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ABSTRACT 

The purpose of this essay is to explain the work both international- and national NGOs do in 

Cambodia to increase political participation among the grassroots population. The essay will 

also investigate how this work influences political participation among the population.  

The main question in the essay is: Which effects have the work to promote democracy had for 

political participation among the local population in Cambodia?  There are also three minor 

questions:  (1) In which way do NGOs and international donors work to increase citizens’ 

political participation in Cambodia? (2) How does the socio-economic standard influence 

citizens’ political participation? (3) How does the political culture in Cambodia, influence 

political participation?  

The method in use is a case-study method and the empirical material of the essay is collected 

through semi-structured interviews with NGOs in Cambodia. The interviews are made both 

with big NGOs in Phnom Penh and smaller NGOs in rural areas.  

The findings in this essay suggest that political participation is influenced by the work to 

promote democracy. The results also generate the conclusion that people’s political 

participation in the country depends on the hierarchic culture and on low socio-economic 

standard. Political decentralization is a scale endeavor in Cambodia to increase political 

participation. Since the reform started the population has started to create local NGOs in order 

to increase the population’s power in local area.  When people organize politicians have to 

listen to them. To make it easier to create a dialogue between the citizens and the politicians 

there must be a focus on developing public forums and public arenas where the dialogue can 

take place. The findings in the essay also lead to the conclusion that it is still hard in 

Cambodia to get politicians to listen to the people in questions outside the decentralization 

reform.   
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Innehållsförteckning 

En studie över befolkningens politiska deltagande i Kambodja ........................................... 1 

1. INLEDNING ........................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................... 2 

1.2 Frågeställning ................................................................................................................................ 2 

1.3 Disposition..................................................................................................................................... 3 

1.4 Centrala begrepp ........................................................................................................................... 3 

2. BAKGRUND OCH FORSKNINGSLÄGE .................................................................................................... 4 

2.1 Kambodjas politiska bakgrund ...................................................................................................... 4 

2.2 Den politiska situationen i Kambodja efter 1979 och fram till idag .............................................. 7 

3. TEORI OCH ANALYSBEGREPP ............................................................................................................. 10 

3.1 Arbetet för demokratisk utveckling i länder med historia av krig ............................................... 10 

3.2 Socioekonomi som förutsättning för ökat deltagande ............................................................... 10 

3.3 Strukturförändring som förutsättning för ökat deltagande ........................................................ 11 

3.4 Decentralisering som medel för ökat deltagande ....................................................................... 13 

3.5 Politiskt deltagande i demokratiutveckling som analysbegrepp ................................................. 14 

4. METOD ............................................................................................................................................... 15 

4.1 Metodiskt tillvägagångssätt ........................................................................................................ 15 

4.2 Material och avgränsning ............................................................................................................ 17 

4.3 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet ............................................................................... 18 

4.4 Forskningsetiska övervägande .................................................................................................... 19 

RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS .................................................................................................. 20 

5. ARBETET FÖR ÖKAT POLITISKT DELTAGANDE HOS KAMBODJAS MEDBORGARE ............................. 20 

5.1 Sammanfattande analys över arbetet för ökat deltagande i Kambodja ..................................... 24 

6. SOCIOEKONOMISK PÅVERKAN PÅ POLITISKT DELTAGANDE I KAMBODJA ....................................... 24 

6.1 Utbildning och deltagande .............................................................................................................. 24 

6.2 Brist på resurser och deltagande................................................................................................. 27 

6.3 Sammanfattande analys över socioekonomisk utveckling och deltagande................................ 28 

7. POLITISK KULTUR SOM PÅVERKAN PÅ POLITISKT DELTAGANDE ...................................................... 29 

7.1  Civilsamhället och politiken ........................................................................................................ 29 

7.2 Politiska kulturer och rollen som deltagare ................................................................................ 32 

7.3 Hierarkiska förhållande ............................................................................................................... 34 

7.4 Sammanfattande analys över den politiska kulturens påverkan på deltagande ........................ 37 

8. SLUTSATS ........................................................................................................................................... 38 

9. EGNA REFLEKTIONER ......................................................................................................................... 40 

REFERENSER .......................................................................................................................................... 42 

BILAGA 1 ................................................................................................................................................ 44 



 
 

 

FÖRKORTNINGAR 

CBO –  Community based organization (Lokala NGOs som grundas av befolkningen i en 

eller flera byar på landsbygden i Kambodja. Den lokala CBOns främsta syfte är att 

organisera befolkningen i frågor som rör byns närbelägna naturresurser, ofta fisk eller 

skog.) 

CC –  Commune Council - Kommunstyrelse 

CCHR-  Cambodian Center for Human Rights (NGO) 

CPP –  Cambodian People’s Party (Det styrande partiet i Kambodja som har suttit vid makten 

sedan 1993.  Ledaren Hun Sen är landets premiärminister).  

CFSWF -  Cambodian Food and Service Workers’ Federation (Fackförbund) 

DC –  District council - Distriktstyrelse 

FACT –  Fishery Action Coalition Team (NGO) 

NGO –  Non Governmental Organization 

V C –  Village Chief (Bychefen är en viktig person i de Kambodjanska byarna, bychefen ska 

alltid ha information om vad som händer i byn) 

VSG –  Village Support Group (NGO) 
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1. INLEDNING 

Medborgare i demokratiska samhällen förväntas vara välinformerade och aktiva deltagare i 

politiskt beslutsfattande. Medborgare förväntas rösta rationellt utifrån partiernas åsikter i 

sakfrågor snarare än utifrån sina egna emotionella känslor. Ovanstående tanke om 

medborgaren som deltagare i politiska frågor innebär att när länder ska demokratiseras 

krävs det inte endast en utveckling av politiska och demokratiska institutioner. Det krävs 

också att medborgare som tidigare inte har varit politiskt aktiva får möjlighet att delta i 

politiken (Linz & Stepan, 1996:3 och 29). 

Sedan fredsavatal slöts mellan Vietnam och röda khmererna 1991, har det i Kambodja 

arbetats för att utveckla och stärka demokratin i landet. Fortfarande visar dock rapporter 

från landet att korruptionen bland statliga tjänstemän är utbredd och att friheten att uttrycka 

sina politiska åsikter är begränsad för den vanliga medborgaren. Det styrande partiet 

Cambodia People’s Party (CPP), har 90 platser i parlamentetet medan det näst största 

partiet endast har 26 platser. Något som tyder på att landet är hegemoniskt styrt av ett enda 

parti (Un, 2011). Samtidigt som flera tecken pekar för att demokratin i Kambodja inte är 

speciellt stark tar landet varje år emot stora mängder bistånd från andra delar av världen. 

Sedan 1990-talet när fred slöts i Kambodja har internationella biståndsgivare ställt krav på 

ett ökat demokratiskt styre i landet.  

När politiska institutioner skulle återuppbyggas i Kambodja, dels efter röda khmerernas 

hårda styre och dels efter den vietnamesiska invasionen av landet, valde landet att införa 

ett starkt centralt styre där den politiska makten var koncentrerad till huvudstaden Phnom 

Penh (Blunt & Turner, 2005). Under senare år har dock biståndsdebatten rört sig i en 

riktning där ökat politiskt deltagande hos lokalbefolkningen har hamnat i fokus. När beslut 

förankras hos befolkningen är tanken att legitimiteten för utvecklingsprojekten ska öka. 

Dessutom bidrar lokalt deltagande med värdefull information om lokalsamhället som 

centralt placerade politiker inte har (Stiglitz, 2002:165–169). Sveriges myndighet för 

utvecklingsarbete (SIDA), har sedan några år tillbaka satsat en betydande del av det 

bistånd som varje år utbetalas till Kambodja på projekt som syftar till att decentralisera 

politiken och öka befolkningens deltagande i lokalt beslutsfattande. Three Years 

Implementation Plan for National Program for Sub-national Democratic Development 

(IP3/NP-SNDD) är en nationell plan över hur decentraliseringen i Kambodja ska utformas 

under åren 2011-2013. Det är till projekt inom ramen för IP3/NP-SNDD som stora delar av 

Sveriges bistånd till Kambodja återfinns. Planens syfte är att minska fattigdomen på 
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Kambodjas landsbygd genom att tilldela kommunerna ansvaret för den lokala 

utvecklingen. Genom ökat deltagande på lokalnivå ska utvecklingsprojekten bli mer 

effektiva (National Committe for Sub-National Democratic Development, NCDD 2010).  

En stor del av Kambodjas befolkning lever på landsbygden där risodling, fiske och 

skogsbruk är viktiga resurser för fattiga familjers försörjning. Sedan det första 

kommunvalet genomfördes 2002 har antalet lokala, civila organisationer (CBOs) på 

landsbygden ökat. De lokala organisationerna styrs av lokalbefolkningen och arbetar för att 

bevara och öka tillgången på byns naturresurser. Samtidigt som lokala organisationer 

skapar möjlighet för befolkningens deltagande finns det fortfarande många hinder att 

övervinna i arbetet för att öka medborgarnas känsla av deltagande i politiska beslut. Studier 

visar att avståndet mellan politiker och befolkningen i Kambodja traditionellt är stort och 

präglat av en hierarkisk syn där politiker inte ifrågasätts (Sedara, 2012).  

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka effekter det demokratiska 

utvecklingsarbetet i Kambodja får för känslan av deltagande hos Kambodjas 

lokalbefolkning. För att svara på syftet kommer uppsatsen att besvara tre delfrågor där det 

undersöks på vilket sätt organisationer och biståndsgivare arbetar med att öka det politiska 

deltagandet i landet samt vad dessa organisationer anser om de socioekonomiska 

möjligheterna för befolkningen att delta. Slutligen kommer studien också att besvara 

frågan hur den rådande politiska kulturen i landet påverkar det politiska deltagandet.  

1.2 Frågeställning 

 

1. Vilka effekter kan konstateras att arbetet för ökad demokrati får för känslan av 

politiskt deltagande hos Kambodjas lokalbefolkning? 

Delfrågor 

- På vilket sätt arbetar organisationer och biståndsgivare med att öka deltagandet i 

Kambodja? 

- Hur påverkar befolkningens socioekonomiska status det politiska deltagandet? 

- Hur påverkar den politiska kulturen i Kambodja det politiska deltagandet? 
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1.3 Disposition 

Den här studiens olika delar kommer presenteras i en ordning där studiens centrala begrepp 

presenteras först. Därefter följer ett avsnitt med en bakgrundsbeskrivning över Kambodjas 

politiska historia, ett kapitel vars uppgift är att skapa förståelse för den situationen som 

råder i landet idag. Direkt efter bakgrundsbeskrivningen följer sedan en presentation av 

forskningsläget och en beskrivning av dagens politiska situation i Kambodja. Därefter 

följer en beskrivning av aktuell teori tillsammans med en beskrivning av det analysbegrepp 

som används i uppsatsen. Resultatredovisningen som följer på teorin innehåller ett kapitel 

för varje delfråga, varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Studiens slutsats 

presenteras direkt efter resultatredovisningen medan de sista sidorna i uppsatsen ägnas åt 

en avslutande diskussion med förslag på vidare studier.  

1.4 Centrala begrepp 

Nedan förklaras fyra centrala begrepp som är återkommande i uppsatsen. Den här studiens 

definition av dessa begrepp är värdefull för läsarens helhets förståelse av studien. 

Demokrati: Att utveckla demokrati i länder som tidigare har styrts av en odemokratisk 

regim innebär inte bara att det politiska styret tillsätts genom fria, regelbundna och rättvisa 

val, det innebär också att attityder och beteende hos befolkningen måste förändras. Ett land 

kan anses ha genomgått en demokratisk konsolidering när demokrati som politiskt 

styrelseskick har blivit ”the only game in town” (Linz & Stepan, 1996:5). Vilket innebär att 

landets demokratiska konsolidering är beroende av att inga viktiga politiska grupper i 

samhället arbetar för att landet ska styras med någon annan regimtyp än just demokrati. Att 

demokrati är ”the only game in town” innebär också att befolkningen anser att politisk 

förändring måste ske inom ramen för demokratiska institutioner. Demokratisk 

konsolidering innebär helt enkelt att de demokratiska värderingarna är de rådande i 

samhället, både i de politiska institutionerna och i det sociala och psykologiska livet hos 

medborgarna (Linz & Stepan, 1996:5).  

Politiskt deltagande: Politisk deltagande ses i den här studien utifrån vilka möjligheter 

befolkningen i landet har att delta i och påverka politiskt beslutsfattande. Deltagande kan 

påverkas av flera saker. Befolkningens socioekonomiska standard är en faktor som kan 

påverka det politiska deltagandet (Inglehart & Welzel, 2009:2). Möjligheten till politiskt 

deltagande påverkas också av vilka politiska institutioner det finns i landet. I vissa länder 

byggs det upp politiska institutioner där medborgarnas uppgift är att delta endast genom 
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sitt valdeltagande medan det i andra kulturer byggs upp institutioner där medborgarna får 

möjlighet att delta aktivt med sina åsikter (Hughes, 2005:77–83). I en demokrati förväntas 

medborgare ofta vara aktiva deltagare som röstar rationellt snarare än emotionellt (Linz & 

Stepan, 1996:29).  

Politisk kultur: Synen på medborgarnas respektive politikernas roll ifråga om politiskt 

beslutsfattande i ett land. Den politiska kulturen påverkar det demokratiska 

utvecklingsarbetet i landet. Sannolikheten för att demokrati ska utvecklas är beroende av 

medborgarnas syn på sin egen roll som politiska deltagare. Graden av patriotism, grad av 

lojalitet gentemot närsamhället, religiösa värderingar och traditioner hos befolkningen blir 

en del av den politiska kulturen och påverkar deltagarens syn på sin roll i politiken. 

Parokial kultur, undersåtlig kultur och deltagande kultur är tre exempel på olika kulturer 

där skillnaden handlar om hur medborgaren ser på sin roll. Den parokiala medborgaren 

intar en passiv roll och ser den lokala byn som platsen för beslutsfattande. I en kultur där 

medborgarna främst tillhör gruppen undersåtlig handlar politiskt deltagande om att följa 

lagen medan den deltagande kulturen kännetecknas av att medborgarna tar en aktiv roll i 

politiken (Almund & Verba, 1989:17–18).  

Decentralisering: Decentralisering i den här studien syftar till när det sker ett arbete för 

ökat politiskt ansvar på lokal nivå med en vision om att öka demokratin i landet, ofta med 

hjälp av internationella biståndsgivare. Genom att lokala politiker får ansvar för lokala 

beslut är meningen att implementeringen av de projekt som beslutas om ska få ökad 

legitimitet i samhället. Detta eftersom decentralisering förväntas öka det politiska 

deltagandet hos den lokala befolkningen som därmed blir delaktiga i områdets utveckling 

(Crook & Manor, 1998:1-3). 

2. BAKGRUND OCH FORSKNINGSLÄGE 

2.1 Kambodjas politiska bakgrund  

För att förstå de utmaningar som präglar den demokratiska utvecklingen i Kambodja idag 

är det på sin plats med en bakgrundsbeskrivning av landets politiska historia. Inte minst 

landets dramatiska händelser under 1970-talet präglar fortfarande landets kultur, politik 

och utveckling.  

