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Abstract 

”The relation between the European Union and Belarus”: A qualitative study of how Belarus 

has been debated in the European parliament in association to the parliamentary elections in 

Belarus of the years of 2004 and 2008 

Author: Özgür Baserdem 

A qualitative document analysis is used to answer the aim of this thesis that is to find out if the relation between 

the European Union and Belarus has changed from confrontational to reparational in between the two 

parliamentary elections that was held in the country in the years of 2004 and 2008. The study focuses on debates 

from the European parliament in association to the elections in Belarus to see if the rhetoric used in the debates 

have changed. It is found that the rhetoric used in the European parliament after the 2004 election in Belarus are 

extremely confrontational and the members of the debate expresses their thoughts of Belarus in a rather harsh 

way. It has also been found that the rhetoric used in the European parliament after the 2008 election in Belarus 

are more diplomatic and have the tendencies of a warmer relation to Belarus although there are still some 

confrontational views among the members.  
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1 Inledning 

Vitryssland har, sedan det förklarades självständigt, alltid legat i kläm mellan den Europeiska 

Unionen (EU) och Ryssland. Landet har långa gränser mot båda dessa giganter, men landet 

har ändå rent historiskt haft en mycket bättre relation till Ryssland än till EU.
1
 Detta är något 

som kan ses som ett misslyckande för EU:s del då unionen alltid strävar efter att kunna 

samarbeta, och ha en god relation, med länder på den europeiska kontinenten och länder som 

gränsar till EU så långt det är möjligt.  

Dock är det kanske inte så konstigt att relationen till just Vitryssland är komplicerad. Landet 

är enligt rapporter från Freedom House, som mäter politiska rättigheter och civila friheter,  ett 

land som inte är fritt och räknas bland de stater i världen som man kallar för Worst of the 

worst. Enligt rapporten har Vitryssland klassificerats som ett ”icke-fritt” land sedan 1996, två 

år efter att Lukasjenko kom till makten.
2
 Landet är ett av de mest slutna i världen och är även 

känt som Europas sista diktatur. Faktumet att landet är så slutet och odemokratiskt skapar 

problem för relationerna mellan EU och Vitryssland. EU vill nästan alltid se att länder går i en 

demokratisk riktning för att kunna upprätthålla goda relationer med dem, eller åtminstone se 

tendenser i rätt riktning vilket Vitryssland inte visade några tecken på förrän åren 2007-2008 

då man släppte politiska fångar som suttit fängslade i flera år. 

Med tanke på Vitrysslands geografiska närhet till Europeiska Unionen och landets icke-

demokratiska styre så är det intressant att se hur EU förhåller sig till landet. Finns det röster i 

EU som strävar efter att samarbeta med landet och vilket uttryck ges det för detta i 

Europaparlamentets debatter? Detta är något som är väldigt intressant att undersöka. 

 

1.1 Problemställning 

Vitryssland är ett unikt fall i Europa och är därför intressant att studera. Efter Sovjetunionens 

och kommunismens fall i början av 1990-talet så gick inte utvecklingen av Vitryssland i 

samma riktning som i dess grannländer. Istället så tog Aleksander Lukasjenko över efter valet 

1994 och styrde landet i en mer isolerande och auktoritär riktning. Detta är givetvis något som 

har försvårat relationen mellan EU och Vitryssland och har gjort att landet har en annorlunda 

                                                 
1
 Rotman, David & Veremeeva, Natalia ”Belarus in the Context of Neighbourhood Policy: Between the EU and 

Russia” 2011, s. 73 ff. 
2
 Freedom House, ”Worst of the worst 2012: The World’s most repressive societies”, 2012, s. 3 
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relation till EU i jämförelse med dess grannländer. Noterbart är även att relationerna mellan 

EU och Vitryssland inte alltid har varit dåliga. I början av landets självständighet var 

relationen bra men blev sedan sämre allt eftersom och detta berodde både på Lukasjenko och 

EU.
3
 Efter 2007 började relationen mellan dessa två parter att bli bättre enligt David Rotmans 

och Natalia Veremeevas artikel Belarus in the Context of the Neighbourhood Policy: Between 

the EU and Russia
4
. Något som främst berodde på att Vitryssland hade valt att fria ett flertal 

politiska fångar. 

Att relationer mellan stater, eller mellan stater och institutioner, förändras på det 

internationella planet är ingenting nytt och har skett i hundratals år. Enligt Rotman och 

Veremeeva så finns det i relationen mellan Vitryssland och EU tydliga tidsperioder då 

relationen varit konfrontativ respektive reparativ, vilket är två helt olika typer av relationer, 

mellan parterna och det är just därför som det blir intressant att titta på om detta kan stämma.  

För att studera detta kommer jag att utgå ifrån Europaparlamentet och debatterna som har 

hållits i Europaparlamentet i samband med parlamentsvalen i Vitryssland år 2004 och 2008. 

Anledningen till att jag har valt att ha just Europaparlamentet i fokus i min studie är eftersom 

det är ett forum för politisk debatt och beslut. Parlamentet blir allt viktigare ju större 

befogenheter det får för att påverka EU:s politiska beslut.
5
 Det faktum att nästan allt 

diskuteras i parlamentet och att det har stor påverkan på EU:s slutgiltliga politiska beslut gör 

att Europaparlamentet lämpar sig bra för min studie. Eftersom flera ledamöter och 

representanter för både Europarådet och Europeiska kommissionen deltar i debatterna i 

parlamentet så kommer en textanalys av debatterna att ge mig en bra bild av hur relationen 

mellan EU och Vitryssland har förändrats. 

 

1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att genom att applicera David Rotmans och Natalia Veremeevas 

hypotser om de olika stadierna på debatter från Europaparlamentet försöka skapa en förståelse 

för om en skillnad på sättet som Vitryssland diskuterats verkligen finns. För att analysera 

skillnaden utgår jag ifrån två strategiskt valda tidsperioder, vilka jag kommer att förklara 

                                                 
3
 Rotman, David & Veremeeva, Natalia ”Belarus in the Context of Neighbourhood Policy: Between the EU and 

Russia” 2011, s. 80 f. 
4
 Rotman, David & Veremeeva, Natalia “Belarus in the Context of Neighbourhood Policy: Between the EU and 

Russia” 2011, s. 81 f. 
5
 Andersson, Christian Europaparlamentet 2008, s. 5 
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utförligt i teoriavsnittet. Man skulle helt enkelt kunna säga att jag replikerar Rotman och 

Veremeevas studie på annat material. 

 

Min huvudfrågeställning som jag kommer att utgå ifrån i uppsatsen lyder: 

 Har Europaparlamentets sätt att debattera Vitryssland förändrats från konfrontativt till 

reparativt mellan parlamentsvalen i Vitryssland år 2004 och 2008? 

2 Teori & tidigare forskning 

Demokratiska institutioner/stater försöker ofta på ett eller annat sätt att påverka icke-

demokratiska institutioner/stater och EU är inget undantag. EU har historiskt sett försökt och 

även lyckats med att påverka flera stater och det har alltid funnits olika typer av 

tillvägagångssätt för att påverka en stat. Exempelvis förespråkar vissa att EU ska vara tydlig i 

sina krav och om staten inte följer dessa krav så skall det införas olika typer av sanktioner, allt 

ifrån ekonomiska till diplomatiska. Andra menar istället att EU bör försöka skapa goda 

relationer genom att vara mer tillmötesgående och inte genom att införa olika typer av 

sanktioner, exempelvis genom att erbjuda partnerskap som är positivt för båda parter.
6
 

Dessa olika tillvägagångssätt i hur man försöker påverka stater avspeglar sig i David Rotman 

och Natalia Veremeeva text Belarus in the Context of the Neighbourhood Policy: Between the 

EU and Russia. De beskriver tre olika stadier i relationen mellan EU och Vitryssland: ”self-

searching” (1991-1996), ”confrontation” (1996-2007) och ”warming and restoring 

relations” (2007 och framåt). De två senare stadierna är där man enligt Rotman och 

Veremeeva tydligt kan se en skillnad i EU:s attityd gentemot det icke-demokratiska 

Vitryssland. Då det är mer intressant att se till två perioder som kan anses vara varandras 

kontraster så kommer jag bara att utgå ifrån de två senare stadierna i min studie, dvs. 

konfrontations och reparations stadierna. ”Självsökandestadiet” kommer att lämnas utanför 

studien. 

Under konfrontations stadiet, som enligt Rotman och Veremeeva sträckte sig mellan åren 

1996-2007, försämrades relationen mellan parterna. Detta till följd av att president 

Lukasjenko försökt att utöka sitt mandat år 1996 genom att ändra konstitutionen och öka 

                                                 
6
 Korosteleva, Elena ”The limits of EU governance: Belarus’s response to the European Neighbourhood Policy” 

2009, s. 229 f. 
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förtrycket av den vitryska oppositionen men även av media och rättsväsendet. Även Elena 

Korosteleva förklarar detta i sin artikel ”The limits of EU governance: Belarus’s response to 

the European Neighbourhood Policy”där hon bl.a. förklarar att Vitryssland är det enda landet 

i östra europa som inte vill delta i samarbetsprojekt med EU. Hon menar dock att även EU, 

fram tills nyligen, varit väldigt obenägna till att samarbeta på riktigt med Vitryssland. Även 

hon menar att detta berodde på att Vitryssland blev mer och mer auktoritärt efter 1996.
7
   

Reparations stadiet, som enligt Rotman och Veremeeva började runt år 2007, kännetecknas 

istället av att parterna arbetar för att reparera och stärka sin relation.
8
 Detta till följd av att 

relationen mellan Vitryssland och Ryssland blev lite frostigare.
9
 Vitryssland ansträngde sig 

även mer för att förbättra relationen. Landet vidtog t.ex. ett flertal åtgärder så som att fria 

politiska fångar, ändra val lagstiftningen och ändra lagarna för massmedian. Även forskarna 

Giselle Bosse och Elena Korosteleva-Polglase skriver i sin artikel ”Changing Belarus? The 

Limits of EU Governance in Eastern Europe and the Promise of Partnership” att det har skett 

en utveckling av relationen mellan Vitryssland och EU den senaste tiden. Speciellt med tanke 

på att alla politiska förbindelser på ministernivå avbröts av Europeiska Rådet redan år 1997.
10

 

Eftersom jag i min studie kommer att utgå ifrån Rotman och Veremeevas hypoteser om dessa 

två tidsstadier i relationen mellan EU och Vitryssland så är det viktigt att ha en bra förståelse 

för vad som egentligen menas med konfrontation respektive reparation i sammanhanget.  

 

2.1 Konfrontation & Reparation 

Då jag nu har gått igenom de två tidsstadier som jag fokuserar på i min studie så är det tydligt 

att relationen mellan dessa två parter förändrats radikalt enligt Rotman och Veremeeva. För 

att jag i min uppsats skall kunna studera om Rotmans och Veremeevas hypoteser om 

relationen mellan Vitryssland och EU stämmer utifrån det som sägs i Europaparlamentets 

debatter så måste jag definiera vad som menas med konfrontation och reparation i 

sammanhanget och det är det som kommer att göras nedan. 

