapport från 2007 att korruptionen i Montenegro är 

utbredd och utgör ett stort problem. Däremot existerar någorlunda bra villkor för de 

mänskliga rättigheterna. T.ex. råder det enligt den montenegrinska konstitutionen 
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religionsfrihet för dess befolkning. Dock förekommer stridigheter över äganderätten av 

kyrkans egendom mellan den kanoniskt erkända serbiska ortodoxa kyrkan och den 

självutnämnda montenegrinska ortodoxa kyrkan (tidigare var dessa egendomar 

beslagtagna av den kommunistiska regimen). (Freedom House, 2007). Trots att det 

förekommer en del övergrepp mot representanter för media råder en någorlunda 

respekterad pressfrihet. Kulturella och etniska minoriteter har tillgång till medier på sitt 

eget språk och tillåts vara aktiva i olika typer av föreningar. Dock anser sig albanska 

minoriteten vara underrepresenterade inom civilförvaltningen såsom inom polisen och 

domarkåren. Montenegros rättsväsende saknar oberoende från politiska makthavare och 

rättssäkerheten är bristande vilket utgör ett stort problem. Kvinnor har lagstadgad rätt 

till lika lön för likvärdigt arbete. Dock är traditionellt patriarkala normer starkt rådande i 

samhället och kvinnor är underrepresenterade inom ledande befattningar. (Ibid.). 

I 2010 års rapport rankar Freedom House Montenegro som ett fritt land med 2,5 

på deras 7-gradiga skala. Det är framför allt inom de civila friheterna som Montenegro 

har förbättrats, mycket till följd av att en stabilisering av landets förhållande och att 

framsteg gjorts gällande korruptionsbekämpning genom antagande av 

antikorruptionslagstiftning samt reformering av rättssystemet. Freedom House lyfter 

fram Montenegros organisering och genomförande av parlamentsvalet i maj 2009 som 

en framgång. Valet blev tidigarelagt genom inverkan av president Vujanović, ryktesvis 

på grund av oro över att vikande ekonomisk utveckling skulle försämra opinionsstödet 

för den sittande regeringen. Det tidigarelagda valet blev en framgång för det ledande 

partiet, DPS, som ökade sitt röstetal. Med ett valdeltagande på 66% vann den DPS-

ledda koalitionen med en betryggande majoritet och erhöll 48 platser av 81 möjliga. 

(Freedom House, 2010) 

Freedom House noterar att trots sina ambitioner att gå med i Nato och EU, har 

Montenegro byggt omfattande ekonomiska band med Ryssland. Rysslands kraftiga 

investeringar i Montenegro innebär att Montenegro därigenom är den största mottagaren 

av utländskt kapital per capita i Europa. (Freedom House, 2011). 

I september 2011 antogs en ny vallag som garanterar representation av 

minoriteter. Korruption fortsätter enligt Freedom House vara ett problem. Förbättringar 

har dock skett genom ökad transparens och öppenhet kring partifinansiering för att 

eliminera intressekonflikter. Förbättring av pressfriheten har skett genom att regeringen 

i juli 2011 bl.a. tog bort bestämmelserna om förtal och förolämpning från strafflagen. 

(Freedom House, 2012). 

I juli 2011 röstade den lagstiftande församlingen för att upplösa parlamentet och 

utlysa nyval. Detta för att regeringen skulle kunna påbörja samtalen och 

anslutningsförhandlingarna med EU med ett nytt färskt mandat. I valet vann den DPS-

ledda koalitionen med en enkel majoritet på 46% som innebar 39 platser i 

nationalförsamlingen. Med stöd av albanska och kroatiska minoritetspartier behöll den 

DPS-ledda koalitionen sitt obrutna maktinnehav. (Freedom House, 2013). I juni 2012 

öppnade EU officiellt upp anslutningsförhandlingarna med Montenegro då EU noterat 
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förbättringar i landets status, bl.a. gällande förbättringar inom rättssäkerheten och de 

grundläggande rättigheterna. Samtidigt påkallade EU att Montenegro måste fortsätta 

genomföra nödvändiga reformer för rättsväsendets oberoende och för att stoppa 

korruptionen i landet. (Freedom House, 2013). 