Historiskt är Kambodja ett land där befolkningen har livnärt sig på risodling. Politiken har 

präglats av ett hierarkiskt förhållande där de rika har använt sig av böndernas arbetskraft 

och där skatt har betalats genom böndernas skördar. På 1800-talet etablerades det franska 
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kolonialstyret över Kambodja och landet fick beskydd i utbyte mot att fransmännen fick 

tillgång till landets timmer och mineraler (Chandler, 2008:172–174). Under senare delen 

av 1800-talet övergick det vänskapliga franska styret till en hårdare kontroll över 

Kambodjas rika befolkning. Fransmännen menade att landet präglades av ett slavliknande 

förhållande för de kambodjanska bönderna som borde avskaffas, något de försökte göra 

genom ökad kontroll av Kambodjas rika befolkning. Under Frankrikes kolonialtid lades det 

i stort sett inga resurser på att utveckla utbildningen i Kambodja, vilket visade sig bland 

annat genom att landet fick sin första tidning skriver på khmer först år 1936. Däremot 

utvecklas infrastrukturen till viss del i landet under Frankrikes styre, detta genom 

byggandet av en 500 kilometer lång järnväg. Kambodja var en del av det franska Indokina 

fram till andra världskriget och blev helt självständigt år 1953 (Chandler, 2008:194–195). 

Redan 1941 kröntes Sihanouk till landets kung en titel han mer eller mindre skulle behålla 

i sextio år. Politisk innebar självständigheten att Kambodja för första gången någonsin 

kunde sätta upp sina egna politiska partier och grupperingar. Tre politiska partier bildades 

nästan genast efter självständigheten, alla tre med den gemensamma nämnaren att de 

styrdes av landets prinsar, att de hyste en rädsla för Kambodjas grannländer och att de alla 

krävde lojalitet gentemot kungahuset (Chandler, 2008:208 – 209).  

Under senare delen av 1960-talet bröts freden i Kambodja och landet drogs in i USAs krig 

mot Vietnam. Samtidigt som USA kraftigt bombade Kambodja påbörjades inbördeskriget 

med det kommunistiska partiet röda khmererna. Ett inbördeskrig som 1975 kom att 

eskalera i den händelse som än idag präglar samhället i Kambodja. I april 1975 intog röda 

khmererna huvudstaden Phnom Penh och beordrade alla människor, såväl gamla som 

unga, friska som sjuka att förflytta sig ut på landsbygden. En lång marsch från livet i 

staden till ett liv på landsbygden påbörjades, en marsch som långt ifrån alla skulle överleva 

(Tully, 2005:175). Många tjänstemän och politiker i den tidigare regeringen fick ingen 

chans att förflytta sig från staden, de avrättades direkt av röda khmererna. Under de 

kommande fyra året styrde Pol Pot tillsammans med de andra ledarna för röda khmererna 

landet med järnhand (Kamm, 1998:120–121). Ett styre som resulterade i att över en miljon 

människor dog och att över en halv miljon flydde landet (Chandler, 1991:236). I ett land 

där befolkningen alltid har haft tillgång till ris att äta uppstod hungersnöd. Människor 

tvingades att arbeta hårt vilket resulterade i att många dog av både svält, sjukdomar och 

utmattning (Tully, 2005:179). Många människor dog också genom avrättningar där brottet 

var hög utbildning, skyddande av familjemedlemmar eller inlämnande av klagomål på 
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arbetsförhållanden (Chandler, 1991:242). Exakta dödssiffran under Pol Pots år vid makten 

är svår att fastställa men beräkningar visar att ungefär 1.7 miljoner människor miste livet 

(Tully, 2005:181).  

Visionen med röda khmerernas revolution var dock en helt annan än att skapa hungersnöd 

och katastrofala förhållande för landet något som namnet, befrielserevolutionen vittnar om. 

Genom hårt arbete och stor envishet var visionen att bygga upp ett nytt samhälle och en ny 

industri helt på egen hand, utan influenser från andra länder. För att uppnå visionen ansåg 

röda khmererna att landet var tvungna att börja om helt från början för att via jordbruket nå 

den industrialiseringen som skulle göra dem till det ledande landet i världen. Vägen till den 

väntade framgången menade ledaren Pol Pot innebar förbud mot allt privat ägande, alla 

resurser i landet skulle vara gemensamma. När det privata ägandet försvann innebar det 

också förbud mot pengar och marknader (Tully, 2005:179–180).  Kambodja kom att bli ett 

enda stort jordbruksfängelse som författaren Chandler (1991:239) uttrycker det. 

Politiskt innebar åren under Pol Pots och röda khmerernas styre att befolkningen levde i ett 

land där deras ledare gick ut med information om att ett landsomfattande val hade ägt rum 

trots att befolkningen inte ens visste namnet på ledarna för röda khmererna och än mindre 

hade röstat i något val. I praktiken fanns det under åren mellan 1975 och 1979 ingen 

administrativ regering i landet, det fanns inget skolsystem, barnen skulle fostras till att 

arbeta inte att studera (Kamm, 1998: 132). Samtidigt infördes det starka regler för hur 

människor skulle bete sig, det fanns regler för hur man fick klä sig, klippa sig men också 

för vilka ord som fick användas och inte användas (Chandler, 1991:244).  

Samtidigt som arbetet pågick med att omvandla Kambodja till ett självförsörjande 

bondesamhälle låg landet sedan 1977 i ett fullskaligt krig med grannlandet Vietnam. Ett 

krig som resulterade i Vietnams invasion av Kambodja i januari 1979, en invasion som 

tvingade Pol Pot och röda khmererna på flykt ut i Kambodjas djungel (Chandler, 

1991:271–272). Vietnams invasion av landet innebar att Kambodja var befriat från Pol 

Pots hårda styre men samtidigt var landet invaderat av sina forna ärkefiender. Än idag 

råder delade meningar bland Kambodjas befolkning om hur dagen då Vietnam besegrade 

röda khmererna ska betraktas, som en befrielsens dag eller som en dag då tio års 

ockupation av en främmande makt inleddes i Kambodja? I tio år behöll Vietnam makten 

över landet och först 1991 undertecknades ett fredsavtal. Politiskt stod Kambodja nu inför 

en stor utmaning. Landet var underutvecklat och den enda politiska traditionen som fanns 
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var av auktoritär styrning (Tully, 2005:193–197).  1993 hölls det första valet i landet, där 

det rojalistiska partiet FUNIPEC vann flest röster men som tillslut resulterade i två 

premiärministrar. Hun Sen ledare för CPP blev i en överenskommelse med FUNIPEC 

andre premiärminister i landet (Tully, 2005:222). I Praktiken har det dock sedan dess och 

fram till idag varit Hun Sen som styrt Kambodja.    

2.2 Den politiska situationen i Kambodja efter 1979 och fram till idag 

När styret i Kambodja skulle återuppbyggas 1979 efter den totala förstörelse som drabbade 

landet under röda khmerernas år vid makten, stod landet inför valet att antingen 

decentralisera politiken och bygga upp starka lokala beslutsinstitutioner eller att istället 

bygga upp en stark central regering. Kambodja valde det senare alternativet med ett 

politiskt centrum i huvudstaden Phnom Penh. Två decennier efter att fred slöts i landet 

präglas utvecklingen fortfarande av ett osäkert rättsystem, att mycket pengar spenderas på 

polis och militär istället för på sociala och ekonomiska områden och att de kommunala 

institutionerna i stort sett endast fungerar som den centrala regeringens förlängda arm. Det 

civila samhället i landet är svagt och har ett högst begränsat inflytande (Blunt & Turner, 

2005). 

Professor Caroline Hughes menar i sin studie att utländska organisationer i Kambodja har 

arbetat för demokratisk utveckling sedan fredsavtalet 1991.  Arbetet har skett genom 

förespråkandet av mänskliga rättigheter, införandet av regelbundna, rättvisa och fria val 

samt genom skapandet av möjligheter för befolkningen att protestera. Däremot menar 

Hughes att demokratiarbetet i landet inte i lika stor utsträckning har fokuserat på skapandet 

av en politisk kultur där medborgare och politiker kan mötas i offentliga och fria debatter 

och diskussioner. I Hughes studie visar hon att bristen på politiska debatter mellan 

regeringspartierna saknas i Kambodja, något som i sin tur får konsekvenser för hur det 

politiska deltagandet i landet yttrar sig. Ytterst få av de politiska organisationer som 

återfinns i Kambodja har sitt ursprung i gräsrötterna hos befolkningen, vilket Hughes 

menar bidrar till ett elitistiskt deltagande i politiken. Samtidigt menar författaren också att 

det i landet återfinns en kultur där icke medlemmar i regeringspartiet CPP utestängs från 

vissa tillställningar där mat, kläder och ris delas ut. Ett effektivt sätt för partiet att trygga 

sin ställning och sina röster men där konsekvenserna blir problem med att skapa politiska 

diskussioner hos befolkningen (Hughes, 2005:82–83). 
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En decentralisering av delar av det politiska ansvaret till lokala nivåer i landet infördes två 

decennier efter att arbetet med demokratisk utveckling påbörjades. I februari 2002 röstade 

Kambodjas befolkning för första gången fram sina kommunala beslutsfattare. I den 

kommunala lagen som infördes står det bland annat att kommunen och de lokala 

politikernas ansvar är att upprätthålla ett stöd för good governance i området genom att 

tillgodose befolkningens behov på bästa sätt. Genom att ta tillvara på befolkningens 

intresse och samtidigt respektera den nationella politiken är det politikernas uppgift att på 

lokal nivå skapa nöjda medborgare, att upprätthålla lag, ordning och säkerhet, skapa lokal 

utveckling i byarna, bevara naturresurserna samt att skapa ömsesidig förståelse och 

tolerans mellan människor (Law on Commune/ Sangkat Administrative Management 

chapter: 4 article 42-43).  

Den kommunala reformen innebar att kommunlagar och lokala administrativa kontor 

bildades med ansvar för utvecklingen i det lokala området. Reformen kan ses som ett första 

steg mot en decentralisering av politiken som tidigare varit hårt centraliserad och starkt 

kopplade till parlamentet. Idag är Kambodja indelat i 20 provinser, provinserna delas i sin 

tur in i distrikt eller storkommuner beroende på om de återfinns i landsbygden eller i 

stadsmiljö. Landsbygdens distrikt delas sedan ytterligare in i mindre kommuner medan 

städernas storkommuner delas in i så kallade Sangkats. De flesta kommunerna präglas av 

fattigdom, dålig sjukvård och brist på egenmakt, på landsbygden präglas arbetet också av 

dålig infrastruktur vilket i sin tur ger dåliga kommunikationsmöjligheter. Sedan landets 

första kommunval 2002 är det kommunstyrelsernas uppgift att arbeta för demokratisk 

utveckling i kommunerna men också att arbeta för en effektiv lösning på de problem som 

återfinns på Kambodjas landsbygd (NCDD 2010:4).  

Den politiska kulturen i Kambodja har tidigare inneburit ett stort avstånd mellan 

auktoritära beslutsfattare och den lokala befolkningen. Den pågående 

decentraliseringsreformen är ett försök att minska det traditionellt stora avståndet mellan 

politiker och befolkning.  När beslutsfattarna återfinns bland den lokala befolkningen blir 

det lättare att utkräva ansvar och ifrågasätta beslut, något som kulturen tidigare har satt 

stopp för. Genom att förespråka en lokal förändring av den politiska kulturen där fokus 

ligger på tillit och deltagande är tanken att decentralisering ska påverka landet till ökad 

demokrati nerifrån och upp. Genom lokalbefolkningens attitydförändring till politiken ska 

landet utvecklas i en demokratisk riktning (Sedara & Öjendal, 2006). 
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Ett mål med decentraliseringsreformen är att lokala beslutsfattare och lokala val ska öka 

människors deltagande i politiken. Visionen är att deltagandet kommer öka när politiken 

förs närmare befolkningen vilket i sin tur kommer leda till en kulturell förändring hos 

befolkningen där tilltron mellan olika politiska nivåer har en chans att utvecklas. Detta 

eftersom tanken är att lokalt valda politiker känner större ansvar för den lokala 

utvecklingen än vad centralt placerade politiker gör. Målet är också att deltagandet hos 

befolkningen påverkas genom att stödet till det lokala civilsamhället stärks. Starkare lokala 

organisationer kommer förhoppningsvis leda till bättre dialog mellan medborgare och 

politiker (Sedara & Öjendal, 2007).  

Åren efter det första kommunvalet 2002 menar forskarna Sedara och Öjendal att det pågår 

en demokratisk utveckling i landet. Efter starten av decentraliseringsreformen har det 

skapats flera lokala NGOs så kallade community based organisations (CBOs) runt om i 

byarna på Kambodjas landsbygd. Lokala organisationer bildas ofta med syftet att 

organisera den lokala befolkningen i frågor som rör utbildning, skogsbruk eller fiske. 

Lokala CBOs kan fungera som mellanhand i dialogen mellan befolkningen och de 

folkvalda politikerna.  När befolkningen bildar en organisation och samarbetar i en fråga 

blir deras röst starkare och möjligheten att påverka det lokala beslutsfattandet ökar (Sedara 

och Öjendal, 2007).  

Kim Sedara menar i sin doktorsavhandling från 2012, att decentraliseringen i Kambodja 

har medfört att det finns ett närmare samarbete mellan politiker och medborgare. Genom 

utvecklingen av ett nytt styre för de lokala politikerna, där fokus ligger på good 

governance hjälper decentraliseringen, enligt Sedara till med att öka deltagande bland 

befolkningen. När dialogen mellan politiker och befolkningen blir bättre, blir befolkningen 

mindre skeptisk till att delta och på möten säga vad de tycker och vilka behov de har. 

Samtidigt visar Sedaras studie också att det fortfarande är ett deltagande som främst sker 

genom den för byborna mycket centrala personen, bychefen (Sedara, 2012:205–207). 

Världsbanken har utfört en studie ifråga om ökat deltagande inom ramen för 

decentraliseringsreformen i landet. Världsbankens rapport menar att när viktiga beslut tas i 

Kambodja är det ofta genom stängda möten där endast inbjudna gäster är välkomna att 

delta i beslutsfattandet. En informell väg att gå för att skapa legitimitet för de politiska 

beslut som tas på loka nivå i landet är enligt världsbanken, att tillfråga respekterade, äldre 

medborgare i byarna vad de anser i en viss fråga. Besluten som tas efter detta informella 
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deltagande visar sig ofta vara populära i landsbygdens byar. Deltagandet bland 

befolkningen går många gånger vägen via den lokala bychefen som ofta ses som en far för 

byn. Bychefen agerar som bybefolkningens röst genom att föra deras önskemål vidare till 

kommunstyrelsen, en väg som ofta utesluter kvinnor och de fattigaste medborgarna från 

deltagande i politiken. Samtidigt som världsbankens undersökning visar att befolkningen i 

Kambodja inte alltid deltar i politiska beslut menar rapporten att när utlovade projekt inte 

implementeras och uppfylls är befolkningen beredda att vissa sitt missnöje öppet genom 

protester mot lokala politiker (Plummer & Tritt, 2013:3-8). 

3. TEORI OCH ANALYSBEGREPP 

3.1 Arbetet för demokratisk utveckling i länder med historia av krig 

Länder som har varit hårt drabbade av krig och inre konflikter har många gånger stora 

problem med att utveckla en fungerande demokratisk stabilitet. Forskarna Kumar och 

Zeeuw menar att ett land, likt Kambodja där krig har pågått under lång tid måste genomgå 

en samhällsförändring i tre steg för att uppnå demokrati. För det första måste landet gå från 

krig till fred, för det andra måste ekonomin i landet övergå från planekonomi till en fri 

marknadsekonomi och för det tredje måste landet utvecklas från ett auktoritärt politiskt 

styre till ett öppet politiskt samhälle (Kumar & Zeeuw, 2006:4). 

