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Abstract 
 

Som svar på Kosovos och Abchaziens självständighetsförklaranden år 2008 reagerade          

majoriteten av EU-länderna och Ryssland betydligt olika. Många av EU-länderna valde att            

erkänna Kosovo, medan Ryssland valde att som ett av två länder istället erkänna Abchazien.              

Denna uppsats är en komparativ studie av Rysslands och majoriteten av EU-ländernas vitt skilda              

ageranden i samband med självständighetsförklaringarna och hur detta kan förklaras. Det           

teoretiska ramverket består av en kombination av geopolitik och kritisk geopolitik och betonar             

speciellt hur strategi och identitet kan bidra till att Ryssland och EU agerade så olika. Studien                

påvisar att den europeiska identiteten främst kan förklara EU:s agerande, medan en blandning av              

en gemensam identitet med Abchazien och geopolitiska strategier främst kan förklara Rysslands. 

 

Nyckelord: geopolitik, Abchazien, Ryssland, EU, Kosovo, internationellt erkännande, secession,         
identitet 
 
Antal ord: 7134  
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1. Inledning 

Sedan slutet av andra världskriget har över 20 utbrytarstater dykt upp på världskartan (Hoch,              

2018, s. 384) och separatiströrelser har blivit allt vanligare (Welhengama, 2000, s. 209).             

Processen mot självständighet är komplicerad då internationell lag kring ämnet är motsägelsefull            

eftersom den går att tolka på olika sätt. Dock finns det en konvention, Montevideo, som tydligt                

beskriver vad som definierar en stat (Nationernas förbund, 1936, s. 25). I många fall följer det                

internationella samfundet inte denna konvention och även om utbrytarstater uppfyller kraven är            

det ingen garanti för att bli internationellt erkända. År 2008 uppmärksammades två utbrytarstater             

och deras självständighetsrörelser, Kosovo och Abchazien. Kosovo förklarade sig självständigt          

från Serbien i februari, en handling som gav upphov till över 50 erkännanden innan året var slut,                 

bland annat från majoriteten av EU-medlemsländerna (Be in Kosovo). Även Abchazien           

förklarade sig självständiga i augusti samma år, men hade vid årets slut enbart fått erkännanden               

från två länder. Ett av dessa länder var Ryssland (Abchaziens utrikesdepartement). Detta utfall             

ligger till grund för studien vars syfte är att förstå varför vissa utbrytarstater blir erkända, men                

inte andra. Med detta som bakgrund lyder vår frågeställning: 

 

Hur kan Ryssland och EU:s olika agerande i fallen Kosovo och Abchazien år 2008 förklaras? 

 

Uppsatsen ämnar att undersöka varför vissa stater erkänns, men andra inte och vilka faktorer som               

ligger till grund för att detta sker. Eftersom utbrytarstater eller separatiströrelser vars mål är en               

självständig stat idag inte är ovanliga, är det av yttersta intresse att hitta svar på vad som                 

motiverar stater att erkänna utbrytarstater. Räcker det med att de uppfyller Montevideo, eller             

finns det andra faktorer som styr staters beslut att erkänna utbrytarstater och hur spelar              

geopolitiska faktorer in i staters agerande? 
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1.1 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till två fallstudier för att underlätta den komparativa analysen.               

Analysen kommer att baseras på händelserna och de erkännanden Abchazien och Kosovo fick år              

2008. Detta på grund av att självständighetsrörelsen i Kosovo och Abchazien fick ett uppsving              

och även mer uppmärksamhet internationellt detta år. År 2008 var således en vändpunkt i              

utbrytarstaternas kamp för självständighet. Vi har även valt att inte inkludera bakgrund om fallen              

som sträcker sig längre tillbaka än börjat av 1990-talet, eftersom det var då Jugoslavien och               

Sovjetunionen upplöstes och många nya länder bildades. Denna avgränsning är passande för att             

kunna göra en jämförbar analys och en inte allt för bred tidsram som ger bra möjligheter för att                  

kunna fördjupa analysen. Vi kan dock se hur det hade varit givande för analysen att även                

inkludera tidigare historia hos Abchazien och Kosovo för att underbygga deras anspråk på             

självständighet.  

 

Vidare har vi avgränsat oss till att inkludera två aktörer i analysen: EU och Ryssland. Detta på                 

grund av nästan alla EU-länder valt att erkänna Kosovo samt ligger geografiskt nära Kosovo.              

Dessutom har EU en god relation till Georgien, vilket gör dem relevanta att studera även i                

förhållande till Abchazien. Ryssland är av relevans eftersom de är ett av två länder som erkänt                

Abchazien, men också ett av de länder som år 2008 inte valt att erkänna Kosovo. 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Tidigare forskning 

Det finns mycket litteratur som diskuterar Kosovos secession och varför den lyckades            

förhållandevis bra i jämförelse med andra länder som också sökt erkännande. Lika rikligt med              

litteratur finns det inte om Abchazien. Dock jämförs fallen ofta med varandra (Kartsonaki, 2018,              

s. 79). Det finns även en hel del litteratur som diskuterar vad som ligger till grund för att                  

etablerade stater skall erkänna andra stater. En bok som tar upp staters secession och huruvida de                

blir erkända eller inte, med Kosovo som exempel, är The Secession of States and their               

Recognition in the Wake of Kosovo skriven av John Dugard. Dugard delar i sin bok upp                

utbrytarstater i tre olika kategorier. Framgångsrika stater, delvis framgångsrika stater samt stater            

som inte varit framgångsrika (2013). Ett flertal artiklar diskuterar också vilken effekt det fått att               

Kosovo lyckades bli erkända av så många länder så snabbt efter sin självständighetsförklaring.             

Exempel på dessa är Global Governance The Pursuit of International Recognition after Kosovo             

av Nina Caspersen (2015) samt The Kosovo Precedent in the Secession and Recognition of              

Crimea av Elvina Jusufaj (2015).  

 

Forskning kring kritisk geopolitik tar upp hur geopolitiska strategier formas av identitet och hur              

Kaukasusregionen är ett omstritt område som formas av olika aktörers diskurser (Akchurina &             

Della Sala, 2018). Vidare behandlas Ryssland och EU:s relation i tidigare forskning och             

huruvida deras identiteter samspelar eller krockar i det eurasiska utrymmet (Averre, 2009). Vi             

vill bidra till forskningen genom att sätta tidigare forskning i relation till erkännande och se               

huruvida EU och Ryssland använder erkännande som en typ av geopolitisk strategi eller om              

erkännandet av Kosovo och Abchazien motiverades av faktorer som identitet. 
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2.2 Geopolitik 

Geopolitisk teori förklarar internationella relationer med betoning på geografiska faktorer, som           

exempelvis handelsvägar, naturresurser samt andra strategiska områden. Ett geopolitiskt         

perspektiv kan förklara hur politiska aktörer fattar beslut utifrån strategiska fördelar som till             

exempel ökad makt och nationell säkerhet (Dodds, 2007, s. 17-18). Dock har denna teori fått               

mycket kritik för att förenkla kontexten kring staters agerande som har gett upphov till kritisk               

geopolitik (Dodds, 2007, s. 42). 