I 2015 års rapport lyfter Freedom House upp problem gällande pressfriheten. 

Trots närvaro av oberoende media i Montenegro som arbetar utan någon tydlig censur 

från statsmakten och att ärekränkning och förtal är avkriminaliserat sedan 2011, är det 

inte helt ovanligt att journalister som är kritiska till det styrande partiet råkar ut för 

problem. Attacker mot journalister utgör ett problem för pressfriheten. En kommission 

inrättades av regeringen under 2013 för att utreda våld mot journalister. EU-

Kommissionens arbete har lett till några gripanden men oftast leder övergrepp mot 

journalister inte till åtal. (Freedom House, 2015). 

Under åren 2010–2015 skedde inga stora förändringar i graden av frihet och 

demokrati i Montenegro. De olika årens rapporter från Freedom House beskriver 

liknande problem och utmaningar för demokratiseringsprocessen. Freedom House 

bedömer Montenegro som fritt, 2,5 på den 7-gradiga skalan under samtliga dessa år. Till 

år 2016 har dock en försämring skett och Montenegro är tillbaka på 2009 års nivå, som 

ett delvis fritt land. Demokratiseringsprocessen verkar således ha backat. Bl.a. har det 

blivit mer restriktioner gällande mötesfrihet. Sammanstötningar mellan polis och 

oppositionella demonstranter, trakasserier och diskriminering av hbtq-personer har ökat. 

T.ex. agerade polisen mot regeringskritiska demonstrationer som bröt ut hösten 2015. 

Protesterna förbjöds i 14 städer medan ett antal människor skadades i 

sammandrabbningar mellan demonstranter och polis i huvudstaden. (Freedom House, 

2016). Korruption fortsätter vara ett utbrett problem. En ny antikorruptionsmyndighet 

beräknas öppna 2016, men lokala NGO:s (ickestatliga organisationer) har klagat på 

bristande skydd för whistleblowers. Korruption och tjänstefel är vanligt inom hälsovård 

och offentlig upphandling. Organiserade kriminella grupper har betydande inflytande i 

både den offentliga och den privata sektorn. Brottsbekämpning har traditionellt inte 

fokuserat på utredningar kring korruption, i synnerhet inte där topptjänstemän varit 

involverade. (Ibid.). 

 

EU-kommissionen 

EU-kommissionen är en avgörande part i en anslutningsprocess inom EU. De ska dels 

utvärdera och ge rekommendationer huruvida ett ansökarland ska ges kandidatstatus och 

de ska därefter leda anslutningsförhandlingarna med kandidatlandet. 2010 konstaterade 

EU-kommissionen att Montenegros resultat gällande sina skyldigheter inom ramen för 

stabiliserings- och associeringsavtalet är allmänt positiva men att ytterligare 

ansträngningar är nödvändiga. Rekommendationen från EU-kommissionen blev att 

”Mot bakgrund av de framsteg som gjorts hittills, rekommenderar Kommissionen att 
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Rådet beviljar Montenegro status som kandidatland.” (European Commission 2010, 

s.10-12). 

EU-kommissionen har sedan 2011, efter att Europeiska rådet bekräftat 

Montenegro som kandidatland redovisat årliga rapporter om hur Montenegros 

utveckling framskrider för att möta upp till kriterierna för EU-medlemskap. (European 

Commission. 2016a). I 2012 års rapport konstaterar EU-kommissionen att Montenegro 

sammantaget fortsätter att genomföra sina skyldigheter enligt stabiliserings- och 

associeringsavtalet på ett smidigt sätt. Framsteg har gjorts gällande parlamentets 

funktion, dess lagstiftnings- och övervakande roll i frågor som rör rättsstatsprincipen. 

EU-Kommissionen påpekar dock att ansträngningar för att förbättra parlamentets 

lagstiftande roll och dess tillsynskapacitet måste fullföljas. (European Commission, 

2012, s.5-6). Det rättsliga ramverket och implementering av ny lagstiftningen behöver 

förbättras på ett ekonomiskt hållbart sätt med lämpliga kontrollmekanismer. Framsteg 

har gjorts gällande offentliggörande av domar och icke avgjorda mål. Numera är alla 

beslut av förvaltningsdomstolen och appellationsdomstolen tillgängliga för allmänheten. 