Ofta är internationella biståndsgivare en viktig aktör i utvecklingen av länder som varit 

drabbade av konflikter. Genom att arbeta för att utveckla landets civilsamhälle, en 

oberoende och fri massmedia och de mänskliga rättigheterna i ett land, kan internationella 

biståndsgivare på lång sikt arbeta för att landet ska utvecklas i riktning för ett demokratiskt 

statsskick. Ett demokratiskt samhälle kommer i sin tur, enligt de internationella givarna att 

leda till ett stabilt samhälle där riskerna för nya konflikter minimeras. Även den sociala 

utvecklingen och den ekonomiska tillväxten anses ha störst chanser till utveckling i ett 

demokratiskt land. Problemet med att utveckla demokrati i ett land som har varit präglat av 

konflikt handlar delvis om att landet sällan har en demokratisk historia. Ofta saknar 

länderna en historia som inberäknar rättvisa och fria val och medborgarna är inte vana att 

delta i politiskt beslutsfattande (Kumar & Zeeuw, 2006:5-8). 

3.2 Socioekonomi som förutsättning för ökat deltagande 

Ett spår i forskningen i fråga om demokratiutveckling handlar om att när ett samhälle 

moderniseras och den socioekonomiska utvecklingen stiger ökar möjligheten för landets 

demokratiska utveckling. Lipset menar att i ett land där relativt få människor lever i 
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fattigdom är sannolikheten större att det uppstår en situation där massorna i befolkningen 

deltar i politiken på ett rationellt sätt. Socioekonomisk utveckling bidrar inte bara med 

ökad ekonomisk standard utan förändrar också samhällets sociala strukturer genom ökad 

utbildningsnivå, ökad industrialisering och ökad urbanisering (Lipset, 1959:72–75).  

Inglehart och Welzel argumenterar för att den socioekonomiska utvecklingen är avgörande 

för utvecklingen av demokrati i ett land. Forskarna menar att demokrati inte endast är 

beroende av att den politiska elitens beteende i landet förändras utan de menar att 

demokrati kommer utvecklas först när det sker en massiv attitydförändring hos gräsrötterna 

i befolkningen. De menar att det är först när den stora befolkningsmassan kräver 

förändringar, demokrati och ansvarstagande hos politikerna som demokrati har en chans att 

utvecklas och stabiliseras. Författarna menar vidare att den socioekonomiska utvecklingen 

föregår den demokratiska utvecklingen genom att en ökad materiell standard medför en 

ökade existentiell trygghet. Ökad trygghet leder till att människor inte i lika stor 

utsträckning som tidigare behöver oroa sig för sin överlevnad utan istället kan ägna mer tid 

åt sin individuella, intellektuella och mänskliga utveckling (Inglehart & Welzel, 2005:2).  

Författarna argumenterar för att fria val inte nödvändigtvis kommer påverka den 

demokratiska utvecklingen så länge människor tjänar så lite pengar att de måste oroa sig 

för sin dagliga överlevnad. Socioekonomisk utveckling i ett land bidrar till att människor 

blir tryggare materiellt men också till att de intellektuellt och socialt blir mer självständiga. 

Samtidigt menar författarna att attitydförändringen hos befolkningen sker i två steg under 

ett lands socioekonomiska utveckling. Den första attitydförändringen innebär att det hos 

befolkningen sker en förändring i synen på landets ledare. Från att ledarna i landet har valts 

utifrån religiösa attityder innebär en socioekonomisk utveckling att ledare istället väljs 

utifrån mer rationella och sekulariserade metoder. Ytterligare socioekonomisk utveckling 

kan innebära ökad individualisering för landets befolkning (Inglehart & Welzel, 2005:23–

25). Ofta innebär också socioekonomisk utveckling att ett land går från att vara ett 

industrisamhälle till att vara ett postindustriellt samhälle där stor vikt läggs vid 

interaktionen med andra människor och att människor i större utsträckning använder den 

offentliga sfären för sina personliga och politiska uttryck (Inglehart & Welzel, 2005:44).  

3.3 Strukturförändring som förutsättning för ökat deltagande 

Linz och Stepan menar, till skillnad från teorin om socioekonomisk att det är de politiska 

institutionerna som är den viktigaste faktorn för demokratisk utveckling. Forskarna menar 
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att det finns fem strukturella arenor som är nödvändiga för att ett land ska kunna genomgå 

en demokratisk konsolidering. För det första måste det i landet finnas en möjlighet att 

utveckla ett fritt civilsamhälle. För det andra måste det finnas ett institutionaliserat och 

självständigt politiskt samhälle som kan utöva kontroll på statsapparaten. Den tredje arenan 

handlar om att landet måste vara en rättsstat där lagen upprätthålls och följs. För det fjärde 

måste det i landet finnas en statlig byråkrati och slutligen menar Linz och Stepan att det 

krävs ett ekonomiskt samhälle där reglerna för den rådande marknadsekonomin bestäms 

utifrån allmänt accepterade normer i samhället (Linz & Stepan, 1996:7–13). 

Samtidigt som Linz och Stepan pekar på samhällets institutioner som medel för ökad 

demokrati menar Professor Hughes, att olika institutioner kan utveckla olika kulturer för 

deltagande hos befolkningen. Hughes menar att medborgarnas deltagande i politiska frågor 

i ett samhälle antingen kan utgå från valmodellen eller från deltagarmodellen. Skillnaden 

mellan de båda modellerna förklarar författaren med att medborgarnas deltagande i 

valmodellen innebär en uppgift att rösta på det politiska parti som de anser presenterar det 

bästa alternativet för dem. Politikernas uppgift är sedan att fullfölja medborgarnas val. 

Deltagarmodellen menar författaren istället i högre grad handlar om medborgarnas 

personliga engagemang i politiska frågor där medborgarnas åsikter formuleras tillsammans 

med den politiska debatten som råder i samhället. I valmodellen menar Hughes att politiska 

ledare snarare ser det som sin uppgift att informera landets invånare om partiets 

ståndpunkter. Detta till skillnad från deltagarmodellen som i högre grad försöker att skapa 

en fri diskussion med medborgarna (Hughes, 2005:77–81).  

Linz och Stepan menar att civilsamhället är en viktig arena för demokratisk konsolidering 

eftersom civilsamhället är platsen där medborgare kan delta och tillsammans forma sina 

intressen och värderingar. Civilsamhällets roll kan ses som en plats att mobilisera 

oppositionella grupper i samhället. Linz och Stepan argumenterar för den enskilde 

medborgarens roll som förändringskraft genom dennes aktiva protester mot den styrande 

regeringen (Linz & Stepan, 1996:7-8). Även 2001 års nobelpristagare i ekonomi, Joseph 

Stiglitz pekar på civilsamhällets roll som arena för att stärka det politiska deltagandet. 

Arbetet för att stärka civilsamhället, menar Stiglitz bidrar till att det i landet utvecklas en 

dialog om vad som ska innefattas i det allmänt bästa. En dialog som automatiskt innebär en 

utveckling i positiv riktning i samma arbete eftersom diskussionen om det allmänt bästa 

öppnar upp för att en utveckling ska ske (Stiglitz, 2002:165–169).  
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I sin forskning om Italiens politiska utveckling diskuterar Robert Putnam medborgaranda 

som ett krav för demokratisk utveckling i en region. Putnam menar att en kultur av 

medborgaranda i ett samhälle bidrar med deltagande medborgare som hyser förtroende för 

varandra även i frågor där deras uppfattningar går isär. I medborgandan ingår de två 

komponenterna jämlikhet och engagemang, Putnam menar att stark medborgaranda i ett 

land är beroende av att människor engagerar sig och deltar i civilsamhällets organisationer. 

Engagemanget skapar en kultur av samarbete, solidaritet och samhällsanda mellan 

människor och bidrar därmed till demokratins effektivitet och stabilitet. Jämlikhet innebär, 

enligt Putnam att det i en region där det återfinns starka civila organisationer och därmed 

en stark medborgaranda ofta råder ett jämlikt förhållande mellan medborgare och politiker. 

I regioner där kulturen av medborgaranda är svagare intar ofta politiska ledare rollen som 

beskyddare medan medborgare får rollen som klienter. Ett hierarkiskt förhållande som ofta 

innebär att medborgarna i val röstar på sina beskyddare snarare än på partiernas åsikter i 

sakfrågor. Ett samhälle där det råder stor känsla av medborgaranda innebär, enligt Putnam 

att politiker och befolkning har lika rättigheter och att relationerna dem mellan präglas av 

horisontell tillit. Tillskillnad från den vertikala relationen som tidigare nämnda beskyddar-

klient förhållandet är ett exempel på (Putnam, 1996:108–112).  

3.4 Decentralisering som medel för ökat deltagande 

Richard Crook och James Manor pekar på att en politisk decentralisering av makten, från 

en central regering och ner till lokala politiska nivåer i samhället bidrar till en ökad 

acceptans för politiska beslut. När politiska beslut decentraliseras och det skapas ett lokalt 

beslutsfattande ifråga om lokala resurser är tanken att ansvarstagandet bland valda politiker 

ska öka. Visionen är ofta också att reformen ska skapa en ökning i befolkningens 

deltagande i politiska frågor. När politisk decentralisering införs har ofta internationella 

biståndsgivare visionen om att reformen, genom ökat politiskt deltagande hos befolkningen 

och utvecklingen av good governance i lokalsamhället, ska leda till en demokratisk 

utveckling för landet. Crook och Manor pekar dock på vikten av att decentraliseringen sker 

tillsammans med skapandet av större ansvarsutkrävande hos politikerna. Större 

ansvarsutkrävande hos politikerna, leder till befolkningens ökade tilltro till beslutsfattandet 

och är därför en förutsättning för ökat deltagande hos befolkningen (Crook & Manor 1998: 

1-3). 

Även forskaren, Axel Hadenius menar att det politiska deltagandet och därmed demokratin 

tenderar att öka när delar av politiken flyttas från den centrala staten ner till de lokala 
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kommunerna i ett land. Genom att decentralisera politiken förs besluten närmare folket 

vilket bidrar till att fler personer blir delaktiga något som på sikt också ökar transparensen i 

de politiska beslut som fattas. När beslut fattas av lokala aktörer är tanken att demokratin 

kan effektiviseras eftersom de lokala politikerna är mer insatta i de lokala kommunernas 

behov jämfört med vad centralt placerade beslutsfattare är. Samtidigt menar Hadenius att 

lokalbefolkningens bristande tilltro till att politiken kan påverka det dagliga livet 

tillsammans med en bristande tilltro till politiker i allmänhet är två orsaker till att 

deltagandet i politiskt beslutsfattande ofta är lågt bland den lokala befolkningen i 

utvecklingsländer. En lyckad decentraliseringsprocess kräver en förändring på lokal nivå. 

Demokratisering i lokala kommuner kräver lokala initiativtagare och politiker som kan 

mobilisera och motivera befolkningen i byarna till att delta i det lokala beslutsfattandet 

(Hadenius, 2003:2-7).  

Samtidigt som politisk decentralisering kan innebära ökat deltagande pekar både Hadenius 

och Crook och Manor också på risken med reformen. Forskarna menar att i länder där 

relationen mellan medborgare och politiker präglas av en hierarkisk attityd riskerar 

reformen att leda till ökad kontroll för de politiska ledarna. Genom att landets ledande 

politiker skapar flera kontakter på lokalnivå, kan decentraliseringen leda till ökad makt åt 

dem som styr snarare än till ökat deltagande och demokrati (Crook & Manor, 1998:288- 

295 och Hadenius, 2003:151).  

3.5 Politiskt deltagande i demokratiutveckling som analysbegrepp 

Befolkningens politiska deltagande ses ofta som ett viktig steg för inrättandet av demokrati 

i utvecklingsländer. I vilken grad befolkningen deltar är beroende av flera olika faktorer. 

Studier visar att socioekonomisk utveckling å ena sidan och politiska strukturer som 

exempelvis styrkan på civilsamhället å andra sidan är olika faktorer som påverkar 

deltagandet i ett land.   

Vissa forskare menar att en demokratisk utveckling inte kan ske förrän landet har 

genomgått en socioekonomisk utveckling eftersom människor som inte har mat för dagen 

oroar sig för sin existentiella överlevnad och därmed inte anser sig ha tid att delta i 

politiska frågor. Socioekonomisk utveckling ökar demokratin i ett samhälle genom 

befolkningens högre utbildningsnivå, genom att befolkningen blir socialt och intellektuellt 

mer självständiga individer samt genom en massiv attitydförändring hos gräsrötterna 

(Inglehart & Welzel, 2009:2 och 23-25).  
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Ett annat sätt att se på deltagande handlar om att göra det utifrån de strukturer som finns i 

samhället. Olika strukturer kan skapa olika typer av medborgare. I vissa länder betraktas 

medborgarna som lyssnare medan politikerna är talare. I dessa länder anses medborgaren 

delta genom att rösta på det parti som presenterar det bästa alternativet för dem (Hughes, 

2002:77–81). I andra länder ses deltagande som ett mer aktivt engagemang och innebär att 

medborgarna har insyn och därmed möjlighet att skapa förståelse för beslutsfattandet i 

landet. Engagerade och aktiva medborgare kan leda till att en politisk dialog skapas i 

landet. Dialogen medför i sin tur att utvecklingsprojekt kan få ökad legitimitet eftersom 

besluten förankras hos befolkningen (Stiglitz, 2002:165–169). Civilsamhällets roll kan ses 

som en plats att mobilisera oppositionella grupper i samhället och därmed skapa en dialog 

mellan befolkningen och politiker (Linz & Stepan, 1996:7-8). Människors deltagande i 

civila organisationer tenderar att bidra till ett jämlikt och förtroendefullt förhållande mellan 

befolkningen. I ett land med starkt civilsamhälle präglas relationen mellan medborgare och 

politiker ofta av samarbete istället för av en beskyddar-klient relation. Civilsamhället 

bidrar därmed till den politiska kultur som råder i samhället (Putnam, 1996:108–112).  

När politiska beslut decentraliseras till lokala nivåer kan implementeringen av besluten bli 

mer effektiv eftersom tanken är att ökat deltagande hos lokalbefolkningen ger bättre 

information, vilket leder till bättre beslut än vad som skulle ha skapats av centralt 

placerade politiker. Förklaringen är att lokala medborgare har större kunskap om vad som 

krävs för att utveckla sitt närområde. Deltagandet i politiska frågor hos befolkningen 

riskerar att minska igen om decentraliseringsreformen istället för att skapa ökat 

ansvarsutkrävande och transparens används som ett medel för det styrande partiet att skapa 

mer makt (Crook & Manor, 1998:288- 295 och Hadenius, 2003:151). 

4. METOD 

 

4.1 Metodiskt tillvägagångssätt 

Denna uppsats bygger på en fallstudie över hur deltagandet i politiken i Kambodja har 

påverkats under de senaste årens arbete för ökad demokratisk utveckling. Kambodja som 

fallstudie är intressant av flera anledningar varav en är dess ytterst unika historia där krig 

och konflikter tillsammans med ockupationer från främmande makter har tagit en stor plats 

i historieskrivningen. Landets i stort sett totala brist på demokratiska traditioner medför en 

stor utmaning i arbetet för utvecklingen av demokrati och politiskt deltagande bland 

befolkningen, något som medför ett ökat intresse för Kambodja som föremål för studier. 
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Kambodja har även en historia där hierarkin är betydelsefull och där befolkningen 

traditionellt inte ifrågasätter vare sig politiska eller andra typer av ledare (Blunt & Turner, 

2005).  