 

Kritisk geopolitik ser geopolitik som en diskurs, som konstrueras genom kultur och kontext.             

Diskurs påverkar således hur olika aktörer uppfattar olika situationer och relationer (Dodds,            

2007, s. 43). Ryssland kan exempelvis ses som europeiskt, eurasiskt eller som en bro mellan               

Europa och Asien. Hur man betraktar Ryssland kommer således att påverka hur man behandlar              

och interagerar med dem (Dodds, 2007, s. 48). Gearóid Ó Tuathail är en framstående teoretiker               

inom fältet kritisk geopolitik. Han menar att kritisk geopolitik intresserar sig för hur geopolitiska              

antaganden skapas och formas. Vidare menar kritisk geopolitik att situationer tolkas, snarare än             

att de bara är. Olika faktorer som maktförhållanden och kontext påverkar tolkningarna som görs              

(Tuathail, 1996, s. 142-143) och ger mening till händelser inom internationella relationer vilket             

påverkar politiska beslut (Tuathail, 2008, s. 672). Simon Dalby utvecklar detta och menar att              

geopolitik består av diskurser som skapar möjlighet för dominans genom att utesluta andra             

diskurser och således skapa den andre. För Dalby är således identitet centralt i att förstå               

geopolitik och aktörers ideologiska rättfärdiganden. Identitet är således konstruerat och är en            

geopolitisk process (Tuathail, 1996, s. 179-180). Vidare menar Tuathail att etniska           

secessionrörelser är geopolitiska processer (2009, s. 6). Den här studien kommer fokusera på             

geopolitiska aspekter som strategi och säkerhet, men även delar ur kritisk geopolitik som             

identitet. 
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3. Forskningsdesign  

3.1 Metod och operationalisering  

Denna uppsats använder sig av en komparativ metod för att jämföra hur Rysslands och EU:s               

agerande skiljt sig åt i fallen Kosovo och Abchazien. Ryssland och EU kommer jämföras genom               

att studera respektive aktörs motiverande till att erkänna eller inte erkänna Abchazien och             

Kosovo. Detta kommer i sin tur ställas i kontrast till hur parterna agerat i realiteten.  

 

Först kommer Montevideokonventionen presenteras, samt hur väl Kosovo och Abchazien          

uppfyller den. Detta är viktigt för att se om både Kosovo och Abchazien uppfyller kraven och                

om det kan vara en orsak att Ryssland och EU agerar olika. Därefter kommer fallen Kosovo och                 

Abchazien studeras mer ingående genom att först redogöra för deras bakgrund och sedan             

kommer Rysslands och EU:s reaktion till respektive självständighetsförklaring presenteras         

tillsammans med deras relation till Serbien och Georgien (de länder Kosovo och Abchazien             

försökte bryta sig loss från). Genom att göra detta får vi en överblick av Ryssland och EU:s                 

anledningar att erkänna eller inte erkänna fallen. Därefter kommer vi göra en analys av först               

Ryssland och EU:s agerande i relation till Kosovo och sedan parternas agerande i relation till               

Abchazien. Slutligen kommer vi göra en jämförelse mellan dessa två fall för att nå en slutsats.                

Detta kommer göras genom att att undersöka (1) likheter och skillnader i fallen, (2) likheter och                

skillnader i EU och Rysslands agerande och uttalanden samt (3) om EU:s och Rysslands              

agerande stämmer överens med de yttranden och värderingar parterna har som grund till sitt              

agerande.  

3.2 Variabler 

Då uppsatsen ämnar undersöka varför vissa de facto stater får erkännande av betydligt fler stater               

än andra är vår beroendevariabel erkännande. Vidare ska studien titta på relationerna mellan de              
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involverade staterna och även EU, för att avgöra huruvida dessa påverkar utfallet för             

utbrytarstaternas möjlighet till internationellt erkännande. Vår oberoende variabel är således          

geopolitiska processer. 

3.3 Val av fall 

Vi har valt att använda oss av fallen Kosovo och Abchazien när vi studerar Ryssland och EU:s                 

agerande. Detta beror på tre huvudsakliga anledningar. För det första har båda länder yrkat för               

självständighet i två omgångar. Den första för respektive stat under 1990-talet och den andra              

under år 2008, fallen ligger alltså nära i tid. För det andra har båda stater en historia tätt                  

sammankopplad med Sovjetunionen. Abchazien var en del av Sovjetunionen, medan Kosovo var            

en del av Jugoslavien som hade hade starka relationer med Sovjetunionen. De har därmed båda               

varit en del av federationer som brutits upp. Slutligen har Kosovo lyckats relativt bra med sin                

secession i jämförelse med Abchazien. Kosovo har dock inte blivit internationellt erkända och är              

inte medlemmar i FN, men har ändå fått betydligt fler erkännanden än Abchazien. Dessa tre               

aspekter tror vi är viktiga för att kunna göra en rättvis jämförelse mellan fallen. Fortsättningsvis               

har vi valt att studera Abchazien och inte Sydossetien i samma region på grund av att Abchazien                 

varit tydliga med att de enbart accepterar självständighet som lösning. Sydossetien vägrar tillhöra             

Georgien, men kan tänka sig att tillhöra Ryssland (Hoch, 2018, s. 400), vilket gör dem till sämre                 

kandidater att jämföras med Kosovo som vägrar se en annan lösning än självständighet.  