Den konstitutionella reformprocessen för att stärka rättsväsendets oberoende i linje med 

europeiska standarder är fortfarande otillräcklig. Vissa framsteg har gjorts när det gäller 

att bekämpa korruption men kapaciteten hos tillsynsorgan måste förbättras. (Ibid., s.9-

10, 12). 

 Montenegro har undertecknat tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen 

och har ratificerat Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid 

internationella adoptioner. Montenegros konstitution är dock ännu inte i linje med 

artikel 13 i Europakonventionen. (Unicef, 2016; European Commission, 2012, s.12). 

När det gäller Europadomstolen, har ansträngningar gjorts för att säkerställa de 

nationella domstolarnas efterlevnad av Europadomstolens rättspraxis, bl.a. genomförs 

utbildningar för domare och åklagare. (European Commission, 2012, s.12). Framsteg 

har gjorts för att främja yttrandefriheten. Avkriminalisering av förtal har bidragit till att 

förbättra villkoren för journalister. Arbetet med att utreda och åtala gamla fall av våld 

mot journalister måste dock intensifieras. Samarbete mellan statliga institutioner och det 

civila samhällets organisationer har förbättrats. Däremot behövs en bättre dialog mellan 

statliga institutioner och NGO:s som arbetar med sociala reformer och jämställdhet. Få 

framsteg har gjorts när det gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet. En lag om skydd 

mot våld inom familjen har visserligen antagits. Trots detta är våld i hemmet fortfarande 

en källa till oro. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade på arbetsmarknaden. En 

handlingsplan för integrering av personer med funktionshinder har antagits. Däremot 

har lagen gällande funktionshindrade personer fortfarande brister när det gäller 

överensstämmelse med EU:s regelverk. (Ibid., s.13-14). 

 I 2016 års rapport från EU-kommissionen konstateras att det återstår politiskt 

arbete för att nå en avpolitiserad, effektiv och rätt dimensionerad statsförvaltning. Ett 

reformeringsprogram, strategi 2016–2020, för den offentliga förvaltningen har dock 

antagits. Framsteg har gjorts inom det juridiska systemet. Den nya lagstiftningen för att 
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öka självständighet och professionalismen inom rättsväsendet har dock inte genomförts 

fullt ut. (European Commission, 2016, s.4). Mer ansträngningar behöver göras för att 

stärka oberoendet och professionalismen inom rättsväsendet. Även rättsväsendets 

ansvarsskyldighet behöver utvecklas med t.ex. nya disciplinära system för domare och 

åklagare. (Ibid., s.12). 

Korruption är alltjämt utbrett inom många områden och fortsätter utgöra ett 

allvarligt problem. Den nya antikorruptionsmyndigheten inledde sitt arbete under 2016 

men den behöver en mer proaktiv inställning för att uppfylla sitt uppdrag. Framförallt 

måste Montenegro bli bättre på att genomföra finansiella utredningar som resulterar i 

beslag och förverkande av kriminella tillgångar. (European Commission, 2016, s.4-5). 

Montenegro har genomfört lagstiftningsreformer för ytterligare anpassning till EU:s och 

internationella normer för mänskliga rättigheter med lämpliga mekanismer för att 

skydda utsatta grupper från diskriminering. Implementeringen av lagstiftningen är 

dessvärre fortfarande bristfällig. Montenegro har uppnått en viss nivå gällande 

yttrandefrihet, dock har inga ytterligare framsteg gjorts under de senaste åren. 

Fortfarande förekommer attacker mot journalister och antalet förtalsmål är fortsatt 

många, vilket tyder på bristande förståelse för medias demokratiska roll. 

Lagstiftningsåtgärder för att öka polisens ansvarsskyldighet bör övervägas för att 

eliminera förekomsten av straffrihet i samband med övergrepp av polisen. Montenegro 

har sammantaget en bit kvar för att nå Europadomstolens rättspraxis. Kvinnors 

deltagande i politiken är fortsatt låg. Det finns t.ex. inga kvinnliga partiledare och få 

kvinnor har ledande positioner inom partierna. (Ibid., s.5, 7, 19). 

