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Koblingen mellom Koblingen mellom 
globalisering og demokratiseringglobalisering og demokratisering

•• BegrepsavklaringBegrepsavklaring
•• Hva er demokratisering? (minimalistisk Hva er demokratisering? (minimalistisk iftift. . maksimalistiskmaksimalistisk))

•• Hva er globalisering? (økonomisk Hva er globalisering? (økonomisk iftift. . kultuellkultuell/politisk/politisk))

•• Ulike syn på koblingen mellom globalisering og Ulike syn på koblingen mellom globalisering og 
demokratisering demokratisering 

•• Globalisering fører til demokratiseringGlobalisering fører til demokratisering
•• Globalisering fremmer autoritære styringsformerGlobalisering fremmer autoritære styringsformer
•• Globalisering skaper Globalisering skaper muligheter formuligheter for demokratisering, men demokratisering, men 

skaper ikke demokratisering i seg selvskaper ikke demokratisering i seg selv

•• KonklusjonKonklusjon
•• En kobling finnes, men den bør ikke overdrivesEn kobling finnes, men den bør ikke overdrives
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Demokratisering
•• BroaderBroader definitiondefinition ofof democracydemocracy

–– DemocratizationDemocratization is is thethe introductionintroduction and and extensionextension ofof citizenshipcitizenship rights rights 
and and thethe creationcreation ofof a a democraticdemocratic statestate. . AnotherAnother wayway to to thinkthink ofof thisthis is a is a 
rightsrights--basedbased or ’or ’substantivesubstantive’ ’ democratizationdemocratization, in , in contrastcontrast to ’formal’ to ’formal’ 
democratizationdemocratization. . TheThe litmuslitmus--testtest for for democracydemocracy is not is not whetherwhether rights rights 
existexist onon paperpaper but, but, ratherrather, , whetherwhether theythey have have real real meaningmeaning for for peoplepeople. . 
InevitablyInevitably, , thisthis impliesimplies a a redistributionredistribution ofof powerpower

((GrugelGrugel p. 5)p. 5)

• Formal and substantive democratisation
– Formal democracy is a set of rules, procedures and 

institutions…substantive democracy [is] a process that has to be 
continually reproduced, a way of regulating power relations in such a 
way as to maximize the opportunities for individuals to influence the
conditions in which they live, to participate in and influence debates
about the key decisions which affect society

Kaldor and Vejvoda 1997 p. 67



DemokratiseringsbølgerDemokratiseringsbølger

•• 1. 1. BølgeBølge (ca. 1800 (ca. 1800 -- 1930)1930)
–– OpprinneligOpprinnelig demokratiseringdemokratisering
–– Utfordring Utfordring frafra fascismefascisme

•• 2. 2. BølgeBølge (ca. 1945 (ca. 1945 -- 1960)1960)
–– Demokratisering i aksemaktene og LatinDemokratisering i aksemaktene og Latin--

AmerikaAmerika
–– Avkolonisering i Asia og AfrikaAvkolonisering i Asia og Afrika

•• 3. 3. BølgeBølge (1974 (1974 -- ))
–– Demokratisering i SørDemokratisering i Sør--Europa, LatinEuropa, Latin--

Amerika, Amerika, ØstØst--EuropaEuropa, Afrika og deler av Asia, Afrika og deler av Asia



Demokratiseringsbølger
• Overlapping i tid mellom periodene

– Uklart skille mellom 2. og 3. dem.bølge

• Minimalistisk demokratiforståelse
– Demokrati betyr innføring av relativt frie valg

• Overvurderer de globale aspektene ved 
demokratisering
– Hva er årsakssammenhengen? Antar at globalisering 

er en tilstrekkelig forklaring



DemokratiseringsteorierDemokratiseringsteorier –– 1a1a
(økonomiske strukturer)(økonomiske strukturer)

•• ModerniseringsteoriModerniseringsteori

–– Historiske Historiske erfaringererfaringer og og spredningspredning av modernitet (demokrati av modernitet (demokrati 
kobletkoblet til til forestillingerforestillinger om modernitet)om modernitet)

–– Teoretiserer Teoretiserer hvordanhvordan demokrati har demokrati har vokstvokst frem under frem under 
kapitalismen i den moderne (vestlige) verdenkapitalismen i den moderne (vestlige) verden

–– Økonomisk vekst vil Økonomisk vekst vil spresspres ((trickletrickle downdown) og skape grunnlag for ) og skape grunnlag for 
det moderne samfunn (massekonsum/USA)det moderne samfunn (massekonsum/USA)

–– Land i andre deler av verden kan kopiere utviklingsmodellenLand i andre deler av verden kan kopiere utviklingsmodellen

–– Historisk periode sentralt: Demokrati ble under den kalde krigenHistorisk periode sentralt: Demokrati ble under den kalde krigen
likestilt med den frie verdenlikestilt med den frie verden



DemokratiseringsteorierDemokratiseringsteorier –– 1b1b
(økonomiske strukturer)(økonomiske strukturer)

•• Historisk sosiologi (strukturalisme)Historisk sosiologi (strukturalisme)

–– RelasjonerRelasjoner mellom stat og klasser former det politiske mellom stat og klasser former det politiske 
systemet; makrohistorie om systemet; makrohistorie om klassestrukturerklassestrukturer, kollektive , kollektive 
aktøreraktører og klasse konflikt. og klasse konflikt. 

