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PRESSMEDDELANDE

DEMOKRATIN STÅR INFÖR EN PERFEKT STORM NÄR VÄRLDEN BLIR MER
AUKTORITÄR.
Många demokratiska regeringar antar en alltmer auktoritär taktik, vilket accentueras av
Covid-19-pandemin, medan autokratiska regimer befäster sin makt.

STOCKHOLM - Världen blir alltmer auktoritär i takt med att autokratiska regimer framhärdar i sitt
förtryck. Många demokratiska regeringar backar och antar en auktoritär taktik genom att begränsa
yttrandefriheten och försvaga rättsstaten, en trend som förvärras av Covid-19-pandemin.
Detta är de viktigaste slutsatserna i rapporten "The Global State of Democracy Report 2021 - Building
Resilience in a Pandemic Era", som publiceras den 22 november 2021 av det internationella institutet för
demokrati och fria val (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) (International
IDEA), en mellanstatlig organisation baserad i Stockholm. Rapporten kommer att presenteras den 22
november 2021 kl. 15.00-17.00 CET under ett livestreamat globalt lanseringsevenemang, med Jutta
Urpilainen, EU-kommissionär för internationella partnerskap, som huvudtalare.
Rapporten kommer vid en läglig tidpunkt inför USA:s president Joe Bidens toppmöte för demokrati den
9-10 december, då omkring 100 länder kommer att samlas för att diskutera de utmaningar demokratin
står inför.
Antalet länder vars demokrati är på tillbakagång har fördubblats under det senaste decenniet och dessa
omfattar nu en fjärdedel av världens befolkning. Det inkluderar etablerade demokratier som Förenta
staterna, men även EU-medlemsstater som Ungern, Polen och Slovenien. Mer än två tredjedelar av
världens befolkning lever nu i demokratier som backar eller autokratiska regimer.
Totalt sett var antalet länder som rörde sig i auktoritär riktning 2020 fler än antalet länder som rörde sig i
demokratisk riktning.
Världen har förlorat minst fyra demokratier under de senaste två åren, antingen genom bristfälliga val
eller militärkupper. Global State of Democracy (GSoD)-index visar att auktoritära regimer har ökat sitt
förtryck, och 2020 är det värsta året någonsin.
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Covid-19-pandemin har fördjupat tendenserna till demokratisk tillbakagång. Sett till augusti 2021 har 64
procent av länderna tagit åtgärder som kan anses vara oproportionerliga, onödiga eller olagliga för att
stävja pandemin.
Men den demokratiska urholkningen är inte en enkelriktad väg. Många demokratier har visat sig
motståndskraftiga, även under Covid-19-pandemin, genom att införa eller utvidga demokratiska
innovationer och anpassa sina metoder och institutioner på rekordtid.
"De politiska brister och sociala sprickor som pandemin avslöjat kommer att driva fler människor mot
populistiska och auktoritära ledare som sällan levererar hållbara lösningar på medborgarnas problem",
säger Kevin Casas-Zamora, generalsekreterare för International IDEA. "Om det finns ett huvudbudskap i
denna rapport är det att det är dags för demokratier att vara djärva, att förnya och vitalisera sig."
I rapporten konstateras att många länder höll trovärdiga val under extremt svåra förhållanden till följd av
pandemin, ofta genom att utvidga möjligheterna att utöva rösträtt. International IDEA varnar dock för det
allvarliga och överhängande hotet från desinformation och grundlösa anklagelser om valfusk, som
iakttagits i bland annat Myanmar, Peru och Förenta staterna.
Ett av de viktigaste resultaten av denna forskning är den anmärkningsvärda styrkan i medborgaraktivismen i hela världen. Prodemokratiska rörelser har trotsat förtryck på platser som Belarus, Eswatini, Kuba,
Myanmar och Sudan, och globala sociala rörelser för att ta itu med klimatförändringar och bekämpa
rasistiska orättvisor har blomstrat. I mer än 80 länder har det förekommit protester och medborgaraktioner av olika slag under pandemin, trots regeringars ofta hårda restriktioner.
Avslutningsvis rekommenderas i rapporten en rad politiska åtgärder för att stärka den globala