                                                 
7
 Korosteleva, Elena ”The limits of EU governance: Belarus’s response to the European Neighbourhood Policy” 

2009, s. 229 f. 
8
 Rotman, David & Veremeeva, Natalia “Belarus in the Context of the Neighbourhood Policy: Between the EU 

and Russia” 2011, s. 94 
9
 Korosteleva, Elena ”The limits of EU governance: Belarus’s response to the European Neighbourhood Policy” 

2009, s. 238 ff. 
10

 Bosse, Giselle & Korosteleva-Polglase, Elena “Changing Belarus? The Limits of EU Governance in Eastern 

Europe and the Promise of Partnership” 2009, s. 144 f. 
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Konfrontation är enligt Rotman och Veremeeva en fas då parter är oense och har en allmänt 

negativ inställning till varandra. Parterna är inte tillmötesgående och försöker inte att 

samarbeta, relationen blir mer spänd och olika typer av sanktioner kan vidtas för att närmast 

isolera varandra, t.ex. så kan man införa förbud mot diplomater från Vitryssland och liknande 

att vistas i vissa EU-länder. Man märker, enligt Rotman och Veremeeva, även av detta i 

retoriken i olika sammanhang där den ena parten diskuterar den andra. Man säger helt enkelt 

vad man tycker och tänker om varandra och vilka brister som finns, t.ex. att Vitryssland är ett 

land som inte uppfyller många demokratiska krav och att EU bör isolera landet.  

Reparation ses enligt Rotman och Veremeeva istället som en fas då båda sidorna är inställda 

på att samarbeta och att uppfylla varandras krav. Parterna kanske inte uppfyller alla krav men 

de anstränger sig i alla fall så ”gott det går”. Parterna är mycket mer tillmötesgående och 

anser att ett samarbete är fördelaktigt för båda. Att den ena parten följer den andra partens 

”direktiv” om att t.ex. släppa politiska fångar som varit fängslade är ett typiskt exempel på hur 

den reparativa fasen kan se ut, man isolerar varandra inte längre på samma sätt. Enligt 

Rotman och Veremeeva ändras även retoriken mot varandra från kritisk och dömande till mer 

diplomatisk och dämpad retorik.
11

  

 

Då det kommer att vara mina egna tolkningar av vad jag anser vara konfrontativt respektive 

reparativt i debatterna, utifrån de teorier som beskrivits ovan, så kommer jag här att redogöra 

för vissa exempel ur debatterna där jag anser att konfrontativ eller reparativ retorik har 

använts. 

Konfrontativt citat: 

Ni har troligen sett de bilder som sedan visades på TV i förra veckan, bilder på 

fredliga demonstranter och oppositionsledare i Vitryssland som misshandlas av 

polis.
 12

  

Här är det tydligt att talaren uttalar sig på ett negativt sätt om det politiska styret i Vitryssland 

eftersom han lyfter upp bristerna i landet. Att fredliga demonstranter misshandlas av polis är 

ett uttryck för att de politiska rättigheterna är bristfälliga. 

                                                 
11

 Rotman, David & Veremeeva, Natalia “Belarus in the Context of the Neighbourhood Policy: Between the EU 

and Russia” 2011, s. 82 
12

 Se bilaga 1 Konfrontativa stycken (MR/PR) nr 3 
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Reparativt citat: 

Vi erbjuder ett närmare samarbete över hela det spektrum som våra förbindelser 

omfattar, från politisk dialog till ekonomisk integration med utgångspunkt från 

våra gemensamma värderingar. Detta erbjudande gäller även Vitryssland.
13

  

Denna talare är istället inställd på att relationen kan bli bättre och att samarbete på alla 

möjliga olika plan är att föredra. Han konstaterar även att detta är ett erbjudande som gäller 

för Vitryssland. 

 

2.2 Mänskliga/politiska rättigheter & Sanktioner 

När jag analyserar mitt material så kommer jag även att utgå ifrån kategorierna mänskliga och 

politiska rättigheter samt sanktioner för att kunna se när man talar om dessa på ett 

konfrontativt respektive reparativt sätt. Anledningen till att jag valde just dessa två kategorier 

är för att de är centrala i debatter om Vitryssland i Europaparlamentet och för att det är 

intressant att se om de olika faserna i relationen hänger ihop med olika ”teman” så som 

mänskliga och politiska rättigheter samt sanktioner. 

När sanktioner är i fokus i sammanhanget så handlar det om olika typer av sätt att ”bestraffa” 

Vitryssland eftersom de inte har lyssnat på EU:s direktiv. Det kan handla om allt från att 

isolera de vitryska myndigheterna, till att införa olika typer av förhinder för vitryska politiker 

så de inte får vistas i europeiska länder. Sanktioner är därför viktiga att ha med eftersom det 

säger en hel del om hur relationen ser ut mellan Vitryssland och EU, om den är på 

bättringsvägar så kan man tänka att sanktioner kommer att lättas på eller hävas och om det är 

tvärtom är så kan komma att sanktioner införas. Man skulle kunna säga att när talarna i 

debatten förespråkar samarbete är detta en typ av motsats till sanktioner och kan ses som 

reparativt. 

Samma sak gäller egentligen mänskliga och politiska rättigheter. Eftersom landet är med på 

Freedom House listan över ”Worst of the worst” som mäter just politiska och civila rättigheter 

så är det ett faktum att landet är väldigt förtryckande. Dessa rättigheter är därför något som 

ständigt diskuteras i debatterna och är därav viktigt att ha med i studien för att verkligen 

undersöka det jag avser att undersöka. Mänskliga och politiska rättigheter diskuteras bl.a. i 

termer av: dödsstraff, fria/icke-fria medier, oppositionsförtryck, misshandel av demonstranter. 

                                                 
13

 Se bilaga 1, Reparativa stycken (Sanktioner) nr 1 
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Dessa rättigheter är också något som jag kommer att ha i fokus när jag analyserar debatterna 

för att se om det verkligen finns skillnader i hur dessa diskuteras. 

Avslutningsvis kommer jag i detta kapitel att förtydliga hur jag kommer att gå tillväga i 

analysen med hjälp av ovannämnda verktyg genom att illustrera en tabell (nedan). Därefter 

övergår jag till metodkapitlet för att förtydliga mitt tillvägagångssätt ytterligare och förklara 

vilka analysmetoder jag kommer använda mig av i studien. 

Tabell 2.1 Hur studien delas upp. 

Debatten från 2004 alt. 2008 Konfrontativa Reparativa 

Mänskliga rättigheter/Politiska 

rättigheter 
  

Sanktioner   

 

3 Metod 

Kvalitativ textanalys handlar om att med texter som utgångspunkt exempelvis 

analysera samhällsdebatter, kartlägga olika politiska åsikter eller försöka förstå 

hur frågor och samhällsfenomen framställs i olika medier. Kvalitativ textanalys 

som metodansats passar bra när skriftliga dokument och texter ska undersökas.
14

 

Min studie är en kvalitativ studie eftersom jag ämnar undersöka ett antal textdokument och 

innehållet i dessa texter, dock kommer jag även att komplettera min kvalitativa analys med en 

kvantitativ sammanställning av antal reparativa respektive konfrontativa stycken i debatterna 

för att få en bättre översikt över mitt material och dra bättre slutsatser. Trots att jag alltså 

använder både kvalitativa och kvantitativa analysmoment i min studie så är det utan tvekan 

den kvalitativa analysen som väger tyngst och det är även den som utgör den största delen av 

min analys. Anledningen till att en kvalitativ studie lämpar sig bättre än en kvantitativ studie 

är för att syftet med studien är att få en bild över hur Europaparlamentets diskussioner om 

Vitryssland har förändrats genom åren utifrån de textdokument som publicerats på 

Europaparlamentets hemsida. När jag gör en kvalitativ analys så blir det min uppgift som 

forskare att studera och analysera debatterna ingående och sedan även diskutera dem på ett 

bra sätt för att ge en tydlig bild av hur Vitryssland debatterats i parlamentet. Om jag enbart 

                                                 
14

 Widén, Pär i Fejes, Andreas & Thornberg, Roberts bok Handbok i kvalitativ analys 2009, s. 136 
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hade utgått från att göra en kvantitativ studie så skulle mitt resultat bli tunnare eftersom jag 

endast får siffror på hur många gånger man varit konfrontativ/reparativ istället för att få en 

förståelse för hur tonen gentemot Vitryssland verkligen var under debatterna. Jag kommer 

alltså att göra en textanalys för att få en bra bild av ”diskursen” och detta betyder att jag måste 

läsa dokumenten väldigt ingående och förstå helheten av texten.  

Kvalitativ textanalys handlar om att välja ut och förhålla sig till olika typer av texter samt dess 

innehåll och skapa kunskap om texterna utifrån ett väl avgränsat undersökningsproblem. Men 

det finns även viss problematik med denna typ av undersökningsmetod, bl.a. är jag som 

forskare inte bara den som tar emot innehållet i texten utan jag är även med och bestämmer 

mitt studieobjekt och den diskurs som följer.
15

 Författarna Bergström och Boréus identifierar, 

i sin bok ”Textens mening och makt”, olika tolkningsstrategier och i mitt fall är det en strategi 

som i första hand relaterar texten till avsändaren. Med detta menas att textens betydelse vid 

dess produktion är av vikt. Textens betydelse avgörs av vad den eller de som formulerade den 

avsåg att den skulle betyda. Alltså uppmärksammas talhandlingen och avsändarens idéer och 

språkbruk. Detta är något som är att föredra i min studie då syftet är att undersöka texten som 

den föreligger utifrån mina teorier om vad som är konfrontativt respektive reparativt. Dock är 

det viktigt att ha i åtanke att olika läsare eventuellt skulle tolka Europaparlamentets debatter 

på olika sätt. Det är ändå viktigt att ha en så objektiv framförhållning som möjligt i rollen som 

tolkare av texten och att vara kritisk mot hypoteserna om det reparativa och konfrontativa 

stadiet om den data man analyserat visar att hypotesen inte stämmer. 

Den tolkningsstrategi som jag förklarat ovan skall alltså hjälpa mig att få en bra bild av hur 

Vitryssland debatterats i Europaparlamentet utifrån teorier om konfrontation och reparation av 

relationen mellan EU och Vitryssland.  

Bergström och Boréus förklarar i sin bok att det finns olika inriktningar inom idé- och 

ideologiforskningen, där syftet kan vara att antingen beskriva politiska budskap, att förklara 

dem eller att göra ett ställningstagande av hållbarheten i budskapen. I min studie så utgår jag 

från den inriktningen som siktar på att analysera förekomsten av idéer i allmänhet, i debatter 

eller på något sak- eller politikområde.
16

 Min studie kommer dock inte att vara en renodlad 

idéanalys utan snarare en typ av hybrid av en innehållsanalys och en idéanalys. Bergström och 

Boréus skriver att man med fördel kan förena innehållsanalys med andra typer av analyser av 

                                                 
15

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina Textens mening och makt 2005, s. 24 ff 
16

 Ibid. s. 155 f. 



9 

 

samma material.
17

 När det gäller idéanalysen så finns det ingen riktig mall för hur metoden 

skall genomföras enligt Bergström och Boréus men i min studie kommer den som sagt att 

fungera för att se vilka idéer (konfrontativa/reparativa) som varit utmärkande under debatterna 

i Europaparlamentet. 