Uppsatsen har genomförts med en kvalitativ metod där grunden återfinns i ett antal 

semistrukturerade samtalsintervjuer med informantkaraktär (Halperin & Heath, 2012:256). 

Tanken är att intervjupersonerna ska bidra med värdefull information om hur den lokala 

politiken är utformad och fungerar samt hur det politiska deltagandet ser ut i Kambodja. En 

semistrukturerad intervju erbjuder intervjuaren en möjlighet att ställa öppna frågor där 

informationen kan preciseras genom följdfrågor.  Frågor som ställs till intervjupersonerna 

kan delvis varieras utifrån intervjupersonens kunskap, arbete och erfarenheter. En 

möjlighet som bidrar med större insyn och kunskap i det aktuella ämnet (Halperin & 

Heath, 2012:258–260). I den här studien har intervjupersonerna delvis bidragit med olika 

kunskap och erfarenheter, vilket är anledningen till att en semistrukturerad intervju metod 

har valts. En risk som alltid uppstår i en intervjustudie är att intervjupersonernas svar 

riskera att anpassas utifrån vad de tror att intervjuaren är ute efter för information (Halperin 

& Heath, 2012:259).  Att helt undvika tillrättalagda svar är svårt i en studie som denna. 

Politik diskuteras normalt inte i offentliga sammanhang på Kambodjas landsbygd. När 

flera intervjupersoner ger samma svar, kan dock svaren anses vara tillförlitliga, vilket har 

skett i flera fall i den här studien.  

Den här studien grundar sig på informationen från intervjuer med: Erik Wallin ansvarig för 

decentraliserings frågor på svenska ambassaden i Phnom Penh, med Juliette Rousselout, 

ansvarig för frågor om deltagande på organisationen Cambodian Center for Human Rights 

(CCHR) och med Sar Mora, fackförbundsledare för restaurangfacket i Kambodja med 

uppgift att försöka få befolkningen att delta i det politiska arbetet. Vidare har intervju skett 

med personal på två NGOs som jobbar lokalt för ökat deltagande på landsbygden. 

Intervjuer har också genomförts med tre styrelsemedelemmar för två lokala icke-statliga 

organisationer (CBOs), med en bychef (en lokal ledare i de kambodjanska byarna) och 

med en styrelseledamot för kommunstyrelsen i en kommun i Bantaey Meanchey provins i 

nordvästra Kambodja. Vidare har tre lokala medborgare utan anknytning till någon 

organisation för ökat politiskt deltagande, intervjuats om sina erfarenheter av politiskt 

deltagande i landet. De tre intervjuerna med lokala medborgare har delvis haft en mer 

ostrukturerad form än övriga. Intervjupersonerna har tillåtits tala mer fritt (Halperin & 

Heaths, 2012:258). Detta eftersom kunskapen om studiens huvudämne hos de 
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intervjupersonerna inte var lika stort som hos övriga intervjuade, däremot har dessa 

intervjuer bidragit med, för studien värdefull information om kultur och normer i landet.  

Materialet har förutom intervjuer till viss del samlats in med hjälp av fältarbete. Genom att 

möta intervjupersonerna i deras naturliga miljö och följa dem i deras arbete under en längre 

tid än vad som är brukligt för en intervju, kan fältarbetet bidra till förstahandsinformation i 

frågan som undersöks. Samtidigt kan fältarbetet ses snarare som ett tillvägagångssätt än en 

metod (Halperin & Heath, 2012:288). I mina intervjuer med styrelseledamöterna för CBOs 

intervjuade jag dem först, för att sedan under en dag följa med dem i deras arbete för den 

lokala utvecklingen. En möjlighet som gav den här studien ytterligare förståelse för det 

lokala arbetet som görs i Kambodja. Även den intervjuade ledamoten för en 

kommunstyrelse träffade jag vid flera tillfällen under ett par dagars tid. En möjlighet som 

förutom intervjun bidrog med kunskap om kommunlagar och en översyn över Kambodjas 

politiska struktur. 

Förutom intervjuer och fältarbete har ett dokument från myndigheten för lokal demokratisk 

utveckling i Kambodja (The Nationell Committe for Sub-national demoratic development 

NCDD) använts i studiens resultat. En rapport som i studien har fått bidra med en ökad 

förståelse för decentraliseringsreformens struktur och mål.  

4.2 Material och avgränsning 

För att skapa en förståelse för hur den politiska traditionen i Kambodja ser ut och har 

skapats har jag valt att använda material från tre välkända författare, verk som tillsammans 

förklarar Kambodjas politiska historia. A History of Cambodia, och boken: The Tradegy of 

Cambodian History, Politics, War and Revolution since 1945 av David Chandler ger 

tillsammans en bred bild av Kambodjas historia. Jag har även använt mig av boken, A 

Short History of Cambodia, from Empire to Survival, av John Tully och boken: Cambodia, 

Report from a Stricken Land, av Henry Kamm. Forskningsläget och dagens situationen i 

Kambodja presenteras genom forskare som Joakim Öjendal vid Göteborgs universitet och 

Kim Sedara. Både Öjendal och Sedara har specialiserat sig på den politiska 

decentraliseringen i Kambodja. Sedaras doktorsavhandling från 2012 heter: Democracy in 

Action: Decentralisation in Post-conflict Cambodia. Även artiklar skrivna och utgivna av 

Peter Blunt, Mark Turner och Caroline Hughes samt Världsbanken, har använts i 

presentationen av forskningsläget. 
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För att förstå den kontext som arbetet för ökat deltagande i Kambodja sker inom har jag 

valt att använda två olika spår i forskningen om demokratisering. För det första återfinns 

ett spår som menar att socioekonomisk utveckling är ett krav för ökat deltagande och 

demokratisering. Detta spår presenteras i teoriavsnittet genom: Seymour Martin Lipsets 

moderniseringsteori, tillsammans med boken Modernization, Cultural Change, and 

Democracy. the Human Development Sequence skriven av Ronald Inglehart och Christian 

Welzel, båda forskare inom statskunskap vid universitetet i Michigan, respektive vid 

universitetet i Bremen.   

Det andra spåret i teorin handlar om strukturers påverkan på deltagande. Här har ett flertal 

böcker och artiklar använts. Robert D. Putnams bok: Den Fungerande Demokratin, 

Medborgarnas Rötter i Italien, förklarar hur ett starkt civilsamhälle kan påverka kulturen 

av deltagande.  Det klassiska verket: Problems of Democratic Transition and 

Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-communist Europe, skrivet av 

Juan J. Linz och Alfred Stepan har i studien beskrivit strukturernas påverkan på 

demokratisk utveckling. Caroline Hughes artikel om befolkningens roll som politiska 

deltagare har tillsammans med Joseph Stiglitz artikel om politisk dialog också bidragit till 

teorin om vilken roll strukturer spelar i ett samhälle. I fråga om decentralisering som ett 

sätt att öka deltagande har jag använt mig dels av Axel Hadenius bok: Decentralisation 

and Democratic Governance, Experiences from India, Bolivia and South Africa och dels 

av Richard C. Crook och James Manors bok: Democracy and Decentralisation in South 

Asia and West Africa, Participation, Accountability and Performance. Båda böckerna 

bidrar med en förståelse för hur decentralisering kan påverka demokratiutveckling och 

politiskt deltagande.  

Materialet i den här studien har till viss del valts utifrån tanken om aktualitet.  När 

materialet handlar om Kambodja och det demokratiseringsarbetet som pågår där har jag 

valt bort litteratur äldre än tio år eftersom reformen för ökad deltagande genom 

decentralisering påbörjades 2002. Det arbetet som gjordes innan är inte intressant för den 

här studiens syfte mer än som ett historiskt perspektiv och klargörs därför kort i avsnittet 

där Kambodjas politiska historia redogörs.  

4.3 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 

Oavsett vilket tillvägaggångssätt som ligger till grund för en studie kan det uppstå frågor 

runt reliabilitet och validitet. Reliabilitet i studien handlar om att intervjupersonerna 
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kommer ge samma svar även vid ett annat tillfälle eller när en annan person intervjuar. I 

fallet med den här studien kommer en del av frågan för reliabilitet handla om vikten av rätt 

översättning och förståelse. Intervjuer har skett både på engelska, svenska och i tre fall 

med en engelsk översättare. För att studien ska vara reliabel har jag därför i fallen där 

översättare behövdes, använt mig av en person som jag har gjort flera intervjuer och 

studiebesök med tidigare och vars engelska jag vet är mycket god både vad gäller tal och 

förståelse. Jag har även valt att ställa frågorna på ett så enkelt sätt som möjligt för att 

minska sannolikheten för missförstånd. Validiteten i arbetet handlar om att det 

intervjuformulär som används i studiens intervjuer på ett tillförlitligt sätt överensstämmer 

med de frågor studien avser att besvara. Genom genomtänkta frågeformulär ökar 

sannolikheten för validitet i arbetet.  

En fallstudie strävar efter att dels skapa ytterligare förståelse för det aktuella fallet som 

studeras men också att skapa en teori som kan appliceras på andra fall (Halperin & Heath, 

2012:205). Samtidigt som generaliserbarhet är något att sträva efter i alla vetenskapliga 

studier kan det vara värt att notera att omfånget på den här studien inte är tillräckligt stort 

för att göra anspråk på att kunna generalisera arbetet med deltagande och decentralisering i 

Kambodja.  Den här studien bidrar istället med en pusselbit i ett större arbete om hur 

arbetet för demokratisk utveckling i ett land kan påverka deltagandet i politiska frågor. 

Genom användandet av tidigare studier och rapporter om arbetet i Kambodja kan jag dock 

jämföra mina resultat med tidigare studier.  

4.4 Forskningsetiska övervägande 

Friheten i Kambodja rankas enligt Freedom House (2013) som 5.5 på en sjugradig skala. 

5.5 innebär att friheten i landet är mycket begränsat. Landet har därutöver en historia där 

politiskt engagemang bestraffas med tortyr och död.  I en sådan miljö var det för mig 

viktigt att erbjuda intervjupersonerna anonymitet, något som några stycken tackade ja till, 

de intervjuade lokala personerna utan anknytning till någon organisation har alla tre valt att 

vara anonyma. I studien kallas de för informant 1, 2 och 3. För att samla in så starkt 

material som möjligt önskade jag att spela in intervjuerna, något som visade sig svårt i en 

kultur där politik inte diskuteras offentligt. Jag fick därför i flera fall backa från min 

önskan men förtydligade i dessa fall vikten av att jag hann anteckna så mycket som 

möjligt. Anteckningarna transkriberades sedan ner så for jag fick tillfälle, vilket vid alla 

tillfällen innebar senast några timmar efter genomförd intervju.  
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RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

5. ARBETET FÖR ÖKAT POLITISKT DELTAGANDE HOS KAMBODJAS 

MEDBORGARE 

Ett land som har varit drabbat av konflikt måste börja med att skapa stabilitet för att senare 

kunna utveckla ett demokratiskt statskick i landet menar forskarna de Zeeuw och Kumar 

(2006:4). Ett arbete som Erik Wallin, programansvarig på svenska ambassaden i Phnom 

Penh, menar påbörjades redan under 1990-talet när arbetet för att skapa kommuner 

påbörjades i Kambodja. Det allra första arbetet med att decentralisera politiken i landet 

innebar ett arbete med fokus på konflikthantering, lokalbefolkningens återvändande till 

sina hembygder efter kriget samt återuppbyggnad av samhället. Ett arbete som senare 

övergick till skapandet av nya strukturer för olika nivåer i Kambodjas politik. Idag har det 

skapats kommunstyrelser, distriktstyrelser och administrationer på provinsnivå i landet. 

Sveriges biståndspengar betalas ut både som tekniskt stöd till lokala nivåer genom experter 

och rådgivning men också till utvecklingen av nya sätt att arbeta med ledarskap. Tanken i 

reformarbetet har varit att mer transparenta och effektiva system kan utvecklas genom en 

förändrad ledarskapsstil (Wallin, intervju 2013). Wallin menar att en del av 

decentraliseringsreformen handlar om att utveckla kunskapen hos landets politiker för hur 

ledarskap och politisk dialog ska utformas: 

Nya sätt för hur de internt ska arbeta, hur deras möten ska se ut och ja hur ska man 

göra en agenda, till hur ska man genomföra mötet till, att frågor hur ska sådana här 

public forums som då är lagstadgade, hur ska de bedrivas i praktiken?  (Wallin, 

intervju, 2013)  

Stabiliteten som har skapats i Kambodja de senaste åren bidrar till att dagens reformarbete 

i större utsträckning än tidigare har möjlighet att fokusera på utvecklingen av politiska 

instanser på alla nivåer i Kambodjas samhälle. Just nu arbetas det i landet med 

kapacitetsutveckling och framtagandet av regelverk och lagstiftning. För Sverige som 

biståndsland innebär arbetet med decentraliseringsreformen i Kambodja att skapa formella 

strukturer för ökat deltagande och ökad öppenhet på lokal nivå. Arbetet med ökat 

deltagande sker enligt Wallin genom ett stöd till fyra provinser för utvecklandet av det 

civilsamhälle som finns där. Stödet går via den lokala kambodjanska organisationen Pact 

som i sin tur jobbar med olika organisationer (NGOs) på provinsnivå som vidare i sin tur 

jobbar med lokala organsationer i byarna. Syftet med stödet som utgår från svenska 

ambassaden till Pact är att stärka deltagandet, ansvarsutkrävandet och öppenhet i det lokala 
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beslutsfattandet (Wallin, intervju, 2013).  Visionen om ökat deltagande hos befolkningen i 

politiska frågor återfinns i ramverket för decentraliseringsreformen, där det står att 

reformens ska: 

…requires effective institutions of political representation and genuine civic 

engagement, as well as an effective distribution of functions and related public 

resources among different levels (tiers) of the public sector. (NCDD, 2010:2)  

Wallin pekar på ökat deltagande hos lokalbefolkningen som ett syfte med 

decentraliseringsreformen. De skrivna ramarna för reformen pekar på ett syfte att skapa 

ansvarstagande politiker och ett genuint civilt engagemang. Tillsammans kan dessa tre 

komponenter tolkas överensstämma med teorin om att det är de politiska strukturerna som 

påverkar landets demokratiutveckling. Strukturer som gynnar aktivt och engagerat 

deltagande för befolkningen bidrar till medborgarnas insyn i politiken och förståelse för 

politiskt beslutsfattande. Något som i sin tur skapar legitimitet åt landets politiska beslut 

(Stiglitz, 2002:165–169).  

