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Inledning

Mandatperiodgränser existerar i dag på alla kontinenter och kan vara anpassade till 
parlamentariskt styre eller presidentstyre. Mandatperiodgränser är emellertid särskilt relevanta 
i det senare fallet, eftersom parlamentariska lagstiftande församlingar kan avsätta regeringen 
genom misstroendevotum. Vid presidentstyre sitter regeringen och den