
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Installing democracy in the Balkans? Analysis of political party assistance in
Bosnia-Herzegovina and Kosovo

Nenadović, M.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Nenadović, M. (2012). Installing democracy in the Balkans? Analysis of political party
assistance in Bosnia-Herzegovina and Kosovo. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/installing-democracy-in-the-balkans-analysis-of-political-party-assistance-in-bosniaherzegovina-and-kosovo(63c7aad6-47ee-40fb-b0ec-bc9bfa5e79d3).html


223 

Samenvatting 

De conflicten in Bosnië en Herzegovina en in Kosovo stonden op de voorpagina’s van alle 

kranten gedurende de jaren ’90. De twee uitzonderlijk bloedige episodes in de val van 

Joegoslavië eisten de aandacht van internationale organisaties, overheden (regeringen), de media 

en academische kringen. Vanwege een sterke betrokkenheid bij het stoppen van de oorlogen nam 

de internationale gemeenschap een actieve rol op zich in het wederopbouwen van het na-

oorlogse Bosnië en Herzegovina en Kosovo. De gemeenschap nam als taak om de gebieden om 

te zetten in functionerende staten middels de creatie van democratische governance, rule of law, 

vrije markeconomie, civil society en een onafhankelijke media.  

 Democratiepromotie en -assistentie zijn in de afgelopen twee decennia een prominent 

onderdeel geworden van de buitenlandse politiek van vele westerse landen. Democratie was 

definieerd als het gewenste einddoel van de na-oorlogse wederopbouw van de Balkan. Het 

vooruithelpen van de democratie werd één van de zuilen van de internationale administratie die 

voor deze taak was aangewezen. De democratisering van Bosnië en Herzegovina en Kosovo was 

zwaar beïnvloed door hun plaatsing onder een overgangsadministratie. Beide gebieden zijn een 

voorbeeld van ongekende invloed van een externe actor tijdens het overgangs proces/ de invloed 

van een externe actor in een gebied tijdens een overgangsproces is zonder precedent.  

 Eén van de manieren waarop internationale organisaties trachtten om democratie te 

installeren in Bosnië en Herzegovina en en Kosovo was door middel van steun bij de 

ontwikkeling van diens politieke partijen. De ondersteuning van politieke partijen, als specifiek 

onderdeel van democratische assistentie, had als doel om de partijen sterker te maken, interne 

democratisering aan te sturen en in het algemeen de partijen dusdanig te organiseren dat ze als 

katalysator functioneeren, in plaats van obstructie, van het interne democratiseringsproces. 

 Dit onderzoek draagt bij aan het vullen van verschillende gaten in de hedendaagse 

literatuur. In het domein van democratisering en democratiepromotie studies is er vooralsnog 

onvoldoende onderzoek gedaan naar ondersteuning van politieke partijen van buitenaf. Hulp en 

ondersteuning aan politieke partijen is in zijn geheel buiten beschouwing van analyses over 

wederopbouw en staatsopbouw gelaten. Deze studie geeft ook inzicht in het beperkt onderzochte 

onderwerp van ontwikkeling van politieke partijen na de oorlog. Ten slotte zet het de 

ontwikkeling van politieke partijen in Bosnië en Herzegovina en Kosovo uiteen, die tot nu toe 

weinig aandacht heeft gekregen van academische kringen. Uitgaande van originele plannen van 
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aanpak van internationale organisaties die zich bezighouden met ontwikkeling van politieke 

partijen zijn 166 interviews uitgevoerd waar zowel beleid omtrent de hulp aan politieke partijen 

wordt gemaakt (Washington D.C., Berlijn, Den Haag, Londen), als geïmplementeerd (Sarajevo, 

Mostar, Banja Luka, Pristina, Mitrovica). Gebruikmakend van participerende observatie en 

enquêtes biedt dit onderzoek originele empirische informatie en analyse van de niet eerder 

onderzochte wereld van internationale hulp aan politieke partijen in Bosnië en Herzegovina 

(1996 – 2008) en Kosovo (1999 – 2008).  

 De complexiteit en spanningen in het proces van post-conflict democratisering worden 

zichtbaar door de uiteenzetting van de ondersteuning van politieke partijontwikkeling in deze 

twee landen tijdens het tijdperk van post-conflict opbouw en internationaal uitgevoerde 

staatsopbouw, en vervolgens door de evaluatie van de mate die de hulp aan politieke partijen 

heeft gespeeld in het proces van post-conflict democratisering. Onderzoek legt bloot dat in 

Bosnië en Herzegovina de hulp met name gericht was op het verwijderen van nationalistische 

politieke partijen van de macht en het installeren van meer gematigde geluiden, in de hoop dat 

dit een positieve bijdrage zou leveren aan democratisering. Het resultaat laat zich uitdrukken als 

de wet van onbedoelde gevolgen in actie: steun aan politieke partijen heeft geleid tot de 

versteviging van gematigde partijen die nationalistische trekken zijn gaan vertonen en die 

uiteindelijk obstructief zijn gebleken in het proces van democratisering en vredesopbouw. In 

Kosovo heeft steun aan politieke partijen effectief geholpen om politieke partijen op te bouwen 

waar ze, voorafgaand aan internationale interventie niet bestonden. Tegelijkertijd, ondanks 

verregaande hulp die de partijen kregen, worden deze politieke partijen in analyses en 

statistieken van publieke percepties genoemd als de meest corrupte instituties op het grondgebied 

van dit nieuwste Europese land. Ten slotte concludeert dit onderzoek dat in post-conflict landen 

zoals Bosnië en Herzegovina en Kosovo, de opbouw van politieke partijen komt met vele 

uitdagingen en risico’s, meer dan met kansen. De geleerde les is dan ook, dat in dergelijke 

contexten steun aan politieke partijen ineffectief kan blijken te zijn, of erger nog, potentieel kan  

hebben om de ontwikkeling van democratie in gevaar te brengen.  

 

 

 

 