Wallin pekar på att samarbetet mellan olika politiska nivåer i Kambodja och mellan 

politiker och medborgare är en av de punkter där analyser visar att reformarbetet inte går 

entydigt i en positiv riktning. Vilket delvis beror på att stödet till civilsamhället och den 

nationella reformen inte har samordnats: 

… man har stött den nationella reformen på en kant och sen har man stött det civila 

samhället på en kant men att det som ofta saknas är länken mellan, interface på 

engelska. /…/ Det handlar inte bara om stöd till CBOs och CSOs på lokalnivå utan 

de måste också interagera med sina lokala myndigheter annars ger det ju ingen 

effekt alls. (Wallin, intervju, 2013)  

Wallins åsikter om att en del av decentraliseringsreformen handlar om att utveckla 

formella forum för informationsutbyte mellan befolkningen och folkvalda politiker, 

stämmer överens med Stiglitz teorier om att det krävs en dialog mellan politiker och 

befolkning för att utvecklingsarbetet ska göra framsteg (Stiglitz, 2002:165–169). Wallin 

(intervju, 2013) menar att en del av arbetet med att skapa en dialog handlar om att stödja 

lokalt förankrade organisationer, men att det också måste finnas formella forum där lokala 

organisationer kan möta politiker. Stödet till lokala organisationer i Kambodja kan tolkas 

som ett stöd för att stärka civilsamhället i landet. Ett starkt civilsamhälle kan vara platsen 

där det skapas en dialog mellan medborgare och politiker (Putnam, 1996:108–112). 

Samtidigt menar Wallin att det krävs mer än stöd till det civila samhället för att en dialog 
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ska skapas, han pekar på att det krävs formella forum där politiker och civilsamhälle kan 

mötas för att en länk ska skapas mellan de två (Wallin, intervju, 2013). Juliette Rousselot, 

som arbetar som rådgivare på organisationen Cambodian Center for Human Rights 

(CCHR), berättar att hennes organisation arbetar för att skapa en dialog mellan 

befolkningen och politiker. Rousselot menar att de försöker skapa möten mellan politiker 

och befolkning i så kallade public forums. Tanken är att forumen ska vara en plats där 

befolkning och politiker kan mötas för att diskutera gemensamma problem och lösningar 

(Rousselot, intervju, 2013).  

We try not to put any agenda for the forums, our vision is that the villagers and the 

local politicians will set the agenda together and discuss the most important issues. 

(Rousselot, intervju, 2013) 

Även om reformarbetet till stor del ska och bör handla om ökad demokratisering och 

deltagande menar Wallin också att reformarbetets högsta syfte på regeringsnivå inte 

behöver vara ökad demokrati och deltagande. Den nationella regeringen kan istället se 

reformen som ett sätt att förbättra servicen för medborgarna. Reformen skulle också, av 

regeringen kunna ses som ett sätt för det styrande partiet att stärka sin ställning genom 

bildandet av nya strukturer, menar Wallin (intervju, 2013) En risk som återfinns när 

politisk decentralisering sker i ett land som i praktiken leds av ett enda parti (Hadenius, 

2003:151). Wallin menar att när nya strukturer bildas finns det en risk att Cambodian 

People’s Party använder de strukturerna för att sätta in sina personer i olika positioner.  

Majoriteten av de kommunchefer som återfinns i kommunerna tillhör det styrande partiet 

något som skulle tala för en hypotes om det styrande partiets (CPP) vilja att stärka sin makt 

i de nya institutionerna snarare än att sträva efter en utveckling i demokratiarbetet (Wallin, 

intervju 2013).   

”Jag skulle tro att de flesta på högsta nivå skulle säga att det handlar om att förbättra 

servicen, ja att öka och förbättra servicen för medborgarna. Det handlar förstås 

mindre om demokratisering även om vi även tror att det blir effekten.” (Wallin, 

intervju, 2013 ) 

Samtidigt som Wallin diskuterar risken med att regeringen i Kambodja ser 

decentraliseringsreformen som ett sätt att skapa starkare ställning argumenterar han också 

för att reformen i längden kommer stärka demokratiutvecklingen oavsett regeringens mål 

med decentraliseringen.  Wallin menar att decentraliseringen leder till en ökad politiskt 
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mångfald vilket redan nu syns i landet genom att det i flertalet kommunstyrelser förutom 

ledamöter från CPP också finns ledamöter från oppositionspartier (Wallin, intervju, 2013). 

Förutom det omfattande arbetet med decentraliseringsreformen finns det många 

organisationer i Kambodja som också arbetar för ökat politiskt deltagande hos 

lokalbefolkningen. Sar Mora, president på fackförbundet Cambodian Food and Service 

Workers Federation (CFSWF), beskriver att arbetet i deras organisation i första hand 

handlar om att organisera arbetarna inom mat och service-sektorn i landet. Genom att 

organisera arbetarna är tanken att de aktivt ska kunna delta i arbetet för sina rättigheter på 

arbetsplatserna (Mora, intervju, 2013).  Juliette Rousselot, på organisationen Cambodian 

Center for Human Rights berättar att även hennes organisation arbetar för att människors 

kunskap om sina rättigheter ska öka, vilket kommer skapa en ökad förståelse för vad 

befolkningen faktiskt får och kan kräva av politikerna (Rousselot, intervju, 2013).  

Organisationerna Fisheries Action Coalition Team (FACT) och Village Support Group 

(VSG) arbetar också med att förespråka ökat deltagande hos lokalbefolkningen. Båda 

organisationerna får ekonomiskt stöd från Sverige genom Forum Syd. FACT arbetar med 

att undervisa lokala fiskare om deras rättigheter så att de i sin tur kan påverka politiker på 

lokal nivå. När fiskarna får kunskap om sina rättigheter är förhoppningen att den 

kunskapen i sin tur kommer leda till att de tillsammans organiserar sig för att stärka sina 

röster och därmed också får en möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden (Bunly, 

intervju, 2013). Även VSG arbetar för att öka människors deltagande genom att stärka 

lokalt baserade organisationer (CBOs) och öka människors kritiska medvetenhet (Village 

Support Group, 2013). 

Lokalt baserade NGOs eller som de kallas i Kambodja, CBOs har som viktigaste uppgift 

att genom lokal organisering och lokalt samarbete få byborna att själva skapa kontroll över 

de lokala resurserna som finns (Chamreoun, intervju, 2013). CBOn blir forumet där 

medborgarna har möjlighet att bli deltagare i den lokala utvecklingen. Den lokala 

organisationen blir en plats där byborna samlas och diskuterar, inte bara de lokala 

resurserna utan också frågor som rör offentlig service och tillgång på exempelvis medicin 

(Sophat, intervju, 2013). Tanken är att byborna genom CBOn ska kunna få ökad kunskap 

om sina rättigheter. Andra icke-lokala NGOs kan hjälpa de lokala organisationerna att 

utvecklas genom att bidra med kunskap om hur byborna själva kan arbeta för att lösa sina 
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lokala problem. CBOs kan ses som en organisation där byborna kan skapa en starkare röst 

och tillsammans arbeta för att utveckla levnadsförhållanden i byn (Bunly, intervju, 2013).   

5.1 Sammanfattande analys över arbetet för ökat deltagande i Kambodja 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en stor del av arbetet som pågår i Kambodja 

för ökat deltagande pågår inom ramen för decentraliseringsreformen. Genom att flytta 

ansvaret för vissa politiska frågor från central till lokal nivå är visionen att inte bara öka 

deltagandet hos befolkningen utan att också öka ansvarstagandet, transparensen och den 

demokratiska utvecklingen i landet. Erik Wallin som är programansvarig på svenska 

ambassaden menar att reformprogrammet har bidragit med arenor för dialog mellan 

befolkning och folkvalda politiker som tidigare inte funnits i landet (Wallin, intervju, 

2013). En tolkning som kan göras utifrån dessa nya arenor är att det i Kambodja därmed 

har skapats en möjlighet till en politisk kultur som innefattar politiska diskussioner 

(Hughes, 2002:77–83). Flera organisationer i Kambodja arbetar på olika sätt för att stärka 

medborgarnas politiska deltagande: CFSWF, CCHR, FACT och VSG är några av dessa 

organisationer och de förklarar arbetet för ökat deltagande som att organisera och utbilda 

människor om deras rättigheter (Se intervjuer med: Bunly, 2013, Chamreoun, 2013 och 

Rousselot, 2013). 

6. SOCIOEKONOMISK PÅVERKAN PÅ POLITISKT DELTAGANDE I KAMBODJA 

6.1 Utbildning och deltagande 

Inglehart och Welzel argumenterar för att ett lands socioekonomi påverkar den 

demokratiska utvecklingen genom att människor som är mycket fattiga istället för att delta 

i politiskt beslutsfattande ägnar sig åt att arbeta för att få ihop mat för dagen. Först när 

människor har tillgång till livsnödvändiga resurser kan det politiska deltagandet bland 

befolkningen öka. Detta eftersom tillgången till livsnödvändiga resurser dels skapar en 

existentiell trygghet men också för att det först med den socioekonomiska utvecklingen 

som medborgarna har tid och möjlighet att genomgå en intellektuell utveckling. Det är 

först när befolkningen börjar ställa krav på sina politiska ledare som demokrati kan 

utvecklas (Inglehart och Welzel, 2002:2–24).  

När intervjupersonerna i den här studien fick frågan vad som påverkar det politiska 

deltagandet hos befolkningen var det vanligaste svaret att kunskap om sina rättigheter var 

det som var viktigast för att befolkningen skulle delta i politiken. Fackförbundsledaren 
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Mora, beskriver att ett av de problem som finns med att få människor att delta i arbetet för 

att kräva sina rättigheter handlar om brist på kunskap: 

When we talk about union awareness they [the workers] don’t know much so it’s 

easy for the employer to exploit them. (Mora, intervju, 2013) 

Mora pekar på att det är svårt att få människor att delta i påverkansarbetet dels eftersom de 

flesta arbetare i Kambodja inte har någon utbildning och inte känner till sina rättigheter 

men också för att arbetarna är rädda för att kräva sina rättigheter. Mora menar att makten i 

Kambodja idag återfinns hos den politiska eliten och inte hos befolkningen. Vägen för att 

öka deltagandet och demokratin i Kambodja menar Mora handlar om att organisera de 

fattiga arbetarna och få dem att samarbeta, att undervisa arbetarna om sina rättigheter och 

få dem att förstå att Kambodja är deras land. Mora återkommer flera gånger till att det är 

först med kunskap om folkets rättigheter och ett gemensamt deltagande i rättighetsfrågor 

som makten kommer finnas hos medborgarna i Kambodja. Han menar att det är 

gräsrötterna som måste se till att en förändring kommer till stånd i landet: 

So far many big NGOs, they always think that such approach and the diplomatic way 

is a good way to get implementation but more than, after more than 20 years nothing 

has changed and sometimes we move backwards so I think it’s from the ground, from 

the grassroots people. From people who know their rights. Who claim their rights. 

(Mora, intervju, 2013)  

Även Juliette Rousselot, rådgivare på organisationen Cambodian Center for Human Rights 

(CCHR), menar att befolkningens brist på kunskap om sina rättigheter är en av orsakerna 

till att människor inte deltar mer i politiska frågor i landet. Rousselot ger exempel på hur 

hon menar att bristen på kunskap hos lokalbefolkningen påverkar deras politiska 

deltagande: 

…especially older people in the provinces tend to vote the same way as they have 

done the last years and they been told to put a checkmark on this, put your 

fingerprint right here on the CPP-box and they don’t really know that they could be 

voting differently. (Rousselot, intervju, 2013) 

Vidare exemplifierar Rousselot bristen på kunskap bland lokalbefolkningen med att många 

fattiga på landsbygden tror att det är premiärministern Hun Sen som personligen står 

bakom de nybyggen i form av skolor och vägar som görs i det lokala området. Många i 

befolkningen tror att om CPP och Hun Sen inte vinner valet kommer det inte heller att ske 

någon utveckling i landet. Därför menar Rousselot att ett av de viktigaste arbetena för ökat 
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deltagande bland befolkningen i landet handlar om ökad kunskap i frågor som handlar om 

befolkningens rättigheter (Rousselot, intervju, 2013). Bunly på organisationen FACT 

menar att den största utmaningen de möter i arbetet med att få människor att delta i arbetet 

för sina rättigheter är den låga utbildningen hos medlemmarna i lokala organisationer. En 

låg utbildningsnivå hos medlemmarna menar Bunly leder till en låg kapacitet för de lokala 

organisationerna (Bunly, intervju, 2013). Chamreoun som arbetar på organisationen VSG 

menar att ett mycket viktigt arbete i byarna handlar om att utbilda befolkningen i vilka 

rättigheter de har så att de själva kan ta kontrollen över sina resurser och därmed också får 

mer makt över sina livsförhållanden (Chamreoun, intervju, 2013).  

Även på lokal nivå lyfter styrelseledamöterna för den lokala organisationen i byn Sranal 

fram okunskap som det största hindret för att befolkningen ska delta i organisationens 

arbete. Rann menar att ungefär 60 procent av byns befolkning deltar i den lokala 

organisationens arbete. Rann tror dock att den lokala organisationen kan höja den siffran 

genom fortsatt arbete med utbildning i vad organisationen arbetar med och varför (Rann, 

intervju, 2013). Buntheang menar att arbetet för att få människor att delta handlar om att 

utbilda dem. Utbildning enligt Buntheang, handlar om att när medlemmar i den lokala 

organisationen ertappar en bybo som tjuvfiskar försöker de förklara för personen varför det 

är förbjudet att fiska där. Först efter tre gånger rapporteras personen till polisen som 

utdelar böter till de som tjuvfiskar (Buntheang, intervju, 2013). Även Samphos (intervju, 

2013) menar att utbildning och förståelse för varför CBOn försöker bevara naturresurserna 

är grunden till människors deltagande i arbetet. 

Moras tanke om att en politisk förändring kommer ske först när gräsrötterna börjar kräva 

sina rättigheter och Rousselot och Bunlys erfarenheter av att människors brist på kunskap 

är det största hindret för att befolkningen ska delta i det politiska arbetet på loka nivå kan 

tolkas som att socioekonomin har betydelse för deltagandet.  Först när det sker en 

attitydförändring hos befolkningen i synen på demokrati och rättvisa kommer det att ske en 

demokratisk utveckling i ett land (Ingelhart & Welzel, 2002:25). Intervjupersonerna kan 

tolkas anse att en attitydförändring till att delta i det lokala arbetet kommer ske först när 

befolkningens utbildningsnivå ökar och det därmed skapas en förståelse för hur deltagande 

kan påverka befolkningens situation. I likhet med teorin om socioekonomisk utveckling 

tolkar jag Moras tanke om att förändringen måste komma från gräsrötterna som att det inte 

är de fria valen eller politiska institutionerna i Kambodja som kommer påverka landets 

politiska utveckling (Ingelhart & Welzel, 2002:23). Först när befolkningen har kunskap om 
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sina rättigheter kommer den politiska situationen i landet att förändras. Bristen på kunskap 

hos lokalbefolkningen kan också tolkas som en direkt orsak av låg socioekonomisk 

standard, eftersom utbildningsnivån tendera att öka först när människors existentiella 

överlevnad är tryggad och befolkningen får tid över till andra saker än aktiviteter som är 

direkt kopplade till att kunna äta sig mätta (Ingelhart & Welzel, 2005:25).  