Eftersom min studie fokuserar på de buskap som finns i Europaparlamentets uttalanden och 

de budskap som går att utläsa direkt från texten i dokumenten som publicerats på deras 

hemsida så är en kvalitativ textanalys ytterst lämplig. Detta är något som Esaisson et al. 

förklarar som ”manifesta budskap”, dvs. att det är budskap som går att utläsa av det som står i 

texten.
18

 I vissa studier skulle det vara mer lämpligt att fokusera på de latenta buskapen, dvs. 

att fokus ligger på det som sägs mellan raderna i texten.
19

 Dock är detta inte att föredra i min 

studie eftersom syftet är just att förstå vad som verkligen har sagts i debatterna och sedan 

tolka detta.  

Den kvantitativa sammanställningen i min uppsats kommer användas för att undersöka 

förändring i inställning till Vitryssland genom att räkna frekvensen av uttryckta idéer av vissa 

slag.
20

 Den kan ses som ett slags komplement till min kvalitativa analys. Jag kommer att 

räkna antal gånger som reparativa respektive konfrontativa åsikter uttrycktes i debatterna och 

göra en sammanställning av resultatet i form av en tabell för varje debatt. Det jag kommer att 

visa med mina tabeller och den kvantitativa sammanställningen är vilken av ställningssätten 

som är vanligast (reparativt eller konfrontativt). Utöver detta så kommer jag även att redovisa 

ett relationellt mått där jag räknar ut hur många stycken som fanns totalt i debatterna för att 

sedan visa hur stor procentandel av styckena som var konfrontativa respektive reparativa, 

detta ger en bra bild av hur retoriken i debatten var. 

Jag kommer alltså att räkna reparativa och konfrontativa stycken, dvs. om man uttrycker sig 

konfrontativt 2-3 gånger i samma stycke så kommer detta endast att räknas en gång. 

Anledningen till att jag väljer att utgå ifrån varje stycke är att jag anser att det är det 

lämpligaste i min undersökning eftersom talarna oftast håller sig till reparativa eller 

konfrontativa åsikter under ett stycke för att sedan kanske uttrycka andra typer av åsiker i 

nästa stycke. Det är dock inte så att talaren alltid uttrycker sig konfrontativt eller reparativt 

under ett helt stycke. Ibland kan talaren uttrycka sig både reparativt och konfrontativt i samma 

                                                 
17

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina Textens mening och makt 2005, s. 45 
18

 Esaiasson, Peter et al. Metodpraktikan 2007, s. 250 
19

 Ibid s. 150 
20

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina Textens mening och makt 2005, s. 47 
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stycke och då blir det viktigt att jag som forskare tolkar och motiverar på ett tydligt sätt varför 

talaren snarare är konfrontativ än reparativ (eller tvärtom). 

Viktigt att poängtera är att jag lämnade vissa stycken utanför texten eftersom jag ansåg att det 

inte uttrycktes några konfrontativa/reparativa åsikter i de styckena. Dessa stycken lämnades 

utanför eftersom de inte fyller någon funktion i min analys eller bidrar till resultatet. Jag utgår 

bara ifrån de stycken där jag på ett tydligt sätt kunna tolka om det är reparativt eller 

konfrontativt.  

Jag hade exempelvis även kunnat räkna hur många talare som är reparativa eller 

konfrontativa i sina tal men jag ansåg att detta skulle vara för missvisande då många av 

talarna uttrycker både konfrontativa och reparativa åsikter och det kan därför bli svårt att 

definiera exakt när en talare skulle kunna räknas som reparativ eller konfrontativ. 

 

3.1 Inter- & intrasubjektivitet 

Vid en bra studie är det viktigt att både inter- och intrasubjektiviteten är god. Med 

intersubjektivitet menas att olika personer ska kunna utföra samma studie och komma till 

samma resultat/slutsats. Även om fullständig intersubjektivitet ibland är orimlig enligt 

Bergström och Boréus
21

 så är det ändå viktigt att argumentationen i texten är välgrundad så att 

läsaren ska kunna rekonstruera de operationer som jag gjort i analysen av ett material för att 

dra en viss slutsats.
 
I min studie kommer jag att använda mig av många citat tagna direkt ur 

materialet som jag analyserat för att understryka och stödja mina tolkningar av materialet. Då 

olika forskare har olika förförståelse så kan det givetvis vara ett problem att tolka en text på 

samma sätt och vid alla typer av texttolkningar så finns det som sagt problem med 

intersubjektiviteten.
22

 Men i min studie så skall teoriavsnittet, där jag förklarar de olika 

stadierna och även de olika kategorierna (rättigheter & sanktioner) som jag utgår ifrån när jag 

analyserar materialet, fungera som ett stöd så att även andra forskare ska kunna förstå hur jag 

gått tillväga när jag analyserat materialet.  

Sedan är det även viktigt att intrasubjektiviteten är god och med detta menas att samma 

person får samma resultat vid samma sorts analys vid två olika tidpunkter.
23

 Eftersom jag gör 

min studie och analys själv så är detta något som är extra viktigt för mig. För att undvika låg 

                                                 
21

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina Textens mening och makt 2005, s. 36 
22

 Ibid. s. 142 
23

 Ibid. s. 36 f. 
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intrasubjektivitet har jag läst materialet vid två olika tidpunkter. Den första debatten från år 

2004 läste jag den 11:e samt den 17:e maj år 2013 och den andra debatten från år 2008 läste 

jag den 12:e samt den 18:e maj år 2013. Det var ett medvetet val att jag väntade i nästan en 

vecka mellan läsningarna eftersom det är viktigt att inte komma ihåg exakt hur man tolkade 

materialet första gången.
24

 För att jämföra mina tolkningar markerade jag det som jag ansåg 

vara viktigt vid varje läsning av dokumenten i Adobe Reader. Jag skrev även in en 

kommentar om jag tyckte det var en reparativ eller konfrontativ åsikt som uttrycktes. Därefter 

sparade jag dokumentet och upprepade samma procedur ca. en vecka efter första läsningen 

och jämförde om jag hade tolkat materialet på ungefär liknande sätt. I min analys tolkade jag 

resultatet på väldigt liknande sätt vid de olika tillfällena. Detta skulle kunna bero på att en 

veckas väntan kanske var för lite, men med tanke på tidsramen för vårt uppsatsskrivande så 

var det inte möjligt att vänta längre. Jag utgår istället ifrån att mina tolkningar var snarlika 

eftersom intrasubjektiviteten i min uppsats är god, detta är i sin tur ett resultat av att jag har 

formulerat mitt teorikapitel väl. 

 

3.2 Val av empiriskt material & avgränsningar 

Materialet som jag kommer att använda mig utav i studien består av transkriberade dokument 

från Europaparlamentets debatter. Det är dessa dokument som jag kommer att analysera och 

dra slutsatser utifrån. Efter att ha läst på om den Europeiska unionens olika institutioner 

föreföll det lämpligast att använda sig av Europaparlamentets debatter som material i min 

studie. Detta eftersom det är en institution där politiker debatterar fritt och har möjlighet att 

föra fram sina åsikter på olika punkter. Europaparlamentet har även ett stort inflytande och 

mycket makt i olika frågor, vilket jag även var inne på tidigare. I debatterna ges det uttryck 

för olika typer av åsikter som ledamöterna i parlamentet har. Även om alla partigrupper, 

partier och ledamöter inte väljer att uttrycka sina åsikter i alla frågor så visar ändå debatterna 

på någon typ av enighet eller oenighet mellan politikerna. Detta är något som är centralt i min 

studie då jag ska belysa vilka idéer som lyser starkast i parlamentet under specifika år. 

David Silverman påpekar korrekt att det är viktigt att vara källkritisk när man analyserar 

texter och se dem i relation till dess produktion (författarskap) och konsumtion (läsaren).
25

 

Eftersom texterna jag kommer att arbeta med är tagna ur debatter i Europaparlamentet så är 

                                                 
24

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina Textens mening och makt 2005, s. 50 f. 
25

 Silverman, David Qualitative Research – Theory Metod and Practice 2004, s. 73 
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det uppenbart att dessa kommer att innehålla en retorik som är värdeladdad. För syftet i min 

studie så är det dock viktigt att de är värdeladdade eftersom det är just denna värdeladdning 

jag undersöker. Jag kommer alltså att vara förberedd på den värdeladdade retoriken när jag 

läser texterna, men det är som sagt ingenting som kommer att påverka studien negativt utan 

snarare positivt och är väldigt nödvändigt för att kunna besvara min frågeställning. Men det är 

ändå viktigt att vara medveten om att värdeladdade texter kan påverka textanalyser negativt. 

Ännu en felkälla i valet av mitt material skulle kunna vara att debatterna översätts från 

talarens modersmål till svenska vilket kan innebära att missuppfattningar uppstår och fel ord 

används. Detta är dock något som jag inte kan påverka, men det är ändå viktigt att ha i åtanke 

vilka problem detta skulle kunna medföra. 

Eftersom jag gör en textanalys som innebär mycket detaljerad läsning av dokumenten från 

Europaparlamentets hemsida är det viktigt att jag begränsar mig. Och med tanke på att studien 

är på kandidatnivå och att jag har en tidsram jag måste förhålla mig till så blir avgränsningar 

ännu viktigare. 

En avgränsning jag gör i debatterna från Europaparlamentet är att jag har valt ut debatter från 

de år då ett parlamentsval i Vitryssland har hållits med anledning av att det då är högst troligt 

att man på ett djupare sätt diskuterar de politiska och mänskliga rättigheterna i landet, vilket 

är viktigt för syftet i studien. De debatter jag valt ut har hållits knappt två veckor efter att 

parlamentsvalen hölls år 2004 och 2008.  

Att jag har valt just två specifika år kan leda till att min analys endast visar en ensidig bild av 

hur Vitryssland debatterats och försämra mina slutsatser. Men å andra sidan är det viktiga i 

min studie att jag utgår ifrån debatter som hölls inom det såkallade konfrontativa och 

reparativa tidsstadiet. Därför är det relevant att jag valt just två specifika år och jag har även 

motiverat mina val av år, dvs. att det var parlamentsval i Vitryssland under dessa år. Fokus är 

fortfarande hur Vitryssland debatterats i Europaparlamentet under dessa år och vilka 

skillnader som kan tydas. Det var även positivt att utgå ifrån dessa två år eftersom det under 

dessa år fanns debatter i Europaparlamentet där man ingående hade diskuterat Vitryssland i 

samband med valen som hållits i landet. Det fanns även flera transkriberade dokument där 

Vitryssland endast nämndes några enstaka gånger och jag valde att ignorera dessa. Jag 

fokuserade istället på att använda mig utav de debatter där Vitryssland debatterades ingående. 

Detta eftersom jag gör en kvalitativ textanalys där det föredras att dessa dokument används 
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för att få en bra bild av helheten.
26

 Viktigt att poängtera är även att det finns en möjlighet att 

mina slutsatser skulle ha sett ut på ett annat sätt om jag hade valt att analysera debatter från 

något annat år eller om jag hade gjort någon typ av jämförelse över tid, men dessa studier är 

något jag överlämnar till kommande forskning eller forskning på en högre nivå. 

