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Demokratier är fredliga 

 

Redan under många år har respekt för demokratiska principer och medborgerliga rättigheter 

minskat även i vissa länder som traditionellt betraktats som orubbligt demokratiska. En av 

orsakerna är, att det inte är helt klart på vilket sätt demokratier är bättre än autokratiska 

regimer. Kritikerna brukar påpeka att sambandet mellan demokrati och ekonomisk framgång 

inte alltid är tydligt och att det också finns autokratiska länder som, åtminstone på ytan, verkar 

må bra. Dessutom har många länder haft dåliga erfarenheter av demokrati och dessa 

misslyckanden är ofta mer synliga än de positiva fallen. 

Det finns dock en aspekt där demokratier ser ut att vara bättre jämfört med andra typer av 

regimer. Under världshistorien, alltså inte bara under de moderna demokratiers tidevarv, har 

demokratier varit mindre krigiska än autokratier. Vissa forskare hävdar att demokratier aldrig 

har krigat mot andra demokratier, men detta är inte helt korrekt. Även om det saknade nästan 

all praktisk betydelse, förklarade Storbritannien krig mot Finland under Fortsättningskriget. 

USA:s inbördeskrig kan också nämnas som ett intressant fall där ett (någorlunda) 

demokratiskt land hamnade i en inbördes militär konflikt. 

På det stora hela verkar nog demokratier vara mindre militärt aggressiva än autokratier. 

Litteraturen, som försöker förklara varför, är enorm och mycket varierande. Vissa förklaringar 

betonar de politiska likheterna mellan demokratiska länder och i synnerhet den gemensamma 

värdegrunden som gör det osannolikt att krig uppstår. Andra förklaringar betonar istället de 

ekonomiska banden mellan demokratier som ofta är så pass starka att ett krig skulle riskera 

för mycket ekonomiskt. 

En annan förklaring är att det demokratiska sättet att välja ledarna genom öppen konkurrens 

är en bra garanti mot ledarskap med en särskilt krigisk agenda. Majoriteten av ett lands 

befolkning tycker sällan om att kriga och då politiker är beroende av väljarnas röster, är det 

oftast bäst att fokusera på annat. Detta gör att extrema kandidater inte brukar vara 

framgångsrika i demokratiska val. 

I autokratier är det inte folkviljan som styr valet av ledare och ledarna är inte på samma sätt 

beroende av folket för att kunna behålla sin ställning. Det ger friare händer att agera även 

militärt. Autokratiska ledare behöver sällan bry sig om vackra idéer som har att göra med ett 

öppet samhälle, medborgerliga rättigheter och rättsstatsprincipen, eftersom ett autoritärt styre 

inte är byggt på dessa principer. 

Ett oväntat, positivt utfall av Rysslands aggression gentemot Ukraina kan vara, att 

uppskattning för demokratin igen börjar öka i den demokratiska delen av världen. Putins 

agerande synliggör den bästa sidan hos demokratier – respekt för fred och andra länder. 

Demokrati är det som Putin är mest rädd för och det kan hända att han bidrar till att det just är 

demokratin som gynnas av hans aggressivitet. 
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