  Montenegro behöver utveckla en övergripande samhällsstrategi, och 

institutionell kultur som underlättar gräsrotsaktiviteter från det civila samhället, för att 

på ett konstruktivt sätt kunna hantera kritik av statliga institutioner. Relationerna mellan 

det civila samhället och regeringen har ofta kännetecknats av misstro, särskilt om den 

politiska situationen, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna. Regeringen 

måste hitta en balans mellan kraven på effektivt beslutsfattande och behovet av 

öppenhet och delaktighet i det civila samhället. (European Commission, 2016, s.9). 

 

Europarådet 

Den mellanstatliga europeiska samarbetsorganisationen Europarådet har stort fokus på 

mänskliga rättigheter och skyddande av minoriteter. Sedan 2007 har Europarådet 

studerat minoriteters situation i landet i två omgångar där en tredje omgång tillkommer 

under 2017. Den första rapporten från 2007 visar att efter självständigheten bildades 

exempelvis ett råd med uppgift att skydda nationella, religiösa, etniska, kulturella och 

språkliga minoriteter vars medlemmar bestod av representanter från dessa olika grupper. 

Dock visade det sig vid rapportens tidpunkt att detta organ inte hade fått något reellt 

inflytande. (Council of Europe, 2007, s.15).  
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Under 2012 släpptes den andra rapporten som bl.a. visar att arbetet med att 

förbättra villkoren för minoriteterna romer, egyptier och ashkalier har påbörjats. Det 

innebär exempelvis att de ska folkbokföras, att processen att söka montenegrinskt 

medborgarskap ska förenklas och barn och ungdomar från dessa grupper ska inkluderas 

i alla nivåer av utbildningssystemet. (Council of Europe, 2012, s.10). Vidare visar 

rapporten att antalet barn från dessa minoriteter som inkluderas i grundskolesystemet 

stadigt ökar men att en stor del av arbetslösa från dessa grupper helt saknar 

grundläggande utbildning. Grupper som exempelvis papperslösa romer har inte samma 

rättighet till fri sjukvård som de med en sjukförsäkring. (Ibid., s.11, 14, 21). Projekt för 

att stärka deltagandet för tidigare nämnda minoritetsgrupper i den politiska sfären har 

inletts genom t.ex. ekonomiskt stöd till NGO:s som representerar grupperna och genom 

översättningar av viktiga lagar och regleringar till det romska språket. Många lokala 

styren har låtit representanter för exempelvis romer delta vid sammanträden som berör 

frågor som påverkar desamma. Den montenegrinska regeringen fastslog 2012 ett 

handlingsprogram för en förbättring av romers och egyptiers villkor som ska minska de 

skillnader som finns i samhället mellan dessa minoriteter och övriga medborgare. (Ibid., 

s.25-26). 

 

Amnesty International 

Människorättsrörelsen Amnesty International utger varje år en rapport som redogör för 

mänskliga rättigheternas status i världens länder. Diskrimineringen av minoriteter, 

främst romer, påpekas i samtliga av Amnesty Internationals rapporter från åren 2007, 

2010, 2012 och 2016. Romerna exkluderas från folkbokföringen och ses som statslösa 

vilket innebär att tillgången till grundläggande rättigheter nekas. (Amnesty 

International, 2007, s.187; Amnesty International, 2010, s.231; Amnesty International, 

2012, s.241; Amnesty International, 2016, s.256).  

I rapporten från år 2007 beskrivs händelser som har påverkat utvecklingen av 

mänskliga rättigheter i Montenegro. Åtal för brott som begicks under krigen på 1990-

talet av poliser mot civila är något som stärker de individuella rättigheterna. Samtidigt 

rapporteras det om hur polisen använder tortyr och misshandel mot häktade personer 

och att det har skett politiska mord på poliser, journalister och författare. En försämring 

av individuella rättigheter skedde då våldsdomar med besöksförbud inte kunde 

appliceras fullt ut genom lagstiftningen. (Amnesty International, 2007, s.187-188). 