Då jag nu förklarat utförligt vilken typ av analysmetod jag kommer att använda mig av samt 

hur jag ska gå tillväga och vilket material jag använder mig utav i studien så följer nu 

analyskapitlet som är det längsta kapitlet i min studie eftersom det är viktigt att min analys är 

tydlig och välutformad. 

4 Analys 

I detta kapitel kommer jag att göra min analys av debatterna från Europaparlamentet och 

förklara ingående på vilket sätt man diskuterat de mänskliga och politiska rättigheterna i 

landet men även på vilket sätt sanktioner mot landet i har debatterats. Jag har valt att använda 

mig av två debatter där Vitryssland diskuterades ingående, en från tidsperioden som enligt 

Rotman och Veremeeva kallades för konfrontations stadiet och en från det så kallade 

reparations stadiet. Båda dessa debatter hölls mindre än två veckor efter att ett parlamentsval 

hade ägt rum i landet. Det första parlamentsvalet (som jag utgår ifrån i studien) ägde rum den 

17:e oktober år 2004 och debatten jag har valt att analysera hölls den 27:e oktober
27

 samma 

år. Det andra parlamentsvalet ägde rum fyra år senare, den 27:e september år 2008 och 

debatten jag analyserar från detta år hölls den 8:e oktober
28

 samma år. I båda debatterna håller 

en representant för rådet och kommissionen tal först och sedan följs dessa upp av tal från 

andra parlamentsledamöter. 

Jag kommer främst att referera till bilagorna, men vissa av citaten refereras till det 

ursprungliga dokumentet eftersom dessa då är citat som inte var tillräckligt tydliga för att vara 

med i kvantifieringen av styckena och därav inte finns med i bilagorna. Dessa är alltså citat 

som jag själv tolkat som reparativt/konfrontativt utifrån de teorier jag beskrev i kapitel 2.  

 

                                                 
26

 Esaiasson, Peter et al. Metodpraktikan 2007, s. 247 f 
27

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2004/10-27/P6_CRE(2004)10-

27_DEF_SV.pdf 
28

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2008/10-08/P6_CRE(2008)10-

08_SV.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2004/10-27/P6_CRE(2004)10-27_DEF_SV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2004/10-27/P6_CRE(2004)10-27_DEF_SV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2008/10-08/P6_CRE(2008)10-08_SV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2008/10-08/P6_CRE(2008)10-08_SV.pdf
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4.1 Analys av debatten från år 2004 

I debatten från den 27:e oktober år 2004, 10 dagar efter parlamentsvalet, är det tydligt vilket 

missnöje som finns bland de som talar i Europaparlamentets debatt om situationen i 

Vitryssland. I allmänhet kritiserar man främst regimen med president Lukasjenko i spetsen. 

Flera av ledamöterna uttalar sig starkt kritiskt mot presidenten och kallar honom bl.a. för den 

sista diktatorn i Europa.
29

 De flesta talande uttrycker också sin önskan att stödja det civila 

samhället i landet mer än man gjort hittills eftersom man menar att det är det civila samhället 

som kan sätta grunden för en riktig demokratisering av landet. Flera av de som talade nämnde 

även de olika sanktioner som EU infört mot Vitryssland och deras ledare och man talade om 

att man nyligen utsträckt förbudet att även gälla andra högt uppsatta personer.
30

 

 

Jag kommer här att först presentera en tabell där resultatet av min kvantitativa 

sammanställning av debatten från år 2004 kommer att diskuteras för att sedan övergå till den 

djupare kvalitativa analysen av undersökningen. Exakt vilka stycken jag har valt ut finns att 

läsa i bilaga 1, där redovisar jag för centrala citat ur varje stycke som är antingen reparativt 

eller konfrontativt. 

Tabell 4.1 Fördelning av konfrontativa respektive reparativa stycken från debatten 2004. 

Sammanställning av 

stycken från debatten 

2004 

Konfrontativa stycken Reparativa stycken Totalt antal 

Mänskliga rättigheter alt. 

Politiska rättigheter 
15 (55,6%) 2 (7,4%) 17 (63 %) 

Sanktioner 8 (29,6%) 2 (7,4%) 10 (37%) 

Totalt antal 23 (85,2%) 4 (14,8%) 27 (100%) 

 

Det är även värt att nämna att det totalt fanns 64 stycken i debatten år 2004, varav 27 av 

styckena var antingen konfrontativa eller reparativa. Det fanns alltså ett stort antal stycken där 

retoriken var mer neutral och där man diskuterade andra saker än politiska/mänskliga 

                                                 
29

 Europaparlamentets sammanträde onsdagen den 27 oktober 2004, s. 41 
30

 Ibid. s. 36 
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rättigheter och sanktioner. Faktum är att i dessa 64 stycken ingår även de stycken där talarna 

hälsade på talmannen osv. Man kan med andra ord säga att ca. 42% (27 av 64) av styckena 

var antingen konfrontativa eller reparativa, vilket är väldigt bra eftersom det visar att retoriken 

mot Vitryssland trots allt var tydlig i debatten. Inom parentes presenteras siffrorna i procent 

där jag har valt att endast ha med de huvudsakliga 27 styckena som var reparativa eller 

konfrontativa och väljer att exkludera resterande 37 stycken som inte var relevanta för min 

studie. Så med t.ex. 85,2% konfrontativa stycken menar jag helt enkelt att så stor andel av 

styckena som räknades i studien var konfrontativa (23 av 27). 

Det är tydligt att den första debatten har ett stort inslag av konfrontativ retorik gentemot 

Vitryssland eftersom mängden konfrontativa stycken nästan är sex gånger fler än de 

reparativa styckena. Och det är även tydligt att de mänskliga och politiska rättigheterna är det 

som talarna lägger mest tyngd vid när de debatterar Vitryssland.  

Ovan har jag endast räknat styckena utan att diskutera dem ingående. Nedan kommer den 

kvalitativa analysen av debatterna i Europaparlamentet och min diskussion kring citaten 

presenteras. 

 

4.1.1 Konfrontativa inslag i debatten år 2004 

Inledningsvis talas det om att den politiska situationen i landet försämras för varje dag som 

går.
31

 De politiska rättigheterna undanröjdes genom att kandidater från oppositionen inte 

tilläts att ställa upp i valet eller fick väldigt begränsade möjligheter till att bedriva valkampanj. 

Ingen i oppositionen valdes heller in i parlamentet. Utöver detta misshandlades även 

oppositionsledare av polis när de utförde fredliga demonstrationer i samband med valet och 

rådets talesman uttryckte sig på följande sätt: 

Ni har troligen sett de bilder som sedan visades på TV i förra veckan, bilder på 

fredliga demonstranter och oppositionsledare i Vitryssland som misshandlas av 

polis.
 32

  

Med tanke på omständigheterna kring valet och faktumet att oppositionen slogs ner med våld 

så fördömde också rådet valprocessen med anledning att den inte motsvarade de 

internationella normerna för demokratiska val och majoriteten av de som talade i debatten 

                                                 
31

 Se bilaga 1 Konfrontativa stycken (MR/PR) nr 1 
32

 Se bilaga 1 Konfrontativa stycken (MR/PR) nr 3 
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uttryckte att de höll med rådet i fördömandet av valet. Ledamöterna uppmanar även i debatten 

att vitryska myndigheter ska frige alla som greps när de utövade sin rätt till yttrandefrihet. 

Detta kan givetvis ses som ett starkt sätt att säga ifrån och tydligt visa Vitryssland att deras 

beteende inte är acceptabelt. Utöver detta så diskuteras även att regimen gör allt vad den kan 

för att inte tillåta stöd till icke-statliga organisationer och andra stora civilsamhälles aktörer i 

landet.
33

 Detta kan räknas som konfrontativt från den vitryska sidan eftersom man avvisar 

stöd från EU till t.ex. det vitryska civil samhället. 

En annan sak som är värd att notera är att man bjudit in flera ledare för den vitryska 

oppositionen och det civila samhället att besöka Bryssel och diskutera situationen i landet.
34

 

Detta är något som kan anses vara konfrontativt eftersom den vitryska regimen troligtvis inte 

alls blir glad av denna gest från EU. En liknande fråga är att man vill fortsätta att stödja och 

bistå samhällsorganisationer, journalister och oberoende medier i landet. 

Även de politiska rättigheterna i landet diskuterades utifrån flera olika händelser som skett 

den senaste tiden i landet. En av ledamöterna förklarade att det i skuggan av parlamentsvalet 

hölls ett annat val som syftade till att ändra författningen i landet och göra det möjligt för 

presidenten att sitta vid makten i resten av sitt liv. Vid detta val (valet om författningsändring) 

tilläts inga observatörer att övervaka folkomröstningen eftersom den var mycket viktig för 

presidenten. Med tanke på dessa omständigheter uppmanade ledamoten till att man skulle 

vägra erkänna folkomröstningen i landet men även presidentens rätt att ställa upp för omval 

på följande sätt: 

Det finns därför tillräckliga skäl till att varken erkänna folkomröstningen eller 

Alexander Lukasjenkos rätt att ställa upp för omval till presidentposten, även om 

det inte fanns några oberoende observatörer närvarande.
 35

 

Den konfrontativa retoriken är väldigt tydlig även under denna ledamotens tal. Han visar 

tydligt sitt missnöje och om EU skulle följa ledamotens krav och vägra erkänna det vitryska 

valet så skulle detta onekligen kunna räknas som konfrontativt. 

De allra flesta av ledamöterna börjar sina tal med att antingen konstatera att det inte råder 

någon tvekan om överträdelserna mot såväl mänskliga som politiska rättigheter i Vitryssland 

                                                 
33

 Europaparlamentets sammanträde onsdagen den 27 oktober 2004, s. 35 
34
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35

 Se bilaga 1 Konfrontativa stycken (MR/PR) nr 10 
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eller genom att fördöma valresultatet i landet eftersom det inte följt de internationella 

normerna för demokratiska val. 

Även de mänskliga rättigheterna i landet diskuteras. Tydligast är en ledamot som förklarar att 

minoriteter i landet diskrimineras, han talar främst om den polska minoriteten och drar 

paralleller till Turkiet och hur kurdiska minoriteten förföljs och diskrimineras. Även om han 

konstaterar att förföljelsen inte är lika utbredd i Vitryssland så menar han att ett stort problem 

sannerligen finns.
36

  

Ännu en ledamot diskuterar de mänskliga rättigheterna och konstaterar att Lukasjenko har 

ignorerat EU:s ståndpunkt när det gäller mänskliga rättigheter. Han kritiserar även EU och 

menar att EU hittills bara har uttryckt sina krav på skydd för de mänskliga rättigheterna på ett 

nedtonat sätt och menar att det är dags för EU att uttrycka sig mer kraftfullt när han påpekar 

att: 

Vi måste uttrycka oss på ett kraftfullt och bestämt sätt; vi kanske t.o.m. måste 

skrika ibland.
37 

 

Detta anser han vara nödvändigt för att skydda de nationella minoriteterna som förtrycks i 

Vitryssland. Han menar vidare att EU:s sätt att tidigare endast på ett nedtonat sätt ställa krav 

inte är tillräckligt eftersom det är uppenbart att president Lukasjenko ignorerat detta. Hans 

retorik går inte att missuppfatta: EU måste vara hårdare gentemot Vitryssland om man vill se 

positiva förändringar. 