3.4 Material 

Studien kommer att använda sig av såväl primär som sekundärmaterial. I primärmaterialet            

kommer främst länders officiella hemsidor användas, tillsammans med uttalanden och rapporter           

publicerade i samband med Kosovos och Abchaziens erkännande eller icke-erkännande. Såväl           

Rysslands, EU:s samt EU-medlemmarnas hemsidor kommer användas. Som sekundärmaterial         

kommer vi använda oss av akademiska artiklar och böcker som behandlar fallen och             

händelseförloppet i respektive stat. Vi använder även sekundärmaterial för att föra en nyanserad             

analys där vi kan inkludera aspekter ur kritisk geopolitik. Vi är medvetna om att vi behöver                
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förhålla oss kritiskt till dessa källor, men även primärkällorna då dessa ofta är uttalanden av               

politiska aktörer med en agenda. Många källor som är kritiska till upprätthållandet av mänskliga              

rättigheter i bland annat Serbien och Abchazien kommer från EU-rapporter och uttalanden, men             

bekräftas inte av Ryssland eller icke-statliga källor. Dock visar dessa rapporter och uttalanden             

fortfarande på vad som aktörerna anser vara relevant och bidrar således till analysen. Vidare har               

en del webbplatser förändrats sedan 2008, vilket innebär att vissa EU-länders motivering till ett              

erkännande eller icke-erkännande av Kosovo inte längre går att hitta. I vissa fall finns det               

officiella uttalandet, men ingen motivering kvar. Med detta som bakgrund kommer vi basera vår              

analys på de uttalanden och motiveringar som går att finna. 
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4. Montevideokonventionen 

För att definiera vad en stat är enligt internationell lag bör den uppfylla specifika krav. Studien                

kommer utgå från de fyra krav som finns i artikel 1 i Montevideokonventionen. Dessa är att                

staten ska ha en permanent befolkning, ett definierat territorium, en regering samt att staten ska               

ha kapacitet att ingå i avtal och relationer med andra stater (Nationernas förbund, 1936, s. 25).  

4.1 Kosovo och Montevideo 

Det första kravet för att få definieras som en stat enligt Montevideokonventionen är en              

permanent befolkning. Detta uppfyller Kosovo som har en fast befolkning på cirka 2 100 000               

invånare (EU-kommissionen, 2008(1) s. 55). Det andra kravet är att staten ska ha ett definierat               

territorium. Även detta uppfyller Kosovo (Judah, 2008, s. 127). Det tredje kravet, att staten ska               

ha en regering, uppfylls också (EU-kommissionen, 2008(1) s. 10). Även det sista kravet, att              

staten ska ha kapacitet att ingå i avtal och relationer med andra stater, uppfyller Kosovo. Det är                 

dock svårt att bedöma hur Kosovos internationella relationer ser ut inom ett år från att staten                

började erkännas, men exempelvis sade USA i samband med sitt erkännande av Kosovo att de               

också ska etablera diplomatiska relationer (Office of the Historian). 

4.2 Abchazien och Montevideo 

Abchazien har en befolkning som anses vara permanent då den inte ändras till följd av               

exempelvis säsong (Hoch, 2018, s. 389). Abchazien uppfyller alltså det första kravet. Det andra              

kriteriet uppfylls också, då Abchazien enligt dess regering har ett bestämt territorium (President             

of Abkhazia). Även Georgien erkänner dessa gränser men anser att dessa är interna, alltså inte               

statsgränser. Ryssland, Abchaziens granne i norr, håller även de till större del med om              

gränsdragningen (Hoch, 2018, s. 390). Abchazien är en republik med en president som             

statsöverhuvud. Presidenten sitter i fem år och styr regeringen som besitter den centrala makten i               

landet (President of Abkhazia). Vidare har den georgiska regeringen ingen makt i regionen sedan              
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år 2008 (UNPO). Slutsatsen är således att Abchazien även uppfyller kriterium nummer tre. Det              

fjärde kriteriet är svårare att bedöma då möjligheten att ingå i diplomatiska relationer är starkt               

beroende på andra staters vilja, oberoende av staten i frågas faktiska kapacitet. Emellertid är det               

tydligt att Abchazien har goda relationer med Ryssland då staterna har ett tätt ekonomiskt och               

militärt samarbete (Freedom House 2). Abchazien är dock sårbart eftersom de endast har             

diplomatiska relationer till en stat, som skulle kunna avsluta dessa om de så önskar. Detta skulle                

leda till att Abchazien inte uppfyller detta krav.  
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5. Fallstudier 

5.1 Kosovo 

5.1.1 Bakgrund 

Kosovo erkände sig som självständiga för första gången redan år 1991, i samband med              

upplösningen av Jugoslavien. Ett erkännande som misslyckades med att få internationell           

uppmärksamhet och slutade med att enbart Albanien erkänt dem (Kartsonaki, 2018, s. 17).             

Förutom upplösningen av Jugoslavien fanns även flera bidragande faktorer till Kosovos           

självständighetsförklaring. Dessa var bland annat att Serbien drog tillbaka den autonomi Kosovo            

haft, att undervisningen av det albanska språket förbjöds i skolorna, att Pristina universitet             

förvandlades till en institution där enbart serber fick studera samt att de poster som              

kosovoalbaner hade inom Kosovos säkerhetsstyrka och polis ersattes med kosovoserber. År 1990            

var kosovoalbanernas krav att få republikstatus inom Jugoslavien, men efter att Slovenien och             

Kroatien blivit självständiga år 1991 ändrades målet från republikstatus till självständig stat            

(Kartsonaki, 2018, s. 24-25). 

 

Under 1990-talet skapade kosovoalbanerna en skuggstat med egna institutioner och utbildning,           

allt medan kampen för självständighet fortsatte. Kosovoalbanernas president, Ibrahim Rugova,          

var noga med att kampen för frihet skulle ske utan våld vilket bidrog till att protester och                 

demonstrationer från kosovoalbanernas håll till största del var fredliga (Kartsonaki, 2018, s. 37).             

När Daytonavtalet slöts år 1995 för att få ett slut på kriget i Bosnien, trodde många                

kosovoalbaner att även deras sak skulle tas upp. När detta inte hände blev det droppen för många                 

kosovoalbaner som kände att den fredliga kampen inte ledde någonvart och en mer radikal,              

våldsam kamp startade. Den kosovoalbanska militären var aldrig tillräckligt stark för att utmana             

serbernas och målet var aldrig att försöka vinna över serberna. Snarare var målet att väcka               

internationell uppmärksamhet och provocera fram oproportionerligt våld från Serbiens håll          
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(Kartsonaki, 2018, s. 39-42). Efter en lång tid av oroligheter möttes parterna år 2007 för att                

diskutera Kosovos status och ett förslag, Ahtisaariplanen, presenterades. Denna plan menade att            

den enda möjliga lösningen på konflikten var att Kosovo skulle få självständighet. Dock vägrade              

Serbien signera denna plan (Kartsonaki, 2018, s. 68-70). Förutom självständighet innebar planen            

att Kosovo skulle inkludera vissa specifika delar i sin konstitution. Ett krav var att Kosovo skulle                

sträva efter att skydda minoriteterna i landet samt jobba för att förbättra deras levnadsvillkor              

(Säkerhetsrådet, 2007).  

 

I februari år 2008 utropade Kosovo ytterligare en gång självständighet, vilket direkt betecknades             

illegalt av Serbien. Flera av världens länder, däribland Ryssland och fem EU-medlemmar            

menade att Kosovos självständighetsförklaring enbart var legitim om Serbien gick med på det.             