6.2 Brist på resurser och deltagande 

Även om brist på kunskap är det första intervjupersonerna pekar på som ett hinder för 

människors politiska deltagande, är det flera intervjupersoner som också vittnar om att 

fattigdom är en annan utmaning som arbetet för ökat deltagande står inför. Bunly menar att 

medlemmarnas fattigdom är ett hinder för utvecklingen av de lokala organisationerna. När 

människor jobbar med arbete åt den lokala CBOn förlorar de viktiga timmar som de annars 

hade kunnat använda för att arbete ihop pengar eller mat till familjen (Bunly, intervju 

2013). Både Sophat som är ansvarig för utvecklingen av good governance i de lokala 

organisationer som FACT jobbar med och Chhem, som arbetar som talesperson för olika 

lokala organisationer pekar på fattigdom bland befolkningen som orsak till att deltagande 

inte är så stort som det skulle kunna vara (Sophat, intervju, 2013, och Chhem, intervju, 

2013).  Intervjupersonernas syn på att fattigdom kan utgöra ett hinder för människors 

deltagande i politiken kan återigen tolkas som en bekräftelse för teorin om att den 

socioekonomiskutvecklingen är viktigt för den demokratiska utvecklingen. Om människor 

inte har tillräckligt med resurser för att de med säkerhet ska klara av att äta sig mätta har de 

inte heller möjlighet att delta i arbetet för politisk utveckling. Fattiga människors vardag 

handlar i första hand om att införskaffa mat för dagen (Ingelhart & Welzel, 2002:2), en 

uppgift som enligt intervjupersonerna i den här studien dels leder till att befolkningen inte 

anser sig ha tid att delta i det politiska arbetet och dels inte har den kunskapen som gör att 

det skapas en förståelse för varför det är viktigt att delta i utvecklings arbetet.   

Bychefen i byn Sranal menar att artbetet med att utveckla den lokala bygden kommer att 

fortsätta genom arbetet med att bevara och öka beståndet av de naturresurser som finns i 

området (Pilam, intervju, 2013). En åsikt som tolkas som att mat och överlevnad måste 

prioriteras som nummer ett innan ökat politiskt deltagande hos befolkningen kan utvecklas 

(Inglehart & Welzel, 2002:2). Två av de tillfrågade styrelseledamöterna i lokala 

organisationer menar att så länge det inte finns tillräckligt med resurser för att 

levnadsstandarden i byn ska vara tillräcklig kommer befolkningen heller inte att delta i 

utvecklingsarbetet i byarna. Brist på resurser leder till att unga människor som behövs för 
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att det ska ske en utveckling istället flyttar bort från byn, till Thailand och Korea där de kan 

få ett jobb (Sopham, intervju 2013). Även informant 2 och 3 pekar på unga människors 

flytt från Kambodja som ett problem för landsbygdens utveckling. Informant 3 menar att 

det i Thailand till skillnad från i Kambodja finns jobb. Bristen på möjligheten att tjäna 

pengar i Kambodja leder till att femtonåringar slutar skolan för att istället söka arbete i 

Thailand (Se intervju med Informant 2 och 3, 2013). Informant 2 menar att om du förr 

hade föräldrar som var bönder blev du själv bonde men idag räcker inte marken till att 

försörja alla (Informant 2, intervju, 2013). Bristen på jobb kan tolkas som att den 

socioekonomiska utvecklingen i Kambodja ännu inte har bidragit till att människor har 

blivit socialt och intellektuellt självständiga (Inglehart & Welzel, 2002:23–25). Istället 

ligger det nära till hands att göra en tolkning att bristen på arbete leder till befolkningens 

fortsatt låga utbildning då unga människor istället för att utbilda sig åker till Thailand eller 

Korea för att arbeta.  

6.3 Sammanfattande analys över socioekonomisk utveckling och deltagande 

Sammanfattningsvis kan det i ovanstående kapitel konstateras att samtliga intervjupersoner 

ser utbildning som ett grundläggande behov för att visionen om ökat politiskt deltagande 

hos befolkningen ska uppfyllas i Kambodja. Alla tillfrågade intervjupersoner menar att 

medborgarnas brist på utbildning är ett hinder för människors deltagande i politiska frågor 

och arbetet för att personerna ska kräva sina rättigheter (Se exempelvis intervju med 

Bunly, Chamreoun och Mora 2013). Enigheten bland intervjupersonerna tyder på att det 

finns en utbredd okunskap bland Kambodjas gräsrotsbefolkning om dels vilka rättigheter 

de har men också hur befolkningen kan arbeta tillsammans för att påverka de politiker som 

styr. Även fattigdom tas upprepande gånger upp som ett hinder för människors deltagande 

i politiken, något som enligt teorin om att socioekonomisk utveckling föregår demokratisk 

utveckling (Inglehart & Welzel, 2002:2), skulle kunna kopplas samman med låg 

utbildnings- och kunskapsnivå. En del av den befolkning som berörs av lokala 

organisationers arbete där ökat deltagande i politiska frågor är ett mål, är mycket fattiga 

(Se intervju med ex: Chhem, 2013), vilket innebär att de ofta också har en låg utbildnings- 

och kunskapsnivå. Låg utbildningsnivå leder i sin tur till en organisation med låg kapacitet.  
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7. POLITISK KULTUR SOM PÅVERKAN PÅ POLITISKT DELTAGANDE 

7.1  Civilsamhället och politiken 

Människors deltagande i politiken tenderar att bidra med ett jämlikt och förtroendefullt 

förhållande hos befolkningen. Med ett starkt civilsamhälle präglas relationen mellan 

medborgare och politiker ofta av samarbete istället för av en beskyddar-klient relation 

(Putnam, 1996:108–112). Flera av den här studiens intervjupersoner vittnar om att det i 

Kambodja finns flera saker som kan tolkas som ett hinder för att det ska kunna föras en 

dialog mellan medborgarna och de styrande politikerna, både på nationell men också på 

lokal nivå. Fackförbundsledaren Mora menar exempelvis att problemet som han och hans 

kollegor möter i deras organisation är regeringens och styrande politikers ovilja att lyssna 

på arbetarnas röster. Som det ser ut idag menar Mora att regeringen inte behöver lyssna på 

befolkningen eftersom befolkningen inte är organiserad och inte utgör någon stark 

gemensam röst (Mora, intervju, 2013). Även Rousselot menar att det finns utmaningar i 

arbetet med att skapa en dialog mellan politiker och medborgare. Rousselot pekar på att det 

är svårt att få politiker att delta i de forum som anordnas som en plats för diskussion 

(Rousselot, intervju, 2013). Medan ett starkt civilsamhälle kan ses som ett sätt att 

mobilisera oppositionella grupper i samhället (Linz & Stepan, 1996:7-8), kan både Moras 

och Rousselots erfarenheter tolkas som att civilsamhället i Kambodja är för svagt för att 

skapa samarbete mellan befolkningen och politiker. Ett svagt civilsamhälle kan tolkas 

innebära att regeringen inte behöver möta befolkningen för en dialog eftersom 

civilsamhället inte bidrar med en tillräcklig stark påtryckning på landets regering. En 

tolkning som Bunly på organisationen FACT som arbetar på lokal nivå med politisk 

deltagande hos fiskare genom lokala organisationer, förstärker ytterligare. Bunly menar i 

likhet med fackförbundsledaren Mora att ökat samarbete hos befolkningen krävs för att öka 

dialogen mellan politiker och befolkningen ytterligare. Först när befolkningen på lokal 

nivå organiserar sig och genom samarbete blir starka kommer medborgarna helt och fullt 

få sina röster hörda hos politikerna (Bunly, intervju 2013).  

Organisationen FACT arbetar, enligt Bunly även med att öka samarbetet mellan de lokala 

fiskarna och politiska instanser som kommunstyrelser, distriktsstyrelser och provinser, 

genom att coacha och utbilda lokala organisationer i hur man bäst arbetar för att få sina 

röster hörda. Genom att coacha lokala organisationer är tanken att den lokala befolkningen 

ska bli starkare och börja delta i frågor som rör deras rättigheter. Något som kommer leda 

till att olika politiska instanser bli tvungna att lyssna på medborgarna. Målet är att fiskarna 
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genom den utbildning de får i regi av FACT ska bli självständiga i att lösa sina egna lokala 

problem i samråd med de folkvalda politiker som återfinns i området (Bunly, intervju, 

2013). Både Chhem och Sophat, talesperson för olika lokala organisationer respektive 

ansvarig för good governance frågor på FACT pekar på att när befolkningen organiserar 

sig kan man se att de får mer makt genom att politiker blir tvungna att lyssna på dem. 

Genom att samarbeta med varandra i CBOs kan fiskarna få sina röster hörda (se intervju 

med Chhem och Sophat, 2013). En tolkning kan här göras att ökat politiskt deltagande 

bidrar till att skapa en dialog mellan befolkningen och folkvalda politiker, men också att de 

utvecklingsprojekt som ska implementeras får ökad legitimitet eftersom besluten genom 

dialog förankras hos befolkningen (Stiglitz, 2002:165–169). 

Bunly pekar på hur vardagen såg ut för fiskare innan arbetet med att få dem att organisera 

sig påbörjades. Han berättar om landsbygdens befolkningsökning samtidigt som 

fiskebeståndet minskade något som tillsammans med en utbredd korruption och brist på 

samarbete och kommunikation mellan fiskare och regering gjorde att merparten av 

människorna som försörjde sig genom att fiska var mycket fattiga.  Idag menar Bunly att 

situationen har förändrats, mycket tack vare det politiska arbete som befolkningen i byarna 

gör i sina lokala organisationer (Bunly, intervju, 2013). Något som kan tolkas som ett 

tecken på att civilsamhället i landet till viss del har stärkts, genom att befolkningen har 

börjat samarbete med varandra i civila, lokala organisationer. 

Flera intervjupersoner menar också att det förekommer samarbete mellan olika nivåer och 

organisationer i politiska frågor. Chamreoun på organisationen Village Support Group, 

menar att politiker i kommunstyrelsen och de lokala organisationerna som bildas i byarna, 

enligt lagen ska samarbeta med varandra. Chamreoun menar dock att det inte i någon 

större utsträckning sker något samarbete mellan medborgarna i lokala organisationer och 

kommunstyrelser. Istället menar han att det viktigaste samarbetet sker mellan lokala 

organisationer och fiskdepartementet på nationell nivå. Chamreoun menar också att det är 

viktigare för lokala organisationer att samarbeta med andra NGOs som den han själv 

jobbar på istället för att samarbeta med kommunstyrelsen. Genom att samarbeta med andra 

NGOs kan medlemmarna i lokala organisationer lära sig hur de ska göra för att samla in 

pengar utan hjälp från kommunstyrelsen (Chamreoun, intervju, 2013). Bunly pekar på att 

det redan nu finns ett samarbete och en dialog i Kambodja mellan exempelvis FACT, den 

NGOn som han jobbar på, som för fram kommuninvånarnas röster och med politiker på 
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regeringsnivå där man gemensamt försöker lösa de problem som återfinns på den lokala 

nivån (Bunly, intervju, 2013). 

På frågan om lokalt förankrade organisationer samarbetar med kommunstyrelsen är svaret 

tämligen enigt bland de tre intervjupersonerna som är aktiva i lokala organisationer.  De 

menar alla att det visserligen står i lagen att kommunstyrelsen ska samarbeta med den 

lokala organisationen men att det i verkligheten i deras kommun inte görs det i speciellt 

stor utsträckning. Ledaren för CBOn i byn Sranal i nordvästra Kambodja, berättar att 

bychefen alltid informeras om vad som händer i byn eftersom han måste veta om vad som 

sker i byn. Det är sedan bychefens uppgift att meddela kommunstyrelsen om vad som 

händer i byn och vad CBOn arbetar med (Rann, intervju 2013). Buntheang som är 

viceledare för CBOn i byn Sranal menar att det finns ett samarbete mellan 

kommunstyrelsen och organisationen, genom att dessa tillsammans skapar ett nätverk med 

exempelvis polisen i frågor som rör tjuvfiskandet i det lokala fiskevattnet. Buntheang 

menar också att samarbetet mellan kommunstyrelsen och den lokala organisationen har 

varit dålig eftersom kommunstyrelsen inte har förstått vad organisationens arbete går ut på 

och varför de håller på med arbetet (Buntheang, intervju 2013). Även bychefen i byn 

Sranal, håller med om att samarbetet med kommunstyrelsen inte fungerar fullt ut. 

Bychefen vid namn Pilam, pekar på att kommunstyrelsen har mycket att göra och inte 

speciellt mycket pengar, något som leder till att kommunstyrelsen måste prioritera och att 

pengarna som finns till stor del läggs på byggandet av vägar. Det är bychefen som 

rapporterar till kommunstyrelsen hur arbetet går för CBOn och Pilam menar att 

kommunstyrelsen tycker att CBOn i byn gör ett bra jobb även om kommunstyrelsen inte 

har möjlighet att stödja dem ekonomiskt (Pilam, intervju 2013). Ett argument som 

kommunstyrelse ledamoten Sokvy håller med om när han menar att CBOs i området gör 

ett bra jobb eftersom människor lär sig att ta ansvar för sina egna resurser (Sokvy, intervju 

2013). En tolkning kan här göras att det förekommer en dialog mellan de lokala 

organisationerna där befolkningen deltar och kommunstyrelsen, även om dialogen sker via 

bychefen. Dialogen tycks däremot inte utmynna i något större samarbete, vilket delvis kan 

tolkas bero på brist på ekonomiska tillgångar.  

Pilam pekar också på att han som bychef tidigare inte samarbetade lika mycket med den 

lokala organisationen som han idag gör, något som orsakades av att han inte visste vad 

organisationen arbetade med och vad det fanns för syfte med deras arbete (Pilam, Intervju, 

2013). Alla tre tillfrågade i byn Sranal menar att det finns andra som CBOn kan samarbeta 
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med istället för kommunstyrelsen, de menar att samarbete med andra NGOs kan resulterar 

i att den lokala organisationen får det ekonomiska stöd som de behöver för att utveckla sitt 

arbete (se intervju med: Buntheang, 2013, Pilam, 2013, Rann, 2013). Även en 

styrelseledamot för kommunstyrelsen i området menar att lokala organisationer ofta klarar 

sig själva, att de är självständiga organisationer som vet hur de ska göra för att samla in 

pengar till sina behov. Ledamoten menar att samarbetet mellan kommunen och CBOs 

handlar om att kommunen lyssnar när CBOn berättar om vilka behov de har, men att det 

inte nödvändigtvis betyder att de kan stödja dem med pengar. Kommunen kanske väljer att 

lägga pengar på att bygga nya vägar istället eftersom man inte kan betala för allt utan 

måste prioritera. Senare under intervjun berättar Sokvy att sedan arbetet med 

kommunstyrelser påbörjades i Kambodja har bland annat bevattningssystemet för 

landsbygdens bönder blivit bättre eftersom kommunstyrelsen tillsammans med både lokala 

och internationella organisationer aktivt har arbetat för att utveckla systemen (Sokvy, 

intervju, 2013). Sokvys syn på att lokala organisationer är självständiga kan tolkas utifrån 

Putnams teori om att människors engagemang i civilsamhället tendera att bidra till ett 

förtroendefullt förhållande mellan befolkningen (Putnam, 1996:108–112). Även i frågor 

där kommunstyrelsens åsikter och den lokala organisationens önskemål går isär tycks det 

ske en respektfull dialog mellan de båda aktörerna. En tolkning som Wallin på svenska 

ambassaden förstärker genom att peka på att när folkvalda politiker på lokal nivå tillfrågas 

om politiskt deltagande och öppenhet, menar politikerna att de uppmuntrar befolkningen 

till att delta på ett nytt sätt jämfört med vad de tidigare har gjort (Wallin, intervju, 2013).   