 Även sanktioner debatterades och man ansåg att vissa sanktioner bör utökas, t.ex. kunde man 

utöka förteckningen över de personer från Vitryssland som man inte vill se i EU-stater till att 

även omfatta medlemmar av de vitryska myndigheterna och inte bara högt uppsatta politiker 

och regeringsmän.
38

 Andra ansåg att man istället bör isolera myndigheterna fram till dess att 

de blir demokratiska.
39

 Viktigt att notera är att i princip alla som ansåg att man bör isolera 

myndigheterna och bojkotta Lukasjenko ansåg att man inte bör bojkotta folket och civil 

samhället utan att det var mycket viktigt att stödet för detta fortsatte.
40

 

                                                 
36
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 Se bilaga 1 Konfrontativa stycken (Sanktioner) nr 6 
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4.1.2 Reparativa inslag i debatten år 2004 

Representanten för kommissionen uttryckte sig reparativt när han talade om att ENP:s 

(Europeiska grannskapspolitiken) syfte var att skapa en vänkrets med EU:s grannländer. Han 

uttalade sig även om att Vitryssland var välkomna att samarbeta med EU på följande sätt: 

Vi erbjuder ett närmare samarbete över hela det spektrum som våra förbindelser 

omfattar, från politisk dialog till ekonomisk integration, med utgångspunkt från 

våra gemensamma värderingar. Detta erbjudande gäller även Vitryssland.
 41

   

Det är tydligt att han anser att ett ökat samarbete är positivt för både utvecklingen i 

Vitryssland och i relationen mellan länderna och att han välkomnar Vitryssland att ta del av 

erbjudandet är givetvis en vänlig gest. Han uttryckte även att det är viktigt att tänka på 

närheten till Vitryssland på långsikt och att det bör leda till samarbete på områden av 

gemensamt intresse i framtiden, t.ex. handel, rättsliga och inrikes frågor, transport osv. men 

trots detta så poängterades det att detta först är möjligt när grundläggande politiska reformer 

genomförts i Vitryssland.
42

  

Enstaka talare uttryckte sig dock på ett positivt sätt angående valet i Vitryssland, istället för 

att se på att valet var odemokratiskt och att oppositionen förtrycktes så poängterade en talare 

istället att: 

Valdeltagandet var mycket högt och författningsändringen godkändes av 77 

procent av väljarna. Vi borde vara mycket glada över denna plötsliga 

demokratiska medvetenhet och över det stora valdeltagandet.
43

 

Talaren anser att parlamentet istället bör vara glada över den ökade demokratiska 

medvetenhet som har skett i landet istället för att läxa upp Vitryssland. Även om denna 

ståndpunkt inte delades med så många fler i parlamentet så är det ändå tydligt att det är en 

reparativ och positiv inställning till Vitryssland som menar att framsteg i landet har gjorts. 

Samma talare menade även att man istället för att demonisera en nation som varit oberoende i 

över ett decennium skulle vara nöjda över de framsteg som har gjorts i riktning mot demokrati 

och inte lägga sig i landets inhemska politik på ett arrogant och moralistiskt sätt. Detta kan 

möjligtvis ses som att talaren konfronterar parlamentet snarare än försöker reparera relationen 

med Vitryssland, men det är ändå en intressant notis i sammanhanget. 

                                                 
41

 Se bilaga 1 Reparativa stycken (Sanktioner) nr 1 
42

 Se bilaga 1 Reparativa stycken (Sanktioner) nr 2 
43

 Se bilaga 1 Reparativa stycken (MR/PR) nr 1 



19 

 

Värt att notera är även att en ledamot gick till stark attack mot såväl EU som USA i debatten. 

Han anklagade både USA och EU för att deras anklagelser mot Vitrysslands överträdelser av 

demokratiska rättigheter var rent hyckleri och menade att man överträder internationell rätt 

och principen om att man inte skall blanda sig i en annan stats inre angelägenheter. Han hann 

yttra sig på följande sätt, innan han snart blev avbruten av talmannen: 

Vi menar att det endast är det vitryska folket som har rätten och skyldigheten att 

fatta beslut om sin framtid, och det är därför vi kritiserar och fördömer denna typ 

av påtryckning och inblandning. Mina herrar i kommisionen och rådet! Ingen har 

gett er rätten att lära ut och exportera demokrati till andra länder.
44

 

Varför han blev avbruten och inte fick fortsätta sitt tal framgår ej av det transkriberade 

dokumentet men man kan spekulera kring att det kan ha handlat om att han var för häftig i sin 

retorik mot EU och USA, eller att han var för vänligt inställd till Vitryssland. Detta är givetvis 

inget som är fakta utan snarare ren spekulation. Jag väljer att ha med detta citat på den 

reparativa delen trots att jag inte räknar det som reparativt, utan det är snarare konfrontativt 

gentemot EU och USA. Men det är ändå intressant eftersom talaren inte fick fortsätta sitt tal, 

och det är något jag kommer diskutera mer nedan.  

4.1.3 Summering av debatten 2004 

Som både min kvalitativa analys och min kvantitativa analys visar är det tydligt att den 

konfrontativa retoriken var den typ av retorik som talarna främst använde. De reparativa 

inslagen kom från endast ett fåtal talare medan många fler talare hade en konfrontativ retorik. 

Flera ställde sig emot att oppositionen i landet förtrycks och misshandlas samt att valet i 

landet var odemokratiskt enligt internationella normer. De flesta som förespråkade sanktioner 

menade att detta var att föredra om man ville att något skulle hända i Vitryssland, dvs. om 

landet skulle gå i en positiv riktning. De få som talade om landet på ett reparativt sätt menade 

istället att samarbete med Vitryssland var att föredra för att skapa en bättre relation till landet 

och på så sätt få bättre inflytande i landet.  

En sista intressant observation som gjordes vid inläsningen av debatten var att en talare som 

var väldigt kritiskt inställd till EU blev avbruten av talmannen. Att talare blev avbrutna av 

talmannen var inte något som skedde vid något annat tillfälle i debatten. Kan det ha varit så 

att om man är för vänligt inställd mot Vitryssland och kritiskt inställd till EU så får man ett 

annat bemötande i Europaparlamentet? Skulle detta kunna vara något som påverkade talarna i 
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debatten från år 2004 då det var tydligt att den konfrontativa retoriken var överlägsen den 

reparativa. De kanske helt enkelt inte vågade uttrycka sig för positivt angående Vitryssland? 

Detta är givetvis ingen slutsats från min sida utan kan snarare betraktas som en liten 

diskussion kring den händelsen eftersom det verkligen var något avvikande i debatten. Utifrån 

min analys kan jag inte bevisa att talarna hade något yttre socialt påtryck för att inte uttrycka 

sig positivt mot Vitryssland, eller för att kritisera EU, men jag anser ändå att det är något som 

är anmärkningsvärt. 
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4.2 Analys debatten från år 2008 

Även debatten som hölls den 8:e oktober år 2008 hölls 10 dagar efter parlamentsvalet i 

Vitryssland, precis som debatten från år 2004. Flera ledamöter betonade vid detta tillfälle att 

Vitryssland hade tagit steg i en riktning mot EU vilket man ansåg var positivt bl.a. så nämnde 

nästan varje ledamot att politiska fångar hade frigivits
45

.   

Jag kommer här att återigen presentera en tabell där resultatet av min kvantitativa 

sammanställning av debatten från år 2008 kommer att diskuteras för att sedan övergå till den 

mer ingående kvalitativa analysen av undersökningen. Exakt vilka stycken jag har valt ut 

finns att läsa i bilaga 2, där jag redovisar för centrala citat ur varje stycke som är reparativt 

eller konfrontativt. 

Tabell 4.2 Fördelning av konfrontativa respektive reparativa stycken från debatten 2008. 

Sammanställning av 

stycken från debatten 

2008 

Konfrontativa stycken Reparativa stycken Totalt antal 

Mänskliga rättigheter alt. 

Politiska rättigheter 
9 (39,1%) 3 (13,1%) 12 (52,2%) 

Sanktioner 2 (8,7%) 9 (39,1%) 11 (47,8%) 

Totalt antal 11 (47,8%) 12 (52,2%) 23 (100%) 

 

I denna debatt var de reparativa styckena fler än de konfrontativa styckena, men de var inte 

alls samma skillnad på antalet som i debatten från år 2004. Detta är något som är intressant 

och som jag kommer att diskutera djupare i mina slutsatser. Men först följer en förklaring av 

ovanstående tabell och därefter följer den kvalitativa analysen av debatten från år 2008. 

Även i denna debatt fanns det totalt 65 stycken, varav 23 av styckena var konfrontativa eller 

reparativa. Debatten såg ut på samma sätt som jag beskrev vid den tidigare kvantitativa 

sammanställningen (debatten från år 2004) och jag räknar ut procenten på samma sätt här. 

36% (23 av 64) av styckena var antingen konfrontativa eller reparativa, vilket även det är bra 

då det visar att retoriken mot Vitryssland var tydlig i debatten, även om det kanske inte var 

lika tydligt som i debatten från 2004. Att flera stycken var neutrala, och att färre stycken var 
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reparativa eller konfrontativa skulle givetvis kunna bero på att EU kanske ställer sig mer 

reparativt till Vitryssland vid denna tidpunkt och det kan ge sitt uttryck i debatten.  

Det är hur som helst tydligt att denna debatt har ett mycket större inslag av reparativ retorik 

och även ett mycket mindre inslag av konfrontativ retorik i jämförelse med debatten från 

2004. Och det är även tydligt att de talare som uttrycker konfrontativa åsikter främst talar om 

bristen på mänskliga och politiska rättigheter i landet snarare än sanktioner. De talare som 

uttrycker sig reparativt istället talar om att sanktioner bör hävas och att ett samarbete bör 

inledas i större utsträckning än att nämna positiva tendenser i utvecklingen av politiska och 

mänskliga rättigheter. 

4.2.1 Konfrontativa inslag i debatten år 2008 

I denna debatt är det först och främst faktumet att det vitryska valet inte nådde upp till 

internationella standarder, vad gäller demokratiska val, som flera gånger betonas. Detta är en 

stor brist i de politiska rättigheterna i landet och någonting som ständigt återkommer i 

debatten. Även i debatten från år 2004 så uttryckte ledamöterna sin oro över detta.  Flera 

ledamöter diskuterar valet och problematiken kring valet. En talare går till hård attack mot hur 

odemokratiskt valet är: 

När en sittande president vinner alla platser i sitt parlament kan vi antagligen utgå 

från att något är galet. Inte ens Robert Mugabe i Zimbabwe har lyckats göra rent 

hus som president Aleksandr Lukasjenko gjorde förra månaden i Vitryssland.
46

 

Detta är något som definitivt är konfrontativt då talaren inte bara utgår från att valet är väldigt 

odemokratiskt utan han jämför även den vitryska presidenten med Robert Mugabe som är 

känd för att styra sitt land på ett diktatoriskt sätt. Samma talare uttrycker även att Lukasjenko 

är Europas siste diktator. Förutom att valet är odemokratiskt och inte lever upp till de 

internationella standarderna så uttrycker flera ledamöter, precis som i debatten år 2004, sin 

ilska och oro över att inte ens en enda kandidat från oppositionen valdes in i parlamentet.
47

 

Vilket tydligt visar att landet inte är på det rätt spår ännu. 