Emellertid valde majoriteten av EU-länderna samt USA att acceptera Kosovos          

självständighetsförklaring och erkände dem samma år (Kartsonaki, 2018, s. 73). Vid år 2008 års              

slut hade 53 stater erkänt Kosovo som en suverän stat, varav 32 av dessa var europeiska och 22                  

av dessa vid tidpunkten var medlemmar i EU (EU, 2019) (Be in Kosovo). 

5.1.2. Internationella reaktioner till Kosovos självständighetsförklaring 

I denna del kommer EU:s och Rysslands reaktion till Kosovo presenteras. EU:s och Rysslands              

relation till Serbien, som Kosovo önskar självständighet ifrån, kommer även den presenteras. 

Vid Kosovos självständighetsförklaring bestämde EU-ländernas utrikesministrar att varje        

EU-land själva skulle bestämma huruvida de ville erkänna Kosovo eller inte (EU-rådet, 2008, s.              

7). Resultatet blev att 22 av medlemsstaterna valde att erkänna innan 2008 års slut. Sverige               

poängterade i sitt erkännande att det är EU:s roll att ta extra ansvar för stadsbyggandet i Kosovo                 

(Sveriges utrikesdepartement, 2008). I motiveringarna går det att urskilja två typer av argument.             

Det ena hänvisar till att det blir stabilare i regionen om Kosovo blir en suverän stat och det andra                   

hänvisar till Kosovos skickliga sätt att inkorporera mänskliga rättigheter i sin konstitution            

(Sveriges utrikesdepartement, 2008) (Tysklands regering, 2008) (Luxemburgs regering, 2008)         

(Ungerns regering, 2008) (Litauens regering, 2008) (Nederländernas regering, 2008) (Sikorski,          

11 



Lunds Universitet            FKVA22 
Statsvetenskapliga Institutionen                                                                                                          HT19 
Handledare: Fredrika Larsson  

 
2008) (Paet, 2008) (Kanerva, 2008) (Ahern, 2008). Mänskliga rättigheter är en av EU:s             

grundläggande värderingar och innebär att varje medlemsland ska arbeta för att förhindra            

diskriminering och skydda minoritetsgrupper. EU förespråkar också att man bör värna om frihet,             

demokrati och jämställdhet. Lagen ska vägleda EU både inom och utanför dess gränser             

(EUR-Lex).  

 

De fem EU-medlemsländer som inte erkände Kosovo var; Spanien, Cypern, Grekland, Rumänien            

och Slovakien. Grekland, Cypern och Rumänien hänvisar alla tre till internationell lag och att              

man ska respektera Serbiens suveränitet i frågan (Cyperns utrikesdepartement, 2016) (Bacoschi,           

2010) (Greklands utrikesdepartement, 2008). EU har också uttalat sig i frågan och sagt att den               

huvudsakliga anledningen till varför dessa fem inte vill erkänna Kosovo beror på inomstatliga             

politiska anledningar och en rädsla att uppmuntra egna separatistiska grupper (Bátora et al.,             

2018). 

Trots många EU-länders val att direkt gå emot Serbiens intressen genom att erkänna Kosovo är               

EU:s relation till Serbien god och Serbien har länge haft intresse av att gå med i EU. År 2003                   

sade EU officiellt att Serbien var en kandidat till ett framtida EU-medlemskap. Trots att Serbien               

formellt inte ansökt om ett medlemskap år 2008 fanns alltså förhoppningar om ett närmare              

samarbete (EU-kommissionen, 2019). Även Serbien uttrycker på sin utrikespolitiska sida att           

Serbien och EU länge haft samarbeten. Serbien påpekar dock också att dessa samarbeten             

avstannat på initiativ från EU i samband med exempelvis svårigheter att komma överens om hur               

samarbetet bör se ut i Internationella krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien (Serbiens           

utrikesdepartement 2).  

Till skillnad från många EU-länder valde Ryssland att inte erkänna Kosovo år 2008. År 2008               

hade Ryssland och Serbien en god relation och ingick även ett avtal för ökat samarbete kring gas                 

och olja (Kremlin, 2008). Dåvarande utrikesministern Sergey Lavrov förklarade även att           

Ryssland stöttar Serbien när det kommer till Kosovo och att Ryssland arbetar för att fördjupa               

relationen med Serbien (Lavrov & Jeremic, 2008). Till följd av detta valde Ryssland att inte               
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erkänna Kosovo med motiveringen att det inte går att legitimera enligt internationell lag             

(Rysslands utrikesdepartement, 2008). Även Serbien anser att de har en god relation med             

Ryssland (Serbiens utrikesdepartement 1).  

 

Ryssland och EU har länge haft handelsrelationer sinsemellan och EU har länge varit den              

viktigaste marknaden för rysk export. Likväl har Ryssland varit en viktig marknad för EU:s              

export (EU-kommissionen, 2007). Parternas olika agerande i fallet Kosovo skapade inga stora            

splittringar mellan dem, men EU hävdar samtidigt att Serbien användes av Ryssland som ett              

utrikespolitiskt verktyg mot väst. Detta kan därmed öka splittringen mellan öst och väst, menar              

EU (EU-parlamentet, 2017, s. 4). 

5.2 Abchazien 

5.2.1 Bakgrund 

Abchazien har länge utkämpat en självständighetskamp, eftersom de ansåg sig ha rätt till             

självbestämmande på basis av att deras kultur och språk skilde sig från Georgiens och att de                

ansåg att de inte fick uttrycka sin egna identitet. När Sovjetunionen föll år 1991 absorberades               

Abchazien av Georgien på bekostnad av den autonomi de haft under Sovjetunionens styre.             