2010 års rapport vittnar om fortsatta rättegångar mot brott som begåtts mot 

civila under och efter kriget samt exempel om vittnesskydd för en före detta polis som 

blivit avskedad efter att ha vägrat att delta i brottsliga handlingar och som sedan dess 

levt under ständigt hot. Under året ratificerade Montenegro FN:s konvention mot tortyr 

och stärkte skyddandet av mänskliga fri- och rättigheter, vilket kan ha bidragit till att 

människorättsorganisationer rapporterade om minskning av misstänkta fall av tortyr och 

illabehandling. T.ex. rapporteras om en person som blev dömd som medbrottsling i 
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mordet av en tidningsredaktör samtidigt som yttrandefriheten hotades genom bombhot 

mot tidningar och flera fall av misshandel och mord på journalister. Premiärministern 

uttalade offentlig kritik mot NGO:s och självständiga journalister vilka också ålagts att 

betala böter. Individuella rättigheter stärktes genom förslaget om införandet av en 

antidiskrimineringslag samtidigt som ministern för departementet för mänskliga 

rättigheter och minoriteter uttalade sig diskriminerande mot homosexuella. Rapporten 

påtalar landets stora problem med trafficking och misslyckande att döma förövare och 

stödja offer. (Amnesty International, 2010, s.230-231). 

Under 2012 fanns många exempel på poliser och militärer som frikändes för 

krigsbrott vilket går tvärtemot den internationella standarden och lagarna om mänskliga 

rättigheter. Tortyr och andra former av illabehandling rapporteras återigen från landets 

häkten. Hoten mot journalister och tidningar fortsatte och diskrimineringen av hbtq- 

personer likaså, trots införandet av antidiskrimineringslagen. (Amnesty International, 

2012, s.240-241). Rapporten från 2015/2016 visar en liknande händelseutveckling med 

t.ex. inskränkningar mot pressfriheten. (Amnesty International, 2016, s.255-256). 

 

Demokratins konsolidering 

På ytan kan det se ut som att Montenegro är som övriga postkommunistiska länder eller 

till och med som en traditionell gammal demokrati. Montenegro har också gjort stora 

framsteg i sin demokratiseringsprocess efter självständighetsförklaringen 2006, genom 

sina ambitioner att bli ett fullvärdigt EU-medlemsland. Institutioner har transformerats 

och en liberal ekonomi är introducerad. Valen i Montenegro har hittills varit förenliga 

med de demokratiska kraven hos en valdemokrati, dvs. valen har bedömts vara fria och 

rättvisa. Fri- och rättigheter såsom yttrandefriheten och pressfrihet respekteras i stort. 

Det är nästan att det skulle kunna hävdas att demokrati har blivit “the only game in 

town” då ingen betydande aktör signalerar att de vill något annat. (Komar & Živković, 

2016, s.785). Men på en väsentlig punkt har Montenegros demokratisering misslyckats. 

Trots ett pluralistiskt valsystem med fria och rättvisa val blir det inga maktskiften i det 

nationella parlamentet. Montenegro är det enda europeiska postkommunistiska land 

som styrts av samma parti sedan införandet av ett pluralistiskt valsystem. (Vuković, 

2015, s.73). Införandet av pluralism åstadkom inte en verklig politisk förändring i 

Montenegro. Trots demokratiska reformer förblev det politiska systemet övervägande 

auktoritärt. Liksom många andra länder i transition från icke-demokratiskt styre efter 

kalla kriget, skedde transitionen i Montenegro först till en hybridregim. DPS höll, 

genom sin dominans, ett starkt grepp på statsapparaten, ekonomi, media och andra 

maktcentra som tidigare hade kontrollerats av dess kommunistiska föregångare. (Ibid., 

s.76-77). DPS tillhörde League of Communists of Montenegro fram till de bytte till sitt 

nuvarande namn 1991, efter de vunnit det första demokratiska valet med en stor 

majoritet. Det är också just detta som är unikt med Montenegro, att ett parti som var 

ledande under kommunistregimen därefter har vunnit varje val under senaste 25-
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årsperioden. (Komar & Živković, 2016, s.786). DPS har således behållit sin dominans 

genom de transitioner landet gått igenom, dels transitionen från totalitär regim till 

hybridregim i början av 1990-talet och dels transitionen till valdemokrati vid tiden för 

självständighetsförklaringen 2006. Denna bild av en oövervinnerlig maktfaktor innebär 

att väljarnas uppfattning inför valen är att valresultatet redan på förhand är givet, dvs. att 