Ett fåtal ledamöter talar även om att Vitryssland är ett land där mänskliga rättigheter 

åsidosätts, där politisk oliktänkande inte tolereras och där fri press bara är en önskedröm.
48

 

Trots att man har sett vissa förbättringar sedan valet år 2004 så menar man att landet 
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fortfarande är långt ifrån fritt. En talare uttrycker sin oro för detta och exemplifierar på ett 

tydligt sätt när han säger att: 

Det är fortfarande ett problem att information om vårt arbete för Vitryssland måste 

gå den vägen eftersom det inte finns några andra alternativ.
49

   

Det som talaren pratar om är att information om EU:s arbete för Vitryssland måste gå genom 

oppositionen och inte kan sändas på nationell TV i landet eller liknande vilket skulle 

underlätta enormt. Talaren menar vidare att detta är något som är ett stort problem och även 

något som tydligt visar på att en demokratisk utveckling i Vitryssland, i termerna om 

yttrande- och informationsfrihet, är långt borta. Faktumet att Vitryssland fortfarande är långt 

ifrån demokrati menar vissa talare är ett problem, speciellt när många i debatten förespråkar 

ett öppnande av dörrar gentemot myndigheterna i Vitryssland. En talare uttycker sin ilska 

gentemot de som förespråkar ett öppnande av dörrarna på följande sätt: 

Den politik som går ut på ett snabbt öppnande mot Vitryssland är ogenomtänkt och 

har genomförts på ett amatörmässigt sätt.
50

 

Talaren betonar att EU inte bör öppna sina dörrar för Vitryssland och inleda samtal förrän den 

vitryska regeringen tar konkreta steg mot frihet och demokrati. 

Vad gäller sanktioner så diskuteras detta inte lika mycket i denna debatt som i debatten från år 

2004 då majoriteten av de talande uttrycker att man bör sluta isolera landets, dock finns 

fortfarande de som menar att diktatorer endast ger sig om de utsätts för press och att 

sanktioner är att föredra. De menar att EU:s påtryckningar kan vara effektiva om Lukasjenko 

har något att förlora samtidigt som EU har något att erbjuda.
51

 

Samtidigt som nästan varje talare uttrycker sin glädje över att politiska fångar släppts i landet 

och att detta är väldigt positiva steg för Vitryssland och landets relation med EU så uttrycker 

en talare sig på följande sätt kring detta: 

Vi bör inte heller uttala oss om frigivning av politiska fångar som inte borda ha 

gripits.
52
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Han menar alltså, tillskillnad från de flesta andra talare, att detta inte är något som är positivt 

utan att det snarare bör vara en självklarhet att dessa människor ska släppas fria eftersom de 

egentligen inte ens borde ha hamnat i fängelset från första början.  

Ett antal talare uttrycker även sin oro för de mänskliga rättigheterna i landet, speciellt med 

tanke på att dödsstraff är något som fortfarande tillämpas i landet, men han poängterar ändå 

att situationen i landet har förbättrats avsevärt .
53

 Den generella meningen är dock att landet 

måste förändra dessa lagar och avskaffa dödstraffet. 

4.2.2 Reparativa inslag i debatten år 2008 

Retoriken i debatten var till största del försiktig och diplomatisk. Många betonade positiva 

tendenser i Vitryssland och talade om att vara tillmötesgående och återuppta förbindelserna 

med myndigheterna i landet.
54

 Detta är något som är noterbart då många ledamöter var 

negativa till återupptagande av förbindelserna med myndigheterna i debatten från år 2004. I 

den debatten ville fler att man istället skulle isolera myndigheterna totalt.  

Många betonar även att vissa förbättringar av de politiska rättigheterna i landet har skett. 

Förutom att nästan alla ledamöter nämner att politiska fångar har släppts så uttrycker man 

också att det är glädjande att de demonstrationer som hölls i samband med valet inte slogs ner 

av säkerhetsstyrkor.
55

 Man talar även om att de politiska rättigheterna har förbättrats, om än i 

begränsad omfattning, sedan de senaste valen. Exempelvis fick alla kandidater tillgång till 

medierna och de vitryska myndigheterna samarbetade med OSSE:s
56

 observatörer som är där 

för att observera valet.
57

 För alla dessa förbättringar så menar man att EU måste reagera med 

konkreta, positiva åtgärder gentemot Vitryssland och visa att man är nöjd över landets steg i 

rätt riktning och en talare uttrycker sig på följande sätt: 

Om Lukasjenkos åtgärd är ett öppnande mot väst återstår att se, men vi bör vara 

redo att svara med våra egna incitament för att erkänna och belöna Vitryssland på 

lämpligt sätt.
58
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Detta är alltså något som är att föredra. EU ska våga använda moroten mer än vad man gjort 

tidigare för att visa Vitryssland att man är nöjd över de förändringar som sker i landet. Detta 

ska i sin tur förhoppningsvis leda till att landet forsätter med sina förbättringar av bl.a. de 

politiska rättigheterna.  

När det gäller sanktionerna mot landet är det även tydligt att många vill att man lättar på 

dessa, till skillnad mot vad som sades i debatten år 2004. Speciellt när det gäller 

visumsanktionerna mot vissa myndighetsmän men även att man ska sänka kostnaden när det 

gäller de höga visumavgifterna för vitryska medborgare för att vistas i ett EU land. Rådets 

ordförande uttrycker sig på följande sätt angående visumsanktionerna: 

Rådet diskuterar nu ett eventuellt återupptagande av de politiska kontakterna och 

ett eventuellt upphävande av visumsanktionerna.
59

  

Detta är en tydlig signal till Vitryssland att EU är på väg att förändra sin politik gentemot 

landet eftersom vissa förbättringar skett. Som jag även nämnde ovan är det många ledamöter 

som förespråkar att man använder moroten oftare och vågar belöna Vitryssland mer än vad 

man har gjort. Genom exempelvis, i detta fall med visumsanktionerna, uttrycka mer tydligt att 

upphävande troligtvis kommer att ske eftersom utvecklingen i landet går i rätt riktning. 

Genom att uttryckligen påvisa att EU är nöjda med trenden Vitryssland befinner sig i. 

Många hävdar därför även att det är dags att fundera över att inleda en dialog med de vitryska 

myndigheterna på informell basis för att detta på långsikt ska leda till att framsteg görs i 

landet.
60

 En talare som är delvis konfrontativt inställd till landet är dock tydlig med hur EU 

bör gå tillväga med Vitryssland och är värd att citera: 

Vi får inte söka konfrontation med landet utan måste göra allt vi kan för att stödja 

dess demokratisering.
61

 

Detta är ett tydligt citat som visar att EU bör ta väl igenomtänkta steg mot Vitryssland och att 

en konfrontation inte är önskvärd. Sanktioner och liknande är alltså inte att föredra längre utan 

man måste istället fokusera fullt ut på att stödja demokratiseringen av landet. Det är något 

som får medhåll från flera av ledamöterna, som jag redan nämnt ovan så är sanktioner något 

som bör undvikas. Ännu en talare uttrycker att det är mycket viktigt att EU delvis häver 

sanktionerna under förutsättning att mycket omfattande förändringar sker i landet, t.ex. att 
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mediernas frihet ökar och att häva sanktionerna skulle vara ett väldigt positivt steg.
62

 Förutom 

att prata om att sanktionerna bör hävas eller lättas på uttrycker vissa även att sanktionerna från 

EU:s sida varit ett rent misslyckade och inte lett till de resultat man önskat på följande sätt: 

EU:s politik att straffa Vitryssland och vitryssarna för deras regims handlande 

ledde inte till det förväntade resultatet.
63

 

Det är tydligt att talaren är kritisk mot sanktioner och faktumet att sanktionerna även påverkat 

det vitryska folket på ett negativt sätt. Detta är givetvis något som EU bör undvika i högsta 

möjliga grad. Talaren förespråkar, och får stöd av många av de andra talandena, att dörrar 

öppnas mellan EU och Vitryssland och att direkta kontakter ökar både mellan folken och 

politikerna. 

Ett sista citat som verkligen fångade min uppmärksamhet var när en ledamot av 

kommissionen diskuterade angående att valet i Vitryssland var odemokratiskt. Han uttryckte 

sig på följande sätt: 

Till att börja med står det mycket klart att vi är besvikna över parlamentsvalet den 

28 september och det sätt på vilket det genomfördes. Valet levde inte upp till 

internationella standarder eller till våra förväntningar. Det håller vi alla med om 

och jag tänker inte älta det vidare.
64

 

 

Det är här tydligt vilken typ av retorik som framförs. Trots att valet var odemokratiskt, vilket 

givetvis är något mycket negativt generellt sett när EU diskuterar och debatterar Vitryssland 

och andra icke-demokratiska länder, så väljer man att nästan förbi se detta faktum. Ledamoten 

säger tydligt att han inte vill älta vidare på det faktumet att valet var odemokratiskt och går 

väldigt snabbt över till att börja diskutera det positiva i Vitrysslands utveckling den senaste 

tiden i form av frigivna oppositionsmän osv.  

4.2.3 Summering av debatten år 2008 

I debatten från år 2008 är det tydligt att det finns stora förändringar i hur man diskuterar 

Vitryssland i jämförelse med debatten från år 2004. Både min kvalitativa analys och min 

kvantitativa analys visar att den konfrontativa retoriken minskat och den reparativa retoriken 

ökat anmärkningsvärt. De flesta som talar konfrontativt om landet i debatten från år 2008 

fokuserar främst på bristen av mänskliga och politiska rättigheter. Angående sanktioner är det 
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inte alls många som uttrycker att detta är att föredra. Snarare menar många på att man bör 

satsa på att häva/minska sanktionerna och söka ett långsiktigt samarbete med Vitryssland 

istället.  

I det avslutande kapitlet som följer så kommer jag att dra mina slutsatser utifrån analysen av 

materialet. 

5 Slutsats 

I detta kapitel kommer jag att återkoppla resultaten till den tidigare forskningen från David 

Rotman och Natalia Veremeeva samt till teorin. Efter detta så kommer jag att dra mina 

slutsatser utifrån analysen av materialet för att avslutningsvis diskutera förslag på vidare 

forskning inom ämnet och mina egna reflektioner. 

Den tidigare forskningen och teorin i min studie är väldigt viktig då det som har sagt utgör 

grunden för hela studien. Det är utifrån teorier/hypoteser om reparativarespektive 

konfrontativa relationer mellan EU och Vitryssland som jag studerar debatterna. Därför är det 

viktigt att jag återkopplar resultaten från min analys till det som jag presenterade i teori och 

tidigare forsknings kapitlet. 

Rotman och Veremeevas hypoteser om att relationen mellan EU och Vitryssland gått från 

konfrontativ till reparativ sedan år 2007 och framåt utgjorde grunden för min studie. Förutom 

att jag baserade min teori på deras artikel så handlade även min frågeställning om att applicera 

deras teori på material från Europaparlamentet och analysera om denna skillnad verkligen 

fanns och om det gick att avläsa en tydlig skillnad på retoriken i debatterna.  