7.2 Politiska kulturer och rollen som deltagare 

Olika kulturer och kontexter förklarar politiskt deltagande på olika sätt. Befolkningen kan i 

vissa kulturer ses som deltagare där deras uppgift är att lyssna och därefter röstar på det för 

dem, bästa alternativet. I andra kulturer anses befolkningens uppgift vara att aktivt delta i 

politiska diskussioner och därmed bidra med viktig information till politikerna (Hughes, 

2005:79–81). Deltagande i Kambodja förklaras enligt den här studiens intervjupersoner på 

ett sätt som bidrar med en tolkning om att kulturen som råder i Kambodja innebär att 

befolkningens främsta uppgift är att delta genom att lyssna. De flesta intervjupersonerna 

tycks vara överens om att lokalbefolkningen deltar genom att komma på de möten som 

anordnas i byn. På mötena sprids information om exempelvis lokala organisationers arbete 

ut till människorna. Befolkningens uppgift är att lyssna på ledarnas information både 

genom möten och genom den informationsspridning som förekommer på andra sätt i 
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byarna (Se exempelvis intervjuer med: Chhem, 2013, Pilam, 2013, Rann, 2013). Ett annat 

sätt att se på deltagande handlar om att människor deltar genom att följa de lagar som finns 

(Se intervju med: Buntheang, 2013 och Chamreoun, 2013). Kommunstyrelse ledamoten, 

Sokvy (intervju, 2013) menar att människor på kommunal nivå deltar i politiken dels 

genom att utnyttja sin rätt att rösta och dels genom att följa de kommunala lagarna som 

finns. Sokvy pekar på att de allra flesta kommunmedlemmarna väljer att rösta och menar 

att de som väljer att inte rösta gör det för att de inte gillar systemet eller inte anser att de 

har tid att delta genom att rösta. Återigen kan svaret tolkas som att synen är att 

medborgarna främsta uppgift är att delta i politiken genom att lyssna och ta del av den 

information som finns för att sedan aktivt delta genom att rösta i de regelbundna val som 

anordnas.   

Samtidigt som det politiska deltagande av samtliga tillfrågade intervjupersoner beskrivs 

som informationsspridning till medborgarna, berättar bychefen i byn Sranal i norra 

Kambodja att bybornas ansvar för den lokala utvecklingen har ökat sedan det infördes 

kommunlagar i landet. Nu är det kommuninvånarna som själva måste ta ansvar för de 

lokala resurserna och den lokala utvecklingen, istället för att det som förut var soldater som 

vaktade sjöarna (Pilam, Intervju, 2003). Tidigare hade inte byborna någon möjlighet att 

delta i politiken för fördelningen av de lokala resurserna då tillgången till resurserna 

handlade om att betala de soldater som vaktade sjön. Idag är det bybornas uppgift genom 

den lokala organisationen att aktivt arbeta för fördelningen av de lokala resurserna. 

Samtidigt framkommer det också att av de 1731 personer som är medlemmar i den lokala 

organisationen i byn Sranal är det endast fem personer som turas om att varje natt vakta 

organisationens fiskevatten (Rann, intervju 2013). Buntheang menar att det också är den 

lokala CBOns uppgift att jobba med frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter, 

med frågor som rör våld i hemmet och med immigrations- och drogfrågor. När frågan 

ställs på vilket sätt den lokala organisationen jobbar med dessa frågor blir dock svaret 

svävande och landar i att man tillsammans med de NGOs man samarbetar med försöker att 

utveckla alla dessa områden i det arbete som görs i byn. På frågan om demokratin har 

utvecklats i området sedan den lokala CBOn bildades, svarar Buntheang att 

demokratiseringen är ett utvecklingsarbete som inte går att utvärdera än, framtiden får 

utvisa om det kommer bli demokrati eller inte (Buntheang, intervju, 2013). En tolkning 

som kan göras utifrån ovanstående är att det lokalt finns forum och en tanke om att det 

lokala arbetet i framtiden ska innebära något mer än medborgarens passiva roll som 
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mottagare av information (Hughes, 2002:79–81). Tanken finns att befolkningen ska delta 

aktivt i frågor som rör deras resurser, samtidigt tyder den här studien på att de flesta i 

befolkningen fortfarande deltar i arbetet genom ett passivt deltagande.  Det kan också 

tolkas som att de lokala ledarna inte vet hur det lokala arbetet ska övergå från att endast 

handla om en rättvis fördelning av lokala resurser till att omfatta fler politiska frågor.  

Min tolkning om medborgarnas passiva deltagande genom att lyssna och rösta förstärks 

ytterligare när frågan hur befolkningen deltar i politiken ställs till tre medborgare. Två av 

dem svarar spontant att människor deltar politiskt genom att rösta (Se intervju med 

Informant 1 och 3, 2013). Informant 1 berättar att politiska diskussioner inte sker öppet i 

landet, speciellt äldre människor ifrågasätter inte de politiska ledarna eftersom den äldre 

generationen minns hur det var under kriget då man inte kunde ifrågasätta makten utan att 

riskera hårda straff (Informant 1, intervju 2013). Alla tre informanter menar att det 

samtidigt håller på att ske en förändring i hur människor deltar i politiken. De menar att 

människor i allt större utsträckning börjar visa sitt missnöje öppet i olika frågor. Människor 

protesterar och människor lägger oftare ut kritiska inlägg på exempelvis facebook än vad 

som har gjorts tidigare (Informant 3, intervju, 2013).  

7.3 Hierarkiska förhållande   

Ett svagt civilsamhälle innebär ofta ett vertikalt förhållande mellan politiker och 

befolkningen. I ett samhälle med svagt civilsamhälle ses politiker ofta som beskyddare 

medan befolkningen ses som klienter (Putnam, 1996:108–112). Som ovanstående avsnitt 

vittnar om kan det tolkas som att det i Kambodja finns en svag kultur av aktivt deltagande 

och engagemang genom landets civilsamhälle.  

Reformprogrammet ska enligt, den ram som har getts ut av regeringen i Kambodja 

utveckla politiken i riktning bort från det hierarkiska styre som fram till reformens början 

har styrt Kambodjas politik. Nu ska istället de lokala distrikten bli mer självständiga med 

egna pengar och resurser (NCDD, 2010:5). Wallin menar dock att det i Kambodja 

fortfarande återfinns en politisk hierarki som innebär att om politiker på provinsnivå anser 

att distrikten eller kommunerna ska genomföra ett visst beslut kommer det troligen också 

att genomföras (Wallin, intervju, 2013). Ett faktum som skulle kunna tolkas som att det 

lokala civila deltagandet som eftersträvas genom reformplanen kanske inte alltid leder till 

beslut som är väl förankrade hos befolkningen även om det är visionen.  
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Wallin pekar på att majoriteten av de kommunchefer som återfinns i kommunerna tillhör 

det styrande partiet något som skulle tala för en hypotes om det styrande partiets (CPPs) 

vilja att stärka sin makt i de nya institutionerna snarare än att sträva efter en utveckling i 

demokratiarbetet (Wallin, intervju, 2013). Även informant 2 beskriver CPPs ställning i det 

lokala området som starkt, han menar att om bychefen i en by tillhör CPP så gör 

automatiskt byborna det också. Om någon av byborna väljer att tillhöra ett annat parti 

menar informanten att bychefen har koll på deras namn och att den eller de personerna 

riskerar att få mindre hjälp än andra personer. Informant 2 berättar vidare att byborna 

samlas innan valet för att bestämma vilket parti byn ska rösta på och att om det kommer 

fram att någon har röstat annorlunda riskerar den personen att isoleras av de andra 

byborna. Informant 2 beskriver också att en bychef som väljer att inte vara medlem i 

Cambodian People’s Party riskerar att av regeringen inte tilldelas några utvecklingspengar 

till det lokala arbetet i byn (Informant 2, intervju, 2013).  Ovanstående tankar om CPPs 

ställning i det lokala området skulle kunna tolkas utifrån teorin om att 

decentraliseringsreformer riskera att leda till ökad kontroll för landets styrande parti, om 

det är ett starkt parti (Hadenius, 2003:151). CPPs starka ställning på lokalnivå skulle kunna 

tyda på att det politiska deltagandet bland befolkningen nödvändigtvis inte måste öka utan 

att decentraliseringen istället leder till ökad kontroll (Hadenius, 2003:151). Det kan också 

tolkas som att i Kambodja råder en kultur av klientilism (Putnam, 1996:108–112), 

befolkningen tilldelas resurser i utbyte mot sina röster. Uppgifterna som informant 2 delar 

med sig av tyder på att Cambodian People’s Party beskyddar en by i gengäld mot att den 

byn röstar på dem i valen. Samtidigt menar Wallin att tanken med decentraliseringen är att 

kommunerna ska få en bestämd summa pengar varje år, som bestäms beroende på 

folkmängd, fattigdom och storlek (Wallin, intervju 2013).  Något som skulle kunna 

motverka en viss del av den klientilism som råder i landet, eftersom kommunerna oavsett 

politisk tillhörighet därmed får tillgång till en viss summa pengar för utvecklingen.  

Rousselot på organisationen Cambodian Center for Human Rights förstärker tolkning att 

det råder en beskyddar-klient kultur i Kambodja genom sina erfarenheter av att landets 

premiärminister, Hun Sen i tal kan understryka vad partiet CPP har gjort för befolkningen i 

landet: 

So there are a lot of people who feel and sincerely believe that if they don’t 

keep voting on CPP and they lose power and if the opposition comes into 
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power, schools and roads don’t will be built anymore. And this is something 

that Hun Sen actually says in speeches. (Rousselot, intervju, 2013)  

Chhem som arberar på FACT som talesperson för lokala organisationer menar att fattiga 

människor i Kambodja har svårt att använda sina rättigheter eftersom de ser politiska 

ledare som auktoriteter som inte ska ifrågasättas. Chhem menar att synen bland många 

fattiga människor är att politiker är stora människor medan de själva är små, något som 

leder till att de inte vågar säga vad de tycker när de deltar i möten (Chhem, intervju, 2013). 

En erfarenhet som stämmer väl överens med Putnams teori om att det i ett samhälle där det 

inte finns ett starkt civilsamhälle ofta råder ett hierarkiskt beskyddar-klient förhållande 

mellan politiker och befolkning (Putnam, 1996:108–112). Chamreoun på organisationen 

VSG menar att när ledare till den lokala organisationen ska väljas är det kända personer i 

byn som ansöker om att få vara med i styrelsen. Att det är kända personer i byn som kan 

ansöka om att vara med i styrelsen på organisationen kan tolkas på två sätt. Den ena 

tolkningsmöjligheten är att kända personer har en större möjlighet att skapa ett högt 

deltagande hos befolkningen. Det andra sättet att tolka är att det även i de lokala 

organisationerna återfinns en hierarki där politiken ses som ett forum för vissa personer, i 

det här fallet byns kända personer.  

På nationell nivå berättar Informant 3 att när lediga platser ska tillsättas inom myndigheter, 

i det här fallet försvarsdepartementet, måste den sökande känna någon person för att få 

möjlighet att söka platsen. Informant 3 menar att regeringen skriver ut annonser så att det 

ser ut som att vem som helts har möjlighet att söka platsen men att det i verkligheten inte 

är så. Istället menar Informant 3 att personer som inte känner rätt personer aldrig ens får en 

chans att genomföra testerna som krävs för att söka platserna (Informant 3, intervju, 2013). 

En erfarenhet som kan tolkas som att Kambodjas politik inte är öppen för hela 

befolkningen utan att det snarare är en arena för en liten del av befolkningen. En tolkning 

som är möjlig att göra utifrån ovanstående information är att det i Kambodja nationellt 

saknas möjlighet för befolkningen att skapa insyn och förståelse över det politiska 

beslutsfattandet i landet (Stiglitz, 2002:165–169). Bristen på insyn tolkar jag vidare ha en 

negativ påverkan på befolkningens känsla av politiskt deltagande.  

Samtidigt som ovanstående uppgifter kan tolkas som att det råder ett hierarkiskt 

förhållande mellan auktoriteter och befolkning i Kambodja, menar Bunly på FACT att 

innan arbetet med lokala organisationer påbörjades fanns en starkare hierarkisk styrning på 

landsbygden. Bunly berättar att fiskare tidigare var beroende av att låna pengar till redskap 
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från lokala affärsmän. Affärsmännen tvingade sedan fiskarna att sälja sin fångst till dem, 

till ett lägre pris än på marknaden. Bunly menar att fiskarnas situation tidigare påminde om 

ett slavlikt förhållande gentemot de rika affärsmännen. Idag har den situationen förändrats. 

När fiskarna organiserar sig i lokala organisationer skapas en möjlighet att samla in pengar 

varje månad som sedan kan lånas ut med låg ränta till medlemmarna. Vilket skapar mer 

frihet till den lokala befolkningen (Bunly, intervju, 2013). Här kan det tolkas att när 

befolkningen, genom decentraliseringsreformen fick möjlighet att ta tillvara på sina 

rättigheter minskade till viss del det beskyddar-klient förhållande som tidigare rådde. 

Tidigare var befolkningen ekonomiskt beroende av lokala affärsmän, något som, enligt 

Bunly (intervju, 2013) delvis har förändrats genom ett starkare civilsamhälle.  

7.4 Sammanfattande analys över den politiska kulturens påverkan på 

deltagande 

Sammanfattningsvis kan det från ovanstående resultatkapitel konstateras att den politiska 

kulturen i Kambodja till största delen innebär att människor deltar genom att lyssna, ta del 

av information och genom att följa lagarna (Se exempelvis intervjuer med: Pilam, 2013, 

Rann, 2013, Chhem, 2013). Ett deltagande som kan tolkas som ett passivt deltagande där 

befolkningen i främsta hand ses som lyssnare (Hughes, 2002:77–81). I arbetet med att 

skapa en dialog mellan befolkningen och politiker menar Wallin att det inom ramen för 

decentraliseringsreformen kan skapas platser eller forum där politiska dialoger kan uppstå. 

Ett arbete som dock inte går spikrakt framåt (Wallin, intervju, 2013). Flera av 

intervjupersonerna menar att det är svårt att få politiker att lyssna på medborgarna, vilket 

de anser beror på att befolkningen inte har organiserat sig och inte är tillräckligt starka än 

(Se exempel intervju med Mora, 2013 och Rousselot, 2013). Något som kan tolkas utifrån 

teorin om att det krävs ett starkt civilsamhälle för att utveckla en dialog mellan 

befolkningen och folkvalda politiker (Stiglitz, 2002:165–169). I byn Sranal har människor 

organiserat sig genom en lokal organisation och där anser styrelsemedlemmarna i den 

lokala organisationen att det inte finns något större samarbete mellan organisationen och 

lokala politiker. De menar däremot att det, genom bychefen finns en dialog och 

informationsutbyte mellan organisationen och kommunstyrelsen (se intervju med Rann 

2013, Buntheang, 2013 och Pilam, 2013).  

Slutligen kan det också utifrån den här studien tolkas råda ett hierarkiskt förhållande 

mellan politiker och befolkning i Kambodja.  Även om deltagandet genom lokala 

organisationer har ökat tycks befolkningen se det som sin uppgift att lyssna på de folkvalda 
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politikerna (Chhem, intervju, 2013). Intervjupersoneras erfarenheter tyder också på att ofta 

råder ett beskyddar-klient förhållande mellan politiker och befolkningen (Putnam, 

1996:108–112), där utvecklingspengar till byn erbjuds i utbyte mot byns röster (Informant 

2, intervju, 2013).  