det blir DPS som kommer att segra på ett eller annat sätt. För väljaren handlar då valet 

om att vara på den vinnande eller den förlorande sidan. (Ibid., s.786). Komar & 

Živković menar att Montenegro saknar tradition av politisk deltagande utöver själva 

röstandet. All förändring i samhället sker uppifrån. Inte minst kommer kraven på 

konsolidering av demokratin uppifrån, dvs. från EU:s krav på demokratireformer som 

ställs som villkor för att Montenegro ska kunna bli medlem i EU. Istället för att aktivt 

delta i denna konsolideringsprocess förminskas montenegrinerna till passiva subjekt i 

processen för att ta Montenegro till ett demokratiskt EU-land. Bristen på politisk 

delaktighet förstärker därigenom väljarnas uppfattning att valen egentligen är 

betydelselösa vilket underlättar för DPS att fortsätta vinna val efter val genom sin 

dominans. (Ibid., s.786-787).  

Montenegro kan förvisso uppvisa högt valdeltagande, men montenegrinernas 

deltagande är att likna vid ett likgiltigt deltagande då deltagande egentligen saknar 

mening. Montenegrinerna röstar trots de saknar övertygelse om att deras röst har 

betydelse. (Komar & Živković, 2016, s.793-794). I Montenegro är reglerna för politiken 

påverkad av starka familjeband. Montenegro är av tradition ett samhälle där alla på 

något sätt är i samband med andra. De flesta montenegriner löser t.ex. personliga 

problem genom personliga kontakter med människor som på något sätt är 

myndighetspersoner, antingen på lokal eller på nationell nivå. Individen har utvecklat en 

relation till det politiska systemet som helhet och med dess funktioner som kommer ur 

systemet, men känner inte sig som en del i den politiska processen. De ser därmed inte 

sin egen roll som något som ger värden till det politiska systemets input. (Ibid., s.794). 

Under dessa 25 år av pluralism och viss demokrati i Montenegro, har det bara varit 

något enstaka tillfälle där medborgare har organiserats i syfte att främja eller försvara 

sina kollektiva intressen i samband med politisk tillhörighet. Den pågående EU-

processen förstärker dessutom medborgarnas likgiltiga politiska deltagande då reformer 

och förändringar i systemet kommer från krav uppifrån. Integrationsprocessen till EU 

riskerar således att öka klyftan mellan den politiska eliten och medborgarna vilket kan 

skapa besvikelse om demokratiska attityder inte fullt ut blir förverkligade. (Ibid., s.795). 

 

Slutsats och rekommendationer 
Demokratiseringsprocessen I Montenegro tog på allvar fart i samband med att 

Montenegro lämnade in sin ansökan om EU-medlemskap 2007. Montenegro hade då 

redan genomfört transitionen till valdemokrati. Genom anslutningsansökan visade 

Montenegro omvärlden att landet avsåg att fördjupa demokratin. Demokratisk 
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reformering skedde också vilket tämligen snabbt gav resultat i förbättrad status i 

ranking hos Freedom House som redan 2010 bedömde landet som fritt. 2010 

konstaterade också EU-kommissionen att Montenegro gjort framsteg gentemot 

kriterierna gällande stabiliteten i institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, 

mänskliga rättigheter samt respekt och skydd av minoriteter.  

Efter att Montenegro fick officiellt status som kandidatland har den 

demokratiska utvecklingen saktat ned i Montenegro. I Freedom House:s rapporter och 

ranking över fria länder är det endast små förändringar under åren 2010–2015. 

Reformer och lagförändringar har genomförts i enlighet med kraven från EU men 

implementeringen av dessa reformer och lagändringar är generellt dålig. 

Underifrånperspektivet saknas i Montenegros demokratiseringsprocess. Landets styre 

har bestämt sig för att gå med i EU vilket innebär att regeringen måste förändra sina 

institutioner och introducera ny politik för att klara EU-kraven. Regeringen fokuserar 

därigenom främst på checklistor som visar framsteg istället för att fokusera på verklig 

implementering av de demokratiska reglerna. (Komar & Živković, 2016, s.795). När 

demokratiseringsprocessen enbart drivs uppifrån som i Montenegros fall riskerar 

reformeringen att stanna vid en skrivbordsprodukt utan verklig förändring för 

medborgarna. 