demokratiska förnyelsen genom att införa mer rättvisa och hållbara sociala kontrakt, reformera befintliga
politiska institutioner och stärka försvaret mot demokratiska bakslag och auktoritärt styre.
Rapporten finns här. Var vänlig använd dessa inloggningsdetaljer för att komma åt rapporten.
Användarnamn: media Lösenord: gsod2021
Den innehåller regionala rapporter om Afrika och Mellanöstern, Nord- och Sydamerika, Asien och
Stillahavsområdet samt Europa.
ASIEN OCH STILLAHAVSOMRÅDET
# Kontinenten har drabbats av en våg av ökat auktoritärt styre i samband med att kriser av olika slag har
drabbat Afghanistan, Hongkong och Myanmar. Den demokratiska urholkningen är också utbredd, bland
annat i Indien, Filippinerna och Sri Lanka, där många av dem lider av ökande etnonationalism och ökat
militärt inflytande i politiken. Kinas inflytande, i kombination med dess allt djupare autokratisering,
äventyrar också den demokratiska modellens legitimitet.
AFRIKA OCH MELLANÖSTERN
# Den senaste tidens minskning av demokrati i Afrika har undergrävt de anmärkningsvärda framsteg som
gjorts på kontinenten under de senaste tre decennierna. Även om Covid-19-pandemin verkar vara mindre
skadlig för folkhälsan där än på andra håll i världen, har den ökat trycket på regeringar att reagera på
frågor som rör styrelseformer, rättigheter och social ojämlikhet.
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# Även om regelbundna val fortfarande är normen, har den demokratiska kvaliteten på dessa val sjunkit
och försök att kringgå eller avskaffa presidentens mandatperioder utgör en risk för demokratin. Under
året har dessutom fyra framgångsrika militärkupper genomförts i Guinea-Conakry, Mali, Sudan och Tchad.
# Mellanösterns skamfilade resultat när det gäller att skydda de medborgerliga friheterna blev ännu mer
ansträngd av pandemin, eftersom många val hölls med det enda syftet att behålla befintliga regimer vid
makt, till exempel i Algeriet, Egypten och Syrien.
AMERIKA
# Hälften av regionens demokratier har drabbats av demokratisk urholkning, bland annat Bolivia, Brasilien,
Colombia, El Salvador och USA.
# De flesta demokratier har ändå klarat av pandemins störande effekter, de flesta valen har genomförts
och parlament, domstolar och medier har lyckats utöva sina tillsynsfunktioner. Dominikanska republiken
och Ecuador är anmärkningsvärda för de avsevärda framsteg som gjorts när det gäller kvaliteten på
demokratin.
EUROPA
# Pandemin har satt demokratin under press. I vissa länder där de demokratiska principerna redan var
hotade har den gett regeringarna en ursäkt för att ytterligare försvaga demokratin.
# Pågående demokratisk urholkning intensifierades i EU:s medlemsstater Ungern och Polen, och Slovenien
anslöt sig till dem som regionens tredje demokrati på tillbakagång under 2020. Europas icke-demokratiska
regeringar - Azerbajdzjan, Belarus, Ryssland och Turkiet - har intensifierat sina redan mycket repressiva
metoder.

FÖRFRÅGNINGAR FRÅN MEDIA
Vår mediesida med bilder, grafik, pressmeddelanden och kontaktuppgifter finns här.
Användarnamn: media Lösenord: gsod2021
International IDEA:s generalsekreterare Kevin Casas-Zamora är tillgänglig för intervjuer i text och bild.
Våra regionala experter är också tillgängliga för att prata med media.
För frågor från media, vänligen kontakta:
Alistair Scrutton, kommunikationschef: a.scrutton@idea.int, telefon: +00 46 707 211098

EVENEMANG
International IDEA kommer att vara värd för en rad globala och regionala evenemang i november och
december 2021 i samband med publiceringen av dessa rapporter. Delta i den globala lanseringen som
börjar den 22 november 2021, kl. 15.00-17.00 CET. På vår hemsida finns mer information om
dagordningen för de olika evenemangen samt våra framstående talare. Registrera dig för att delta i
evenemangen online eller planera för att se dem live.
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Mer information om den mellanstatliga organisationen International IDEA finns i faktabladet International
IDEA at a Glance.
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