Georgien förde en mycket nationalistisk kampanj med målet att skapa samhörighet inom landets             

gränser, samtidigt som Abchazien ville bevara sin egen kultur. Detta ledde till att kampen om               

självständighet blev viktig. Oförmågan att komma överens ledde till att Georgien år 1992 valde              

att genom en militärt våld ta kontroll över Abchazien. Attacken ledde till ett krig som Abchazien                

vann år 1993, då de fått militärt stöd av Ryssland (Freedom House 1). Sedan dess har Ryssland                 

varit engagerade i Abchazien och somliga argumenterar för att Ryssland de facto styrt Abchazien              

sedan dess, eller i alla fall haft betydande inflytande (Shaffer, 2009, s. 134). I november år 1994                 

utropade Abchazien sig själva till en suverän stat, men det var inte förrän år 2008 som de för                  

första gången blev erkända av andra stater. Först ut var Ryssland, följt av Nicaragua (Abchaziens               

utrikesdepartement). Sedan dess har Abchazien fått en allt starkare relation till Ryssland, vilket             
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Abchazien anser vara ett stort steg framåt, samtidigt som de även hävdar att det parallellt hindrar                

ett starkt samarbete med Europa och erkännande från europeiska stater (Hoch, 2018, s. 394). På               

Abchaziens utrikespolitiska hemsida kan man läsa att avtalet som slöts med Ryssland varit             

viktigt för att skapa säkerhet och välstånd i Abchazien (Abchaziens utrikesdepartement), och            

Ryssland har även gett generösa bistånd (Freedom House 2) till Abchazien och även utfärdat              

ryska pass till medborgarna då abchaziska pass inte erkänns som legitima (Freedom House 1). Å               

andra sidan menar Georgiens regering att Ryssland ockuperar georgiskt territorium och att            

mänskliga rättigheter inte upprätthålls då den etniskt georgiska befolkningen i Abchazien blir            

förföljda (Georgiens utrikesdepartement). Till följd av konflikten och Abchaziens och Georgiens           

oförmåga att nå en lösning, har över 300 000 människor tvingats fly och många beskriver               

situationen i Abchazien som en humanitär kris. Vidare har abchaziska separatistgrupper           

anklagats för att ha utfört etnisk rensning och även folkmord (Welhengama, 2000, s. 299).              

Ryssland blev involverade i konflikten eftersom de ansåg att Abchazien behövde skydd från den              

georgiska regeringen och skickade då fredsbevarande styrkor till vad som var internationellt känt             

som georgiskt territorium. Georgiens representation i säkerhetsrådet menade på att Rysslands           

agerande bröt mot suveränitetsprincipen och betonade även att Ryssland bröt mot internationell            

lag genom att inte vara neutrala (FN, 2009). Abchazien är, ur ett geopolitiskt perspektiv, en               

väldigt attraktiv region då de gränsar till Svarta havet som är en viktig handelsport för alla länder                 

i regionen, men även för USA och Europa (Shaffer, 2009, s. 135). Detta betyder att den som                 

kontrollerar Abchazien besitter betydande makt i området.  

5.2.2 Internationella reaktioner på Abchaziens självständighetsförklaring 

För att förstå varför Abchazien endast blev erkända av två stater ska EU och Rysslands relation                

till Georgien presenteras och sättas i relation till Abchazien. Ryssland var den första staten som               

valde att erkänna Abchazien och har sedan konflikten utbröt år 1992 varit högst involverade i               

Abchaziens säkerhetspolitik och ekonomi (Abchaziens utrikesdepartement). I en intervju med          

dåvarande premiärministern Vladimir Putin från år 2009 beskriver han Rysslands agerande år            

2008 som ett naturligt svar på Georgiens aggression mot dess utbrytarstater. Ryssland ansåg då              
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att det var deras plikt att intervenera och skydda människorna i dessa stater som Ryssland menar                

under en längre tid levt under förtryck från den georgiska regeringen i Tbilisi (Putin, 2009).               

Dock höll sig Ryssland länge utanför konflikten, men ändrade år 2008 till en mer aggressiv               

utrikespolitik (Shaffer, 2009, s. 135). Ryssland har länge varit engagerade i att skapa             

mellanstatliga avtal i Eurasien och har sedan år 1995 ingått i olika samarbeten med Kazakstan               

och Vitryssland för att underlätta handel i regionen. Samarbetet trappades även upp under             

2000-talet, det kallades då Eurasiska ekonomiska unionen och flera stater gick med som till              

exempel Kirgizistan och Tadzjikistan, samt Armenien, Moldavien och Ukraina med          

observatörsstatus. Samarbetet har inte sett likadant ut genom åren, men projektet att skapa en              

gemensam euroasiatisk union har dock fortsatt och utvecklas fortfarande (EEU). Moskva           

motsatte sig ett självständigt Kosovo och gjorde uttalanden innan de blivit erkända där de              

hävdade att de skulle erkänna andra regioner om väst valde att erkänna Kosovo (Shaffer, 2009, s.                

138). Ryssland består av en mängd olika etniska grupper och år 2010 fanns det officiellt 193                

olika etniska grupper inom landets egna gränser (Minority Rights Group 1). Under tidigt 90-tal              

förde till exempel Tjetjenien en självständighetsrörelse, som Ryssland inte stöttade (Minority           

Rights Groups 2).  

 

Georgien ligger i mitten av Kaukasusregionen, men trots det geografiska avståndet till EU har de               

länge velat fördjupa relationen parterna emellan. Georgien har därför valt att bedriva tätt             

samarbete med EU genom olika former av partnerskap, detta för att skapa stabilitet och trygghet               

och självständighet från Ryssland. Georgiens utrikespolitiska utskott beskriver Rysslands         

agerande år 2008 och deras stöd för Abchazien som en självständig stat som ett försök att                

destabilisera den demokratiska regeringen i landet, med motivet att tvinga Georgien tillbaka in i              

Rysslands politiska sfär och bort från NATO och EU (Georgiens utrikesdepartement). Ryssland            

menar att deras agerande är motiverat av att hjälpa utsatta minoriteter och anklagar Georgien och               

regeringen i Tbilisi för att ha fört en nationalistisk och exkluderande politik vilket fråntagit              

minoriteterna i Abchazien och Sydossetien sina rättigheter. Vidare anser Ryssland att Georgien            

brutit mot internationell lag när de förklarade sin självständighet och inkluderade Abchaziens            
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territorium i sitt eget, när Abchazien, som en autonom region, egentligen hade rätt till              

självbestämmande. Det ryska utrikesutskottet är dock tydliga med att de är oense med Georgiens              

ledning, inte folket och ser hoppfullt på att relationerna kan förbättras med, enligt dem, mer               

kompetent ledning (Permanent Mission of the Russian Federation to the United Nations 1). De              

ryska fredsbevarande styrkorna på vad som internationellt sett anses vara georgiskt territorium            

rättfärdigas således genom upprätthållandet av mänskliga rättigheter (Permanent Mission of the           

Russian Federation to the United Nations 2).  

 

Till skillnad från Ryssland valde inget av EU:s medlemsländer att erkänna Abchazien. Detta             

motiveras av två anledningar. Dels den goda relation EU har till Georgien och dels att inga                

georgiska flyktingar fått återvända till Abchazien vilket EU inte stöttar. EU menar att detta är ett                

krav för att Abchaziens självständighet ska anses legitim (EU-parlamentet, 2008, s. 17). EU             

säger i en rapport att Georgien har deras fulla stöd till sin territoriella integritet (EU-parlamentet,               

2008). Georgien och EU har länge haft avtalsmässiga relationer och påbörjade sin första år 1996               

när avtalet om partnerskap och samarbete slöts. Därefter lade EU upp en plan år 2006 för hur                 

samarbetet skulle fortskrida för de båda parterna de närmaste fem åren. I denna plan står det att                 

EU ämnar att utveckla en nära relation till Georgien som sträcker sig över samarbete (EU, 2006,                

s. 1). 