8. SLUTSATS 

Studiens huvudfråga, Vilka effekter kan man se att arbetet för ökad demokrati får för 

känslan av deltagande hos Kambodjas lokalbefolkning? kan besvaras genom att konstatera 

att arbetet för ökad demokrati tycks ha påverkat känslan av deltagande hos befolkningen i 

Kambodja inom vissa områden. Det tycks finnas en ökad känsla av deltagande i frågor 

inom ramen för decentraliseringsreformen och främst i frågor som rör landsbygdens 

naturresurser. Information i Kambodja har tidigare spridits uppifrån och ner vilket gör att 

en viktig del av arbetet för ökat deltagande just handlar om att skapa arenor där 

informationen även kan spridas nerifrån och upp. För att öka människors deltagande krävs 

en dialog mellan befolkningen och politiker. De nya strukturerna som skapades genom 

decentraliseringen har bidragit till skapandet av nya arenorna där det finns möjlighet för 

lokala politiker och befolkningen att mötas och diskutera lösningar på gemensamma 

problem. Wallin (intervju, 2013) menar att det tidigare inte har funnits några naturliga 

forum för politiker att möta befolkningen, något som det genom lokalt folkvalda politiker 

blir lättare att skapa. Samtidigt som arbetet för att ökad politisk självständighet på lokanivå 

tycks ha ökat känslan för befolkningens deltagande genom skapandet av platser för 

politiker och befolkning att mötas på, vittnar intervjupersoner i studien också om att 

liknande arenor saknas inom andra områden. Fackförbundsledaren Sar Mora, menar att när 

befolkningen exempelvis försöker påverka sina arbetsförhållanden finns det ingen politisk 

ledare som lyssnar. Mora menar att makten i Kambodja finns hos politikerna inte hos 

befolkningen. En erfarenhet som leder till slutsatsen att det inom områden som ligger 

utanför decentraliseringsreformen inte finns någon ökad känsla av deltagande hos 

befolkningen i landet.   

En vision med decentraliseringsreformen är att det ska skapas ett genuint lokalt 

engagemang hos lokabefolkningen. Decentraliseringen har också på flera platser bidragit 

till skapandet av lokala NGOs där människor i byarna arbetar tillsammans för att påverka 

sina levnadsförhållanden. Genom samarbete blir befolkningens röst starkare och de skapar 

därigenom en möjlighet att få sina röster hörda hos lokala beslutsfattare. Flera 
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intervjupersoner vittnar om att det först är när befolkningen organiserar sig och samarbetar 

som deras deltagande påverkar politikernas beslut. Genom att delta i arbetet för den lokala 

utvecklingen kan byborna själva ta kontroll över sina lokala resurser, något som har 

inträffat på flera ställen, enligt flera intervjupersoner. Lokalt engagemang i form av CBOs 

ses dock inte nödvändigtvis som ett politiskt arbete utan i första hand ett arbete för att 

utveckla de socioekonomiska förhållandena i närområdet genom att arbeta för bevarandet 

av naturresurser. Lokala organisationer anser inte heller att kommunstyrelsen och 

folkvalda politiker behöver vara den mest effektiva vägen för att utveckla byn, istället tar 

den lokala organisationen i flera fall hjälp av andra NGOs i området.  Även inom andra 

områden vittnar intervjupersonerna om att människor måste börja delta för att 

befolkningens röst ska höras gentemot politikerna. Det tycks dock som att människors 

känsla av att politikerna lyssnar på deras åsikter främst återfinns inom 

decentraliseringsreformen. I andra frågor vittnar intervjupersoner om att när befolkningen 

protesterar lyssnar inte politiker, något som kan tolkas som att organisationerna fortfarande 

inte är tillräckligt starka för att påverka politiken. Alternativt att det inom andra områden 

finns ett starkare motstånd hos politikerna att lyssna på befolkningens önskemål.  

En utmaning för att öka det politiska deltagandet i Kambodja är den låga socioekonomiska 

standarden som återfinns i landet. Min slutsats är att den låga socioekonomiska standarden 

påverkar deltagandet i Kambodjas politik dels genom att människor är fattiga och inte 

anser sig ha tid att delta i oavlönat politiskt arbete. Men också för att den låga 

utbildningsnivån gör att människor inte har kunskap om sina rättigheter eller förståelse för 

vilka fördelar ett politiskt arbete kan ha. Politik har i Kambodja varit avgränsat till en liten 

del av befolkningen och det finns ingen tradition av deltagande hos befolkningen.  En av 

studiens slutsatser är att befolkningens deltagande också påverkas av den traditionen som 

råder i landet där politiker ses som stora människor medan befolkningen ses som små. När 

befolkningen deltar i det politiska arbetet är synen att de ska göra det genom att delta i val, 

följa lagar och ta del av den information som ledarna delar ut. Det tillhör inte den politiska 

kulturen att delta genom att diskutera och ifrågasätta politiska beslut. Hierarkin i landet 

innebär också ett beskyddar-klient förhållande där befolkningen lovas mat, resurser eller 

utvecklingspengar till byn i gengäld förväntas de lägga sin röst på de beskyddande 

politikerna.  
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9. EGNA REFLEKTIONER 

En intervjustudies reliabilitet bygger på att intervjupersonerna svarar på liknande sätt om 

frågan upprepas under liknande omständigheter. En garanti som aldrig kan ges till hundra 

procent. Flera av de personer jag har intervjuat i den här studien har dock gett liknande 

svar på frågorna. Något som tyder på god reliabilitet i svaren. Att spela in en intervju ses 

för mig och många andra som en självklarhet, i Kambodja råder en annan kultur än i 

Sverige och befolkningen har en annan historia. Något som leder till att min fråga om att få 

spela in fick ett nekande svar vid upprepade tillfällen. Samtidigt som jag förstår 

problematiken med att mina intervjuer inte är inspelade tror jag också att valet att inte 

spela in ledde till mer öppna och ärliga svar genom skapandet av en mer avslappnad 

stämning än vad som hade varit möjligt med en bandspelare. Politik i Kambodja är för stor 

del av befolkningen ett känsligt ämne.  

De flesta studier som finns som undersöker politiken i Kambodja fokuserar på politikernas 

roll, genom att undersöka ansvarstagande och transparens inom politiska institutioner och 

gentemot befolkningen. Få studier fokuserar på befolkningens roll i politiken. Den här 

studien syftar till att bidra med en ökad förståelse över vad som påverkar Kambodjas 

befolkning i fråga om politiskt deltagande. Samtidigt är omfånget på studien inte 

tillräckligt stort för att göra anspråk på en vidare generalisering. Det politiska deltagandet i 

Kambodja bör förstås utifrån både den låga socioekonomiska standarden som råder i landet 

och utifrån den politiska historia och traditionella beskyddar-klient hierarki som återfinns i 

landet. En helt vanlig politisk diskussion, som för oss som är uppvuxna i ett demokratiskt 

land faller sig helt naturlig, förekommer inte i Kambodja. Kambodja har ingen tradition av 

demokrati eller politisk frihet. Hur arbetar man för att utveckla det politiska deltagandet i 

en sådan kontext? För att fortsätta undersöka hur befolkningens deltagande påverkas av det 

arbete som görs genom decentraliseringsreformen i Kambodja, skulle det i en vidare studie 

vara intressant att undersöka utvecklingslinjen i de byar där den lokala organisationen har 

växt sig stark och blivit framgångsrik. De lokala organisationerna arbetar för att bidra till 

en ökad socioekonomisk standard för befolkningen och frågan som skulle kunna 

undersökas i en större studie är om det syns någon skillnad i hur befolkningen deltar när 

den socioekonomiska standarden ökar. Börjar befolkningen delta mer aktivt i möten och 

beslutsfattande eller är den hierarkiska kulturen fortfarande lika stark? I en av de lokala 

organisationer jag träffade, menade styrelsemedlemmarna att organisationen även skulle 

jobba med den demokratiska utvecklingen i organisationens närområde. Den här byn hade 
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dock inte gjort det så mycket ännu. Demokratiarbetet i de lokala organisationerna är ett 

område där en vidare studie skulle kunna ta vid genom frågan om det finns en utveckling 

som tyder på att de lokala organisationerna arbetar vidare med frågor som rör demokrati 

när de har stabiliserat tillgången på naturresurser? 

 I ett land som Kambodja där befolkningen anses vara deltagare i politiken genom att följa 

lagar och rösta i de av regeringen anordnade valen har det traditionellt inte funnits några 

platser för politiska diskussioner. Den här studien pekar på vikten av att det utvecklas 

fungerande arenor där politiker och befolkning kan möta varandra och diskutera fram 

lösningar på gemensamma problem men också som en plats där befolkningen får en chans 

att föra fram sina önskemål och åsikter. Idag finns det genom skapandet av lokala politiska 

nivåer sådana arenor lokalt på landsbygden och intervjupersonerna i den här studien vittnar 

om att befolkningens möjlighet att framföra sina åsikter i vissa frågor har ökat. 

Fackförbundsledaren Sar Mora och Juliette Rousselot på organisationen Cambodian 

Center for Human Rights pekar på att dessa arenor inte finns inom frågor som återfinns 

utanför ramarna för decentraliseringsreformen. Samtidigt som politikerna inte lyssnar på 

befolkningens önskemål i många politiska frågor vittnar de intervjuade Informanterna om 

att missnöjet ökar bland befolkningen. Missnöjet visar sig hos befolkningen på ett annat 

sätt än vad som tidigare har gjorts, bland annat genom Facebook. I slutet av juli, 2013 går 

Kambodja till val. Ett av de få tillfällen när befolkningen verkligen har möjlighet att delta 

aktivt i politiken i Kambodja. I valet återfinns den starka politiska ledaren Hun Sen på ena 

sidan och en splittrad opposition på andra sidan. I befolkningen finns lågutbildade och 

fattiga människor som oroar sig för konsekvenserna om de röstar på något annat parti än 

Cambodian People’s Party. Men det finns också en befolkning som börjar tröttna på att 

landets politiska ledare lever lyxliv medan deras egna familjer svälter. Oavsett hur valet 

går kommer arbetet för att utveckla arenor där politiker och befolkning kan mötas krävas 

för att Kambodja ska utvecklas i en demokratisk riktning.  
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BILAGA 1 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

Nedan följer de grundfrågor jag förberedde innan intervjuerna. Eftersom intervjuerna var 

semistrukturerade har vissa frågor lagts till medan andra har hoppats över i de olika 

intervjuerna beroende på samtalets utveckling.  

 

1. 

Intervjufrågor till styrelsemedlemmarna för lokala organisationer, Poun Samphos, Sum 

Rann, Em Buntheang och till organisationerna FACT och VSG genom intervjuer med Om 

Chhem, Mr Chamreoum, Mr Sophat och Minh Bunly. Samt till bychefen i byn Sranal, 

Cham Pilam. 

 

 Can you tell me about your work with CBO? 

 What is the most important work for CBOs to do in the community? 

- What success can you see in the work so far? 

- Which challenges do CBOs meet in their work? 

 Do the CBOs represent the needs of the community in a good way? 

 Have life in the community changed since the start of CBO? 

- If yes, in which way have life change?  

 Do community members participate in the work of CBO? 

- If yes, do you know in which way they participate? 

- If no, why do you think people not participate? 

 Do you think it is important that community members participate in the work CBO 

do? 

 Do you think that CBO council listens to all members’ views? 

 Do you think all community members have information about the work CBO do? 

- If yes, how do you think they get the information? 

- If no, do you think they can get the information if they need it? 

 Do commune council and CBO cooperate with each other? 

 

2. 

Intervjufrågor Mr Sokvy, kommunstyrelsemedlem i Banteay Meanchey Provins.  

 Can you tell me about your work in commune council? 

 What is the most important work for commune councils to do in the commune? 

- What success can you see in the work so far?  

- Which challenges do you see in the work? 

 Do you think all commune members have information about the work commune 

councils do? 

- If yes, how do you think they get the information? 

- If no, do you think they can get the information if they need it? 
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 Have life in your commune changed since the start of commune councils? 

- If yes, in which way? 

 In which way do commune councils and district councils cooperate? 

 Do commune councils and CBOs cooperate? 

 What do you think about the work CBOs do? 

 Do you think it is important that community members participate in the work CBO 

do? 

 

3. 

Intervjufrågor till Erik Wallin, svenska ambassaden Phnom Penh. 

 Vill du börja med att berätta om ditt jobb? 

 På vilket sätt arbetar den svenska ambassaden med att utveckla demokratin i 

Kambodja? 

 På vilket sätt har stödjer den svenska ambassaden arbetet med 

decentraliseringsprocessen i Kambodja? 

 Vilket är det viktigaste målet med decentraliseringsprocessen? 

- Vilka framgångar har du sett med arbetet så här långt? 

- Vilka svårigheter och utmaningar ser du med arbetet? 

 På vilket sätt är tanken att decentraliseringsprocessen ska stärka 

demokratiutvecklingen i Kambodja? 

- Vilka utmaningar ser du med arbetet? 

- Vilka framgångar har du sett under din ditt arbete? 

 Utifrån det arbete som du gör, tycker du att man kan se ett ökat inflytande hos 

lokalbefolkningen sedan de nya lagarna infördes? 

 Kan man se att samarbetet mellan olika nivåer i politiken utvecklats sedan 

kommunallagarna infördes? 

 Vad tror du är det viktigaste för att öka deltagandet och därmed 

demokratiutvecklingen i Kambodja?   

4. 

Intervjufrågor till Juliette Rousselot, Cambodian Center for Human Rights.  

 Would you like to start to tell me about the work that Cambodian Center for human 

rights does? 

 How does your organization work to let people know their rights? 

- What success can you see in the work? 

- Which challenges can you see in the work? 

  In which way does your organization work to encourage people to participate in 

democracy work? 

- What success can you see in the work? 

- Which challenges can you see in the work? 
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 I read about your work with public forums at your internet site, can you tell me 

about this work? 

- What success can you see in the work with public forums? 

- Which challenges can you see? 

 How would you describe the relationship between the political leaders and the 

citizens in Cambodia? 

 What do you think is the most important work to do to develop the human rights 

and democracy in Cambodia? 

5. 

Intervjufrågor till Sar Mora, Cambodian Food and Service Workers’ Federation.  

 Can you start to tell me about the work you and your organization do? 

 How would you describe the situation for workers in Cambodia? 

 In which way do you work to strengthen the rights for Cambodian workers? 

- Which challenges do you meet in the work? 

- What success can you see in the work, so far? 

 In which way have the rights for the Cambodian workers changed the last years? 

 In which way do you and CFSWF work to encourage people to participate in the 

work to strengthen their rights? 

- Which challenges do you meet? 

- What success can you see in the work? 

 What do you think is the most important work to do, to develop the democracy in 

Cambodia? 

- Which challenges can you see in the work to develop democracy in the 

country? 

- What success can you see in the work so far? 

 Do you think that the government supports the work you and your organization do? 

 If yes, in which way do they support the work? 

 If no, why don’t they support the work, you think? 

6. 

Intervjufrågor till Informant 1, 2 och 3 

 What do you think about the people’s possibility to participate in politics in 

Cambodia? 

 Do you think that politicians listen to the citizens? 

 Do you think that politicians and people cooperate in your commune? 

 In which way do you think that people in Cambodia participate in politics? 

 

 

 