Det framgick tydligt av min analys att det fanns en viss skillnad i hur Europaparlamentet 

diskuterade Vitryssland i debatterna från år 2004 och 2008. Min kvalitativa analys av den 

första debatten visar att den var otvivelaktigt mer konfrontativ än reparativ. Retoriken var 

häftig och det talades om att isolera Vitryssland och dess myndigheter från all typ av kontakt 

med EU. Valet som hade hållits i landet år 2004 fördömdes av nästan alla talare eftersom det 

inte levde upp till de internationella standarderna vad gäller demokrati och rättvisa val. Att 

valet fördömdes var även något som gjordes i debatten från år 2008 då samma visa upprepade 

sig igen. Valen var odemokratiska men i debatterna betonades det i mycket större utsträckning 

vilka positiva tendenser som fanns i landet. Ledamöterna nämnde att det var odemokratiska 

val men la sedan större vikt på att poängtera att politiska fångar hade släppts och att 



28 

 

demonstranter inte längre misshandlades. Detta var tydligt då många talare uttryckte att man 

inte skall söka konfrontation med Vitryssland och kommissionens talare uttryckte sig på 

följande sätt: ”Det finns brister i landet, men jag vill inte älta vidare på detta utan snarare 

fokusera på det positiva”. Detta är väl ett typiskt exempel på att tonen och relationen till 

landet faktiskt håller på att förändras. Även min kvantitativa sammanställning visar att 

retoriken förändrats häftigt mellan parlamentsvalen i Vitryssland år 2004 och 2008. Den 

konfrontativa retoriken hade mer än halverats (gått från 24 konfrontativa stycken till 11) och 

den reparativa retoriken hade tredubblats (gått från 4 reparativa stycken till 12) mellan dessa 

två val.  

Det är även intressant att sättet man diskuterar de mänskliga och politiska rättigheterna samt 

sanktioner gentemot Vitryssland förändrats i de två debatterna. Främsta skillnaden går att tyda 

i att den konfrontativa retoriken, med fokus på sanktioner, har förändrats radikalt mellan 

debatterna år 2004 och 2008. Detta kan bero på att flera ledamöter var inställda på att 

samarbeta med Vitryssland och förbättra relationen till landet. Det ges också tydligt uttryck i 

debatten från år 2008, då majoriteten av talarna har reparativ framförhållning, att man bör 

fokusera på att samarbeta med Vitryssland då detta är det bästa för båda parter på lång sikt.  

Förändringen vad gäller mänskliga och politiska rättigheter var inte lika radikal som när det 

gäller sanktioner/samarbete. Även om en tydlig minskning av konfrontativ retorik med fokus 

på mänskliga och politiska rättigheter finns i de två debatterna så är det ändå den typen av 

konfrontativ retorik som är tydligast. Detta är något som kan bero på att valet i landet inte var 

demokratiskt år 2008 heller och då är det uppenbart att parlamentarikerna inte kan förbise 

detta eftersom det är en av grundstenarna i EU att val skall vara demokratiska. 

5.1 Svar på frågeställningen 

Har Europaparlamentets sätt att debattera Vitryssland förändrats från konfrontativt till reparativt 

mellan parlamentsvalen i Vitryssland 2004 och 2008? 

Min frågeställning och mitt syfte i uppsatsen var att undersöka om det gick att applicera 

Rotman och Veremeevas teorier/hypoteser om EU och Vitrysslands relation på debatter från 

Europaparlamentet för att se om det kan stämma att relationen gått från konfrontativ till 

reparativ mellan parlamentsvalen 2004 och 2008. Utifrån både min kvantitativa och 

kvalitativa analys så kan jag säga att det är tydligt att sättet som Vitryssland debatteras i 

Europaparlamentet har förändrats och att det går från konfrontativt till reparativt. Dock anser 

jag att man bör vara försiktig med att verifiera Rotman och Veremeevas hypoteser, även om 
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förändringen verkar finnas så finns det fortfarande ett stort antal konfrontativa röster gentemot 

Vitryssland i Europaparlamentets debatter.  

Det kan finnas flera anledningar till att den konfrontativa retoriken fortfarande är tydlig även i 

debatten från 2008. Den ena anledningen kan vara så simpel som att Vitryssland faktiskt är ett 

odemokratiskt land, och att valen som hålls är odemokratiska. Det är även på just den frågan 

om valet och de politiska rättigheterna som de flesta uttrycker sitt missnöje mot Vitryssland 

under 2008 års debatt. Det är därför inte så konstigt att konfrontativa åsikter uttrycks i 

Europaparlamentet som är en del av EU som strävar efter demokrati. En annan anledning till 

att det fortfarande finns många konfrontativa åsikter skulle kunna vara att jag använt mig av 

en debatt som är för ”färsk” i det såkallade reparativa stadiet. Det reparativa stadiet började ju 

enligt Rotman och Veremeeva runt år 2007-2008 och min debatt från 2008 skulle kanske 

kunna tänkas vara för färsk ur den synpunkten. Det är möjligt att min analys hade sett ut på ett 

annorlunda sätt om jag analyserat en debatt från 2012 eller 2013, men jag valde alltså 

debatten från 2008 och 2004 eftersom det hade hållits ett parlamentsval i Vitryssland under 

dessa år och eftersom de var ifrån två olika ”tidsstadier” enligt Rotman och Veremeeva.  

Som sagt så är det uppenbart att det finns en förändring i hur Europaparlamentet diskuterar 

Vitryssland under debatterna från år 2004 och 2008. Retoriken i debatterna har gått från att 

vara väldigt konfrontativ med åsikter om att isolera Vitryssland och införa fler sanktioner mot 

landet samtidigt som det hårt påpekats att de mänskliga och politiska rättigheterna i landet är 

förkastliga till att i allt större sträckning handla om positiva framsteg i Vitryssland.  

I det stora hela så är det uppenbart att retoriken gentemot Vitryssland har förändrats utifrån 

min analys av debatterna från år 2004 och 2008. Det är intressant att se hur EU som är en 

union som kämpar för samarbete och demokrati på den Europeiska kontinenten har förändrat 

sin relation till ett land som Vitryssland som enligt många är Europas sista diktatur. Vad som 

bidragit till denna förändring i relationen besvaras ej i min studie men det skulle givetvis 

kunna vara något som är intressant att undersöka i en annan studie. Men personligen så skulle 

jag, utifrån det jag läst i debatterna, säga att EU insett att en isolering av landet inte leder till 

den önskade effekten. Många av talarna uttryckte även detta och menade att samarbete var att 

föredra om man ville se fundamentala förändringar i Vitryssland. Det är mycket möjligt att 

EU har insett detta. 
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5.2 Reflektioner & vidare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att skriva mina egna reflektioner som kommit upp under arbetets 

gång. Dessa kan i sin tur vara goda områden att bedriva vidare forskning på, jag kommer även 

att ge förslag på vidare forskning inom ämnet. 

Hur skulle forskningen kunnat bli annorlunda? Annorlunda teorier som talar om andra typer 

av stadier i relationen mellan Vitryssland och EU skulle kunna ge ett annorlunda resultat. En 

addering till studien skulle möjligtvis kunna vara teorier om det första stadiet i relationen 

mellan parterna som jag lämnade utanför studien. På samma sätt som teorin kan påverka 

studiens resultat kan även metoden och materialet göra detta. En annorlunda metod och 

material skulle möjligtvis kunna vara en innehållsanalys av Europarådets dokument, även en 

sådan studie skulle kunna bidra till intressant information om relationen mellan EU och 

Vitryssland. 

Det skulle även vara intressant att göra en studie utifrån samma metod och teorier som jag 

utgått ifrån men det skulle då vara väldigt intressant att se ifall den reparativa relationen blivit 

tydligare i Europaparlamentets debatter idag eller om det har förändrats. Är det möjligt att det 

idag kanske finns ett ”fjärde stadium” i relationen? Med tanke på den senaste tidens skriverier 

om bl.a. konfrontationen mellan Vitryssland och Sverige då båda länderna skickade ut 

ambassadörer från sina länder så skulle detta kunna vara intressant att studera. Det är högst 

troligt att EU ställde sig på Sveriges sida i denna dispyt. Men är det tydligt i debatter från 

Europaparlamentet? Kan man se att relationen kanske återgått till konfrontativ eller om det 

som sagt kanske finns ett ”fjärde stadium” i relationen mellan EU och Vitryssland idag?  

I övrigt anser jag att min studie bidrar till forskningen på ett positivt sätt då jag replikerat 

Rotman och Veremeevas undersökning och applicerat deras teorier/hypoteser på material från 

Europaparlamentets debatter. Resultaten kanske inte blir glasklara eftersom detta är ny 

forskning, men jag tycker i alla fall att en tydlig förändring funnits i retoriken i 

Europarpalamentets debatter och att jag redovisat resultaten och analysen på ett bra sätt. 
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Bilaga 1  

Konfrontativa/Reparativa stycken 2004 

I denna bilaga kommer jag att framföra de stycken i debattörernas tal som var konfrontativa 

respektive reparativa. Jag kommer att citera ett centralt uttryck för stycket och sedan hänvisa 

till vilken sida detta uttryck förekommer på. Debatten finns att läsa på följande länk: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2004/10-

27/P6_CRE(2004)10-27_DEF_SV.pdf 

 

Totalt så fanns det 64 stycken i debatten från 2004, varav jag tolkade 27 av dem som 

konfrontativa eller reparativa.  

Konfrontativa stycken 2004 (totalt 23 st): 

Männskliga rättigheter/Politiska rättigheter (15 st): 

1. ”Den politiska situationen i Vitryssland försämras för varje dag som går”. s. 35  

2. ”I vårt uttalande den 20 oktober 2004 fördömde vi klart valprocessen. Vi noterade med stor 

oro att valet och folkomröstningen inte motsvarade de internationella normerna för 

demokratiska val.” s. 35 

3. ”Ni har troligen sett de bilder som sedan visades på TV i förra veckan, bilder på fredliga 

demonstranter och oppositionsledare i Vitryssland som misshandlas av polis. Vi är mycket 

oroliga över dessa våldsamma angrepp.” s. 35 

4. ”Oppositionen och de oberoende medierna förtrycks, och demokratin är långt borta.” s. 35 

5. ”Regimen gör allt vad den kan för att förhindra västligt stöd till icke-statliga 

organisationer.” s. 35 

6. ”Kandidaternas möjligheter att bedriva valkampanj var begränsade på många sätt.” s. 36 

7. ”Många av dem som har yttrat sig offentligt har gripits eller bötfällts. Oppositionsledare 

och journalister har misshandlats.” s. 36 

8. ”För närvarande är Vitryssland ett delvis beroende protektorat som styrs av en enväldig 

diktator som stöds av Ryssland.” s. 37 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2004/10-27/P6_CRE(2004)10-27_DEF_SV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2004/10-27/P6_CRE(2004)10-27_DEF_SV.pdf


33 

 

9. ”Parlamentet är förlamat eftersom inte en enda oppositionskandidat har röstats in. Efter 

valet äger små men ihärdiga och fredliga protester rum nästan varje dag i Minsk,men alla 

stoppas på ett brutalt sätt.” s. 38 

10. ”Det finns därför tillräckliga skäl att varken erkänna folkomröstningen eller Alexander 