 

EU menar även att Ryssland länge har närmat sig Abchazien och stöttat dem militärt, politisk               

och ekonomiskt vilket gör Rysslands erkännande i samband med Abchaziens          

självständighetsförklaring väntat (EU-parlamentet, 2008, s. 11). EU menar även att Rysslands           

erkännande förstorar klyftan som redan finns mellan öst och väst och pekar på att konflikten i                

Abchazien är starkt relaterad till konflikten mellan Georgien och Ryssland där Ryssland är en              

angripare (EU-parlamentet, 2008, s. 11-12). EU uppmuntrar även det internationella samfundet           

att lägga en del av sin uppmärksamhet på regionen eftersom de befarar att Abchazien annars               

kommer uppslukas av Ryssland på ett sätt som gör att de omöjligen kommer kunna gå tillbaka                

till Georgien (EU-parlamentet, 2008, s. 12). Dessutom menar EU att Rysslands respons i             
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samband med konflikten år 2008 var oproportionerligt (EU-parlamentet, 2008, s. 13). I och med              

kriget i Kaukasus år 2008 menar EU att relationen mellan dem och Ryssland blivit sämre och att                 

de inte accepterar vare sig Rysslands aggressioner mot Georgien eller deras erkännande av             

Abchazien (EU-kommissionen, 2008(2)).  
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6. Analys 

6.1 Kosovo 

Som tidigare konstaterat uppfyller Kosovo kraven Montevideokonventionen har för att definieras           

som en stat. De har även delvis uppnått den statusen i praktiken eftersom de blivit erkända av 53                  

länder år 2008, men eftersom de vid detta tillfälle inte var medlemmar i FN är de inte                 

internationellt erkända. Varför 22 EU-länder valde att erkänna Kosovo motiverades främst av två             

anledningar. Utifrån dessa kan man analysera de bakomliggande orsakerna.  

 

En av motiveringarna EU-länderna presenterade var Kosovos inkludering av mänskliga          

rättigheter i sin konstitution, alltså Kosovos lyckade försök att inkludera värderingar som EU             

själva ser som basala. Genom att göra detta visade Kosovo att de respekterar de krav som                

presenterades i Ahtisaariplanen. Förtrycket som kosovoalbaner fick utstå under 1990-talet tycks           

även det ligga till grund för många EU-länders snabba beslut att erkänna Kosovo. I enlighet med                

EU:s lag om mänskliga rättigheter ska EU verka för mänskliga rättigheter även utanför EU:s              

gränser. Även Sveriges uttalande år 2008 om att EU har extra ansvar över regionen bekräftar               

värdet av ett försvarande av mänskliga rättigheter utanför EU:s gränser. Med detta som bakgrund              

är det rimligt att anta att EU-länder ser det som sin plikt att stötta Kosovo i sin strävan efter                   

självständighet för att förhindra att förtryck fortskrider eller att ett brott mot mänskliga             

rättigheter begås.  

 

Den andra motiveringen EU-länder presenterade som grund till sitt erkännande var stabilitet och             

säkerhet. Det gynnar enligt dem stabiliteten i området om Kosovo är självständigt. Det är inte               

heller bara närområdet som gynnas av stabilitet i området utan även EU:s medlemsländer. Att ha               

konflikt nära sina gränser gynnar inget land eller union. Alltså är stabilitet i området inte enbart                

något som gynnar grannländerna och parterna själva utan något som även hjälper EU och dess               

agenda.  
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Både mänskliga rättigheter och stabilitet kan förklara varför Kosovos försök till självständighet            

misslyckades vid det första försöket år 1991. Vid detta tillfälle hade ännu inte många av de                

inskränkningar som kosovoalbanerna utsattes för under 1990-talet skett, vilket inte motiverar           

EU-länder att erkänna Kosovo ur ett perspektiv som beskyddare. Det var vid tillfället också krig i                

Slovenien och Kroatien, vilket gjorde området instabilt. Självständighetsprocessen var vid denna           

tid fri från våld vilket betyder att ett erkännande vid denna tidpunkt hade kunnat skapa mer                

instabilitet.  

 

Man skulle även kunna argumentera för att det är strategiskt bra för EU att ha en god relation till                   

Kosovo med tanke på den politiska bakgrund forna Jugoslavien har, med tätt samarbete med              

Ryssland och forna Sovjetunionen. Dock har Ryssland en så pass nära relation till Serbien att ett                

samarbete mellan Kosovo och Ryssland förmodligen ändå inte skulle vara aktuellt. Genom att             

EU som enhet dock inte erkänt Kosovo kan även samarbeten mellan EU och Serbien fortskrida               

trots många medlemsländers beslut att erkänna Kosovo. Att EU-medlemmarnas utrikesministrar          

lämnade det öppet för varje land att själva bestämma har alltså både resulterat i att relationen                

mellan Kosovo och EU kunnat förbättras, men även att relationen mellan Serbien och EU kunnat               

fortsätta hållas på en god nivå trots olika åsikter i Kosovo-frågan. Detta beror även på               

maktrelationen länderna emellan eftersom det är Serbien som önskar ett medlemskap i EU och              

inte EU som önskar att Serbien ska gå med. Vid avstanning av samarbeten mellan parterna har                

det även varit EU som varit bestämmande kring hur samarbeten ska se ut och under vilka                

förhållanden dessa ska ske.  

 

Rysslands beslut att inte erkänna Kosovo kan till huvudsak baseras på strategiska anledningar.             

Eftersom Serbien har goda relationer till både Ryssland och EU ligger det i Rysslands intresse att                

behålla Serbien nära sig. Eftersom Ryssland inte är en union av flera länder som EU är kan inte                  

Ryssland komma undan med en god relation till Serbien på samma sätt som EU, om de väljer att                  

erkänna Kosovo.  
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6.2 Abchazien 

Sett till Montevideokonventionen så uppfyller Abchazien kraven för att räknas som en            

självständig stat. Varför valde då endast Ryssland och Nicaragua att erkänna Abchazien år 2008?              