Montenegro har två stora utmaningar som måste hanteras för att nå en 

konsoliderad demokrati. Den första är att trots ett pluralistiskt valsystem sedan 1991 är 

det ett och samma part som regerar. DPS har varit den dominerande maktfaktorn i 

stegen mot konsolidering av demokratin i Montenegro samtidigt som DPS:s dominans 

faktiskt innebär att demokratin inte kan konsolideras. Något regeringsskifte har inte 

skett under Montenegros demokratiseringsprocess. Således har inte Montenegro klarat 

Huntingtons “två-valstest” varför demokratin inte kan anses vara konsoliderad vilket 

gör det svårt att godkänna Montenegro som ett nytt medlemsland. Motsägelsefullt nog 

är det Montenegros stabila kontinuitet från 1990-talet till dags datum som står i vägen 

för en fördjupad stabil demokrati. Den andra stora utmaningen för konsolideringen av 

Montenegros demokrati är landets problem med korruption. Trots att institutionerna har 

reformerats för att bekämpa korruptionen lyckas inte Montenegro att få bukt med 

problemet. 

 EU:s medlemskriterier som innebär att mänskliga rättigheter och skydd av 

minoriteter ska garanteras, uppfylls inte fullt ut av Montenegro. Dessa kriterier återfinns 

också i Larry Diamonds beskrivning av en liberal demokrati och därmed kan inte 

Montenegro definieras som en liberal demokrati. (Diamond, 1996, s.23-24). Även om 

landet har presenterat reformer med syftet att förbättra kollektiva rättigheter som 

minoriteters villkor, innebär exempelvis exkluderingen av romer från medborgarskapet 

att dessa grupper inte ens får tillgång till den politiska processen. Individuella rättigheter 

som att få ta del av en självständig media uppfylls visserligen genom närvaron av 

oberoende media i Montenegro men attacker mot journalister och media betyder att 

kriteriet om yttrandefrihet inte uppfylls. De återkommande rapporterna om polisens 
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tortyr och illabehandling av medborgare är ett direkt överträdande av Diamonds 

kriterium om inskränkningar i en persons liv utfört av den egna staten. (Ibid., s.24).  

Till 2016 års rapport i Freedom House har Montenegro backat i ranking och 

räknas nu enbart som ett delvist fritt land. En anledning till detta är att restriktioner i 

mötesfriheten har ökat under de senaste åren. Rapportens slutsats är således att 

riktningen på Montenegros demokratiseringsprocess gick mot mer demokrati från 2006 

till 2010. Från 2010 till 2015 stod riktningen stilla. Från 2015 har riktningen svängt till 

riktning mot mindre demokrati.  

Mycket arbete återstår för Montenegro för att anslutningsprocessen ska kunna slutföras. 

Idag står Montenegro ungefär lika långt från att uppnå kriterierna som de gjorde 2012, 

när anslutningsförhandlingarna påbörjades. Framförallt saknas verklig konsolidering av 

demokratin men frågan är huruvida Montenegros regering verkligen vill nå en sådan 

konsolidering då det skulle innebära att dagens regeringsstyre måste lämna ifrån sig 

makt. Montenegros korruptionsproblem är oroväckande för den demokratiska 

utvecklingen i landet och riskerar att ytterligare försvaga medborgarnas förtroende till 

de demokratiska institutionerna. En fortsatt negativ utveckling skulle vara förödande för 

den demokratiska processen varför området måste prioriteras tydligt från Montenegros 

sida samtidigt som EU-kommissionen bör erbjuda extra stödinsatser till Montenegro för 

att nå framgång med korruptionsbekämpningen. Vidare bör EU-kommission tydliggöra 

de krav som medlemskriterierna de facto innebär för Montenegro och påtala den oro 

som vi ser gällande den demokratiska utvecklingen i landet. EU-kommissionen är 

behjälplig med råd och stödinsatser men för verklig implementering av reformer krävs 

ytterligare ansträngningar av Montenegro. Framför allt måste Montenegros regering på 

allvar bestämma sig för att ta ytterligare steg mot en konsoliderad demokrati.  
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