Lukasjenkos rätt att ställa upp för omval till presidentposten, även om det inte fanns några 

oberoende observatörer närvarande.” s. 38 

11. ”Saken är den att EU fortsätter att titta på medan ett stalinistiskt och diktatoriskt system 

tar form i dess närhet, med en lång lista över överträdelser av demokratiska och mänskliga 

rättigheter, och en lista över offer som blir allt längre dag för dag.” s. 38 

12. ”Det råder ingen tvekan om att de mänskliga rättigheterna överträds i Vitryssland, att de 

grundläggande demokratiska normerna inte repsketeras i landet och att man diskriminerar 

minoriteter, i huvudsak den polska minoriteten.” s. 39 

13. ”Det är i högsta grad uppenbart att valet och folkomröstningen i Vitryssland genomfördes 

på ett sätt som strider mot alla rättsstatliga och demokratiska principer.” s. 39 

14. ”Det rådet ingen tvekan om att valet och folkomröstningen i Vitryssland genomfördes på 

ett odemokratiskt sätt, att de inte var fria och att de inte var ärliga.” s. 40 

15. ”För det första har det vitryska parlamentet inget demokratiskt mandat att företräda det 

vitryska folket. För det andra, och man bortser ofta från detta, har president Alexander 

Lukasjenko inget demokratiskt mandat att ställa upp i presidentvalet 2006, dvs. att ställa upp i 

valet till en tredje och kanske t.o.m. fler perioder.” s. 40 

Sanktioner (8 st): 

1. ”Inbjudan till ett antal ledare för oppositionen och det civila samhället att besöka Bryssel i 

maj är ett exempel på denna nya politik.” s. 35 f. 

2. ”Vi har tidigare haft sanktioner i form av viseringsförbud för de vitryska ledarna. Nyligen 

utsträckte vi förbudet till att gälla andra högt uppsatta personer.” s. 36 

3. ”För det andra måste vi utöka förteckningen över personer som vi inte vill se i EU-stater till 

att även omfatta medlemmar av de vitryska myndigheterna.” s. 39 
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4. ”Man tog upp en oerhört viktig princip i både ordförandeskapets och kommissionens 

uttalanden, dvs. principen om samhällsstöd och isolering av myndigheterna, och denna 

princip bör råda fram till dess att myndigheterna blir demokratiska.” s. 40 

5. ”Att vi är mer eller mindre toleranta mot en regering som blir diktatorisk p.g.a. att landet 

ligger långt borta är en sak, det handlar om något helt annat när en stat vars gränser ligger 

ungefär tre mil från Vilnius, en av EU-staternas huvudstäder, blir oberäknelig.” s. 40 

6. ”Vi måste uttrycka oss på ett kraftfullt och bestämt sätt; vi kanske t.o.m. måste skrika 

ibland. Detta är vad som krävs för att skydda nationella minoriteter i Vitryssland, däribland 

den stora polska minoriteten.” s. 41 

7. ”Vi bör bojkotta Lukasjenko, men vi bör inte bojkotta folket,organisationerna och 

ungdomen i Vitryssland.” s. 41 

8. ”Dessutom har det sagts att Vitryssland kan glömma grannskapspolitiken; i stället kan det 

bli aktuellt med sanktioner, eftersom EU även tidigare har varit villigt att svara med 

sanktioner, när demokrati och mänskliga rättigheter har kränkts.” s. 41 

 

Reparativa stycken 2004 (4 st): 

Männskliga rättigheter/Politiska rättigheter (2st): 

1. ”Valdeltagandet var mycket högt och författningsändringen godkändes av 77 procent av 

väljarna. Vi borde vara mycket glada över denna plötsliga demokratiska medvetenhet och 

över det stora valdeltagandet.” s. 40 

2. ”Uttalandena från det nederländska ordförandeskapet och kommissionen om valresultatet 

innebär enligt vår mening ännu mer press på och tvång för den vitryska regeringen. Man  

överträder internationell rätt och principen om att man inte skall blanda sig i en annan stats 

inre angelägenheter. Anklagelserna från både USA och EU om påstådda överträdelser av 

demokratiska rättigheter är skenheliga.” s. 41 

 

 

 



35 

 

Sanktioner (2 st): 

1. ”Vi erbjuder ett närmare samarbete över hela det spektrum som våra förbindelser omfattar, 

från politisk dialog till ekonomisk integration med utgångspunkt från våra gemensamma 

värderingar. Detta erbjudande gäller även Vitryssland.” s. 36 f. 

2. ”På längre sikt kan och bör vår närhet till Vitryssland leda till nära samarbete och utbyte på 

områden av gemensamt intresse, t.ex. handel, rättsliga och inrikes frågor, transport, energi och 

miljö, under förutsättning att grundläggande politiska reformer genomförs. Kommissionen vill 

hålla dörren öppen för fullt deltagande i ENP av ett demokratiskt Vitryssland.” s. 37 
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Bilaga 2 

Konfrontativa/Reparativa stycken 2008 

I denna bilaga kommer jag att framföra de stycken i debattörernas tal som var konfrontativa 

respektive reparativa. Jag kommer att citera ett centralt uttryck för stycket och sedan hänvisa 

till vilken sida detta uttryck förekommer på. Debatten finns att läsa på följande länk: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2008/10-

08/P6_CRE(2008)10-08_SV.pdf 

Totalt så fanns det 64 stycken i debatten från 2008 också, varav jag tolkade 23 av dem som 

konfrontativa eller reparativa.  

 

Konfrontativa stycken 2008 (totalt 11 st): 

Männskliga rättigheter/Politiska rättigheter (9 st): 

1. ”Vi noterar att ingen medlem av oppositionen kommer att få en plats i parlamentet.” s. 62 

2. ”När en sittande president vinner alla platser i sitt parlament kan vi antagligen utgå från att 

något är galet. Inte ens Robert Mugabe i Zimbabwe har lyckats göra rent hus som president 

Aleksandr Lukasjenko gjorde förra månaden i Vitryssland.” s. 64 

3. ”Vitryssland förblir ett land där mänskliga rättigheter systematiskt åsidosätts, politiskt 

oliktänkande inte tolereras och en fri press ären avlägsen önskedröm.” s. 64 f. 

4. ”Det är ett tecken på att degrundläggande förutsättningarna för en demokratisk utveckling i 

Vitryssland ännu inte åstadkommits. Yttrande- och informationsfrihet är av avgörande 

betydelse för demokrati.” s. 66 

5. ”En valkampanjdär oppositionen nekas alla möjligheter att presentera sina kandidater i hela 

landet och där villkoren ändras i så hög grad att inte ens en väl organiserad opposition kan få 

en enda kandidat vald ger inte ett fritt, demokratiskt val.” s. 66 

6. ”Det val som hållits i Vitryssland harredan blivit föremål för en rapport från OSSE:s 

delegation. Det var varken öppet eller ärlig teller demokratiskt.” s. 67 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2008/10-08/P6_CRE(2008)10-08_SV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2008/10-08/P6_CRE(2008)10-08_SV.pdf
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7. ”Som alla här redan har konstaterat uppfyllde ju valet den 28 september inte på något sätt 

de standarder som vi alla känner till och som ni också lägger så stor vikt vid.” s. 68 

8. ”Problemet är att oppositionen i Vitryssland inte skulle kunna överleva eftersom den 

undertrycks av regimen.” s. 69 

9. ”Av de 110 platserna i det vitryska parlamentets underhus vanns inte en enda av 

oppositionen. Även om en del politiska fångar frigavs i augusti skulle de när som helst kunna 

hamna i fängelse igen.” s. 71 

Sanktioner (2 st): 

1. ”Den politik som går ut på ettsnabbt öppnande mot Vitryssland är ogenomtänkt och har 

genomförts på ett amatörmässigt sätt.” s. 66 

2. ”Påtryckningar från EU kan vara effektiva om Lukasjenko har något att förlora och EU 

något att erbjuda” s. 68 f. 

Reparativa stycken 2008 (12 st): 

Männskliga rättigheter/Politiska rättigheter (3 st): 

1. ”Vi måste se till att de positiva signaler som uppfattatsden senaste tiden håller i sig, t.ex. 

oppositionens fredliga demonstration efter valresultatet,som ägde rum utan ingripanden av 

säkerhetsstyrkorna.” s. 63 

2. ”Å andra sidan gjordes vissa framsteg före valet, i och med frigivningen av politiska 

fångar,och även i samband med valet, då Vitryssland samarbetade med OSSE/ODIHR och 

dessobservatörer före valet.” s. 63 

3. ”På samma sätt som frigivningen av de politiska fångarna var en betydelsefull gest kan inte 

de vitryska myndigheternas samarbete med OSSE:s observatörer ignoreras, och vi kan inte 

heller bortse från att alla kandidater fick tillgång till medierna – om än i begränsad 

omfattning. Detta är stora framsteg jämfört med hur det såg ut i det förra valet, presidentvalet 

2006.” s. 63 
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Sanktioner (9 st): 

1. ”Rådet diskuterar nu ett eventuellt återupptagande av de politiska kontakterna och ett 

eventuellt upphävande av visumsanktionerna.” s. 63 

2. ”Innan jag avslutar vill jag återigen lyckönska Jacek Protasiewicz, och Aljaksandr 

Milinkevitj och Aleksander Kozulin som sitter här på åhörarläktaren, och försäkra dem om att 

EU fortfarande är öppet för ett successivt återupptagande av förbindelserna med Vitryssland 

och för stärkta förbindelser med myndigheterna och det vitryska folket.” s. 63 

3. ”Vi tror att ett återupptagande av dialogen på politisk nivå med myndigheterna, utan 

ceremonier utan med realism, är det svar vi måste ge Vitryssland i dag.” s. 64 

4. ”Under tiden kommer kommissionen att ställa all sin expertis till förfogande för att stärka 

kontakterna med den vitryska förvaltningen på områden av gemensamt intresse, t.ex.energi, 

miljö, tull och transport. Dessa kontakter har visat sitt värde när det gäller att främja 

utveckling av nätverk mellan personer och mellan myndigheter.” s. 64 

5. ”Det är fortfarande vår önskan att välkomna Vitryssland som en fullvärdig partner i 

våreuropeiska grannskapspolitik och det framtida östliga partnerskapet.” s. 64 

6. ”En dialog måste därför inledas, om så bara för att få till stånd rättsliga och 

politiskaförhållanden i Vitryssland som främjar investeringar av EU-kapital i landet.” s. 65 

7.”Jag ser det som ett viktigt konkret steg i denna riktning att vi anpassar – dvs. sänker 

(sepunkt 13 i resolutionen) – kostnaden för EU-visum för vitryssar; i dag kostar det 60 euro 

för ukrainare jämfört med 35 euro för ryssar.” s. 67 

8. ”Alla dörrar måste öppnas för direkta kontakter mellan folken,och visumhindren, som 

strider mot sunt förnuft, måste avskaffas.” s. 68 

9. ”Det är oacceptabelt att ett visum till EU fortfarande kostar 60 euro medan den 

genomsnittligamånadslönen i Vitryssland är ynka 250 euro. Hur många gånger måste vi be 

om detta?” s. 68 

 

 