För att förklara detta bör man förstå att Kaukasusregionen är ett mycket omstritt område då det är                 

beläget på gränsen mellan Europa och Asien. Ryssland och andra länder i regionen har länge               

arbetat för att stärka det ekonomiska samarbetet genom att ingå avtal gällande handel, bland              

annat genom avtal som Eurasiska ekonomiska unionen för att främja handel. Till skillnad från              

Armenien har Georgien sedan Sovjetunionens fall blivit allt mer europavänliga och valt att inte              

gå med i denna union, vilket påverkar Rysslands inflytande i regionen. Utifrån ett geopolitiskt              

perspektiv kan man således tolka Rysslands erkännande av Abchazien som ett sätt att             

destabilisera Georgien och minska EU:s och Georgiens inflytande på politiken i regionen. Vidare             

kan man även se situationen utifrån ett kritiskt geopolitiskt perspektiv, som betonar de olika              

parternas identitet och hur det driver deras handlingar. I officiella uttalanden blir det tydligt att               

Ryssland rättfärdigar erkännandet och stationerandet av trupper i Abchazien med att de vill             

skydda utsatta minoriteter. Rysslands narrativ är således att Georgien förtrycker abchazerna som            

är minoritet i Georgien och därför behöver agera för att hjälpa dem. Rysslands identitet som               

beskyddare blir tydlig i Vladimir Putins uttalande gällande kriget år 2008. Han menade att det               

var Rysslands plikt att skydda Abchazien och Sydossetien. Å andra sidan, kan man också se               

Rysslands agerande som ett geopolitiskt svar på erkännandet av Kosovo från många europeiska             

länder på bekostnad av Serbiens suveränitet. Detta kan förklara varför Abchazien inte blev             

erkända första gången de utropade sin självständighet, men fick erkännande år 2008 tätt efter              

Kosovo fick ett flertal erkännanden. 

EU har under en längre tid sett sig själva som en positiv kraft som jobbar för frihet och                  

demokrati, detta till trots har inga medlemsländer valt att erkänna Abchazien. Till en början kan               

detta te sig udda, då det verkar gå emot tidigare agerande i Kosovo. Det blir dock tydligt att EU                   

fortfarande agerar utifrån sina värderingar med tanke på att Rysslands engagemang i regionen             
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kraftigt försvårat Georgiens situation. Vidare har som tidigare nämnt en stor del av den georgiska               

befolkningen i Abchazien fått lämna regionen då de inte varit välkomna, vilket strider mot EU:s               

normativa agenda. EU har därför sagt att Abchazien inte har legitimitet som stat förrän det               

etniska georgiska folket får återvända till Abchazien. Abchaziens situation rättfärdigar således           

inte en intervention från EU:s sida, utan det handlar snarare om att skydda Georgien från               

Abchazien och Rysslands aggression.  

Däremot kan man även motivera EU:s agerande utifrån ett geopolitiskt perspektiv då de väljer att               

inte erkänna Abchazien för att hindra Ryssland från att få större inflytande i regionen. EU har                

mycket att förlora på ett försvagat Georgien eftersom de varit nära samarbetspartners och även              

på ett självständigt Abchazien då det skulle underlätta för ökad rysk kontroll i Kaukasus. Vidare               

litade inte EU på Ryssland i denna situation eftersom de menade att deras intentioner inte alls var                 

att hjälpa Abchazien bli självständiga. EU menade att Rysslands mål snarare var att inkorporera              

Abchazien i Ryssland. Det mest fördelaktiga för EU skulle därför vara om situationen i              

Abchazien stabiliserats och Ryssland lämnat Abchazien så att de igen kunde inlemmas i             

Georgien. Detta kan förklara varför de väljer att inte erkänna Abchazien år 2008. Vidare              

argumenterar EU för att Rysslands agerande inte alls grundar sig i att skydda minoriteter utan att                

det istället är en förlängning av motsättningarna mellan öst och väst och ett sätt att få ökat                 

inflytande i Kaukasusregionen.  

6.3 Jämförande analys 

För att kunna identifiera vilka faktorer som möjliggör eller förhindrar internationellt erkännande            

kommer fallen nu att jämföras för att identifiera likheter och skillnader. Både Kosovo och              

Abchazien uppfyller kraven för Montevideokonventionen, vilket betyder att dessa kriterier inte           

haft stor betydelse för graden av erkännande. En annan likhet är att fallstudierna har liknande               

bakgrund med lång kamp för självbestämmande och tidigare försök till självständighet under            

1990-talet. Dock finns ett flertal skillnader i fallen som får betydelse för utfallet av              

självständighetsförklaringarna år 2008. 
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För det första finns det flera likheter mellan EU:s och Rysslands agerande i fallen. Båda parter                

hänvisar sitt agerande till stabilitet och säkerhet. Flera EU-länder hänvisade sina erkännanden till             

att det skulle bidra till ökad stabilitet i området och därmed också ökad säkerhet. Ryssland har                

också arbetat för ökad stabilitet i före detta Sovjetunionen likt EU i Balkan. De har länge försökt                 

skapa en gemenskap i Eurasien och det är tydligt att de önskar mer samarbete och inflytande                

genom ökad handel och avtal. Rysslands agerande år 2008 kan således tolkas som ett försök till                

att stärka Abchazien, en samarbetspartner, samt destabilisera Georgien som länge rört sig bort             

från Rysslands geopolitiska sfär av inflytande. Därmed försöker Ryssland skapa ökad säkerhet,            

samtidigt som de försöker minska EU:s inflytande som potentiellt skulle kunna leda till             

osäkerhet. En ytterligare likhet mellan aktörerna är att EU och Ryssland ser det som sitt ansvar                

att ingripa; EU i Kosovo, och Ryssland i Abchazien. De identifierar alltså sig själva som               

“beskyddare”, men ser inte varandra på det sättet. EU argumenterar att de representerar             

“universella rättigheter”, medan Ryssland betonar ett gemensamt förflutet och delad identitet. 

 

För det andra finns det skillnader i utbrytarstaternas tillvägagångssätt mot självständighet.           

Kosovo visar, genom att ta hänsyn till Ahtisaariplanen i sin konstitution, att de sträcker ut en                

hand mot EU och lyssnar på de krav som ställts. De visar genom detta också att de vill närma sig                    

EU vilket är något som flera EU-länder uttrycker att de uppskattar. Uppfattningen om en delad               

identitet blir således viktig för vilka länder som erkänner Kosovo. Abchazien gör inget sådant              

närmande till Europa, utan deras agerande visar snarare samhörighet med Ryssland. Vidare har             

secessionsrörelserna i Kosovo och Abchazien sett mycket olika ut. I Kosovo fördes kampen             

under en lång tid utan våld och upplevdes således som mer legitim än i Abchazien som direkt                 

ledde till militärt våld. Under perioden av fredlig kamp utfördes majoriteten av inskränkningarna             

mot kosovoalbaner, vilket etablerade deras roll som offer i det europeiska narrativet. När de              

sedan tog till våld svarade Serbien oproportionerligt, vilket är oacceptabelt inom internationell            

lag. Detta stärkte i sin tur Serbiens roll som förövare i den europeiska kontexten och detta gjorde                 

att EU ingrep. I likhet med Serbien, har Abchazien anklagats för brott mot mänskliga rättigheter               
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och har då delvis fått axla rollen som förövare, vilket gör det svårare att erhålla sympati och stöd.                  