–– BarringtonBarrington MooreMoore: : 
•• Politiske Politiske resultaterresultater av interaksjonen mellom tre sentrale av interaksjonen mellom tre sentrale 

klasser: bondestanden, klasser: bondestanden, landeiendelandeiende overklasse og overklasse og 
borgerskapetborgerskapet. . 

•• Tre veier til modernitet: Tre veier til modernitet: borgerligborgerlig revolusjon som fører til revolusjon som fører til 
kapitalisme og demokrati; revolusjon kapitalisme og demokrati; revolusjon ovenfraovenfra som fører til som fører til 
industrialisering og fascisme; og revolusjon industrialisering og fascisme; og revolusjon nedenfranedenfra
som fører til kommunismesom fører til kommunisme



DemokratiseringsteorierDemokratiseringsteorier -- 22
(politiske (politiske aktøreraktører))

•• TransisjonsteoriTransisjonsteori

–– Demokrati Demokrati skapesskapes av bevisste av bevisste aktøreraktører. . 

–– Fokus: Avtaler (pacts) Fokus: Avtaler (pacts) innenforinnenfor den politiske eliten (den politiske eliten (politikerepolitikere, , 
partifellerpartifeller, byråkrater m.m.) , byråkrater m.m.) 

–– Separerer politiske (Separerer politiske (elite)forhandlingerelite)forhandlinger frafra økonomiske forholdøkonomiske forhold

–– MinimalistiskMinimalistisk forståelseforståelse av demokrati : Demokrati av demokrati : Demokrati oppfattesoppfattes som som enen
samling samling proosedyrerproosedyrer for for myndighetenemyndighetene som er som er forhandletforhandlet frem av frem av 
og mellom politiske og mellom politiske ledereledere. . 

–– Lite opptatt av sivilsamfunnet, politisk mobilisering og kollektLite opptatt av sivilsamfunnet, politisk mobilisering og kollektive ive 
aktøreraktører



DemokratiseringsteorierDemokratiseringsteorier -- 33
(struktur/(struktur/aktøraktør--tilnærmingtilnærming))

stat, det sivile samfunn og stat, det sivile samfunn og globaliseringglobalisering

•• TheThe chanceschances for for democratizationdemocratization are are furtheredfurthered by by 
economiceconomic developmentdevelopment,, thethe developmentdevelopment ofof a a 
complexcomplex statestate and and thethe emergenceemergence ofof a a strong, strong, 
workingworking classclass or or otherother subalternsubaltern groupsgroups thatthat
organizeorganize to to promotepromote politicalpolitical changechange. . 
DemocratizationDemocratization, in short, , in short, requiresrequires collectivecollective
actionaction –– thatthat ofof classesclasses or or socialsocial movementsmovements ––
more more thanthan thethe agencyagency ofof particularparticular individualsindividuals

((GrugelGrugel 2002, p. 65)2002, p. 65)



Demokratisering: 
staten og sivilsamfunnet

• Staten: 
– Institusjonelle endringer
– Endringer i representasjon
– Transformasjon av funksjoner

• Sivilsamfunnet: 
– Liberalt perspektiv vs. radikalt perspektiv
– Demokratisering forutsetter kollektiv handling
– Politiske mulighetsstrukturer



Demokratisering: Demokratisering: globaliseringglobalisering
GlobaliseringGlobalisering former former demokratiseringsprosesserdemokratiseringsprosesser ((GrugelGrugel s.8):s.8):

–– Kulturelt gjennom konstruksjonen av globale Kulturelt gjennom konstruksjonen av globale 
kommunikasjonsnettverk og kommunikasjonsnettverk og enen global kultur. global kultur. 

•• Hegemonisk posisjon for (Hegemonisk posisjon for (minimalistiskminimalistisk) vestlig liberalt demokrati i ) vestlig liberalt demokrati i enen
kontekst av kontekst av globaliseringglobalisering under og etter den kalde krigen ( det er ingen under og etter den kalde krigen ( det er ingen 
alternativeralternativer) ) 

Økonomisk gjennom Økonomisk gjennom etableringenetableringen av global kapitalistisk av global kapitalistisk 
økonomi. økonomi. 

•• GlobaliseringGlobalisering favoriserer favoriserer enen spesiell variant av liberalt demokratispesiell variant av liberalt demokrati

–– Politisk gjennom etablering av Politisk gjennom etablering av institusjonerinstitusjoner for globalt for globalt 
styresett styresett 

•• AntagelserAntagelser om at det eksisterer direkte forhold mellom den politiske om at det eksisterer direkte forhold mellom den politiske 
orden (liberalt demokrati) og den økonomiske orden orden (liberalt demokrati) og den økonomiske orden 
((markedsliberalismemarkedsliberalisme) ) 

•• oppfordreroppfordrer og/eller og/eller kreverkrever derfor at land introduserer økonomiske og derfor at land introduserer økonomiske og 
politiske reformer for å politiske reformer for å tilretteleggetilrettelegge for liberalisering og for liberalisering og innføringeninnføringen av av 
liberalt demokratiliberalt demokrati
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