Dessutom fick de tidigt stöd och beskydd av Ryssland vilket vidare visade på att deras roll som                 

offer inte alls är lika legitim som Kosovos enligt ett europeiskt narrativ. Emellertid skiljer sig               

Rysslands narrativ markant från EU:s i Abchazien-Georgien konflikten. Ryssland beskriver          

Abchazien som offer snarare än förövare.  

 

Rysslands och EU:s agerande skiljer sig även åt i det att EU:s agerande är mer konsekvent,                

medan Rysslands retorik är motsägelsefull. Flera EU-länder motiverar sina erkännanden av           

Kosovo och icke-erkännanden av Abchazien, genom upprätthållandet av mänskliga rättigheter.          

Ryssland motiverar först icke-erkännandet av Kosovo genom att poängtera sitt stöd för Serbiens             

integritet. Detta genom att yrka på suveränitetsprincipen enligt internationell lag. Sedan erkänner            

de Abchazien, trots att även detta borde bryta mot internationell lag enligt Rysslands retorik i               

Kosovofrågan. Rysslands agerande är således motsägelsefullt och kan tolkas som en geopolitisk            

strategi, snarare än upprätthållandet av vad de hävdar är internationell lag och mänskliga             

rättigheter.  

 

Avslutningsvis fyller Rysslands agerande i båda fallen en större strategisk funktion än EU:s.             

Detta eftersom Abchazien är viktigt för Ryssland i många avseenden. Till skillnad från Kosovo              

ligger Abchazien geografiskt, såväl som kulturellt nära Ryssland. Detta innebär att kontroll över             

Abchazien potentiellt ökar Rysslands räckvidd territoriellt och politiskt. Det är dessutom           

strategiskt för dem att inte erkänna Kosovo eftersom de då visar sin lojalitet mot Serbien. För                

EU:s del visar primärmaterialet inte på lika många strategiska fördelar att erkänna Kosovo som              

det gör för Ryssland att erkänna Abchazien. Dock kan man rimligen anta att erkännandet av               

Kosovo skulle stärka dess band till EU och på så vis vara gynnsamt för båda parter. 
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7. Slutsats 

Denna uppsats har ämnat att undersöka Rysslands och EU:s agerande i Kosovo och Abchazien år               

2008. Genom att applicera vårt teoretiska ramverk kan vi dra slutsatser om varför Kosovo blivit               

erkänt av många EU-länder medan Ryssland valt att erkänna Abchazien istället samt hur dessa              

parters agerande kan förklaras. Utifrån vår data och analys är det svårt att dra generella slutsatser                

för vad som leder till erkännande av utbrytarstater, men i de specifika fallen har vi kunnat                

identifiera ett par förklaringar. 

 

Till en början kan vi konstatera att båda utbrytarstater uppfyller kraven för statsstatus enligt              

Montevideokonventionen. Till följd av detta blir det tydligt att andra aspekter spelar in. Precis              

som det fjärde kravet i Montevideokonventionen är internationellt erkännande egentligen inget           

utbrytarstaterna själva kan påverka, utan agensen ligger istället hos andra stater. EU:s val att              

erkänna Kosovo, men inte Abchazien kan förklaras genom deras identitet. EU identifierar sig             

som en moralisk stormakt och det är tydligt att deras agerande stöds av en gemensam               

värdegrund. EU-länderna hänvisar till mänskliga rättigheter och stabilitet i sitt val att erkänna             

Kosovo och hänvisar sedan till samma anledningar när de säger att de inte vill erkänna               

Abchazien. Vår slutsats är således att Kosovo erkänns av en mängd EU-länder eftersom de alla               

delar samma identitet som beskyddare av mänskliga rättigheter. Officiellt yrkar Ryssland på            

samma argument i Abchazienfallet, dock är de inte konsekventa i sin applicering av mänskliga              

rättigheter eftersom de inte argumenterar för samma sak i fallet Kosovo. Här urskiljer vi en               

dissonans, från vilken vi kan dra slutsatsen att Rysslands agerande främst motiveras av             

geopolitiska anledningar. Dock går även Rysslands agerande att hänvisa till en idé om en              

gemensam identitet, men denna baseras inte på samma grunder som EU:s. EU hänvisar till              

värderingar de anser vara “universella”, medan Rysslands retorik pekar på en mer primordial syn              

på identitet. Abchaziens förflutna är starkt sammankopplat med Rysslands och bildar ett            

gemensamt narrativ och det är tydligt från uttalanden att Ryssland ser det som sin plikt att                
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ingripa i närliggande områden om de anser att befolkningen där far illa. Kosovo ligger inte i                

Rysslands närområde och blir således inte lika viktig för Ryssland som Abchazien. Utifrån             

Ryssland inkonsekventa agerande kan man rimligen anta att de huvudsakligen agerat på ett sätt              

som maximerar deras säkerhet och makt. Denna tolkning får vidare stöd när man jämför fallens               

olika strategiska fördelar. Vidare kan Rysslands agerande tolkas som ett svar på EU:s             

engagemang i Balkan, då Ryssland gått från att vara emot erkännandet av utbrytarstater till att               

vara för, på bara några månader. 

 

Det blir tydligt att båda parter konstruerat uppfattningar kring respektive region för att rättfärdiga              

sitt agerande. Balkan var för EU och väst en möjlighet att skipa rättvisa och bevisa sin duglighet                 

som en god kraft i världen. Kaukasus och den eurasiska regionen har för Ryssland blivit ett sätt                 

att kontra västs och EU:s expansion. Regionen har, utöver rent geopolitisk värde, ett relevant              

symboliskt värde för Ryssland och kan ses som en spelplan där de kan uttrycka sin makt.                

Uppsatsen har således visat att geopolitik och identitet kan sätta käppar i hjulet för aspirerande               

stater och att EU:s och Rysslands agerande i Kosovo och Abchazien år 2008 kan förklaras               

genom detta teoretiska ramverk. Avslutningsvis kan vi rimligen förvänta oss att antalet            

utbrytarstater kommer öka och att dessa i framtiden kommer möta liknande öden - som              

spelpjäser i andra staters politiska spel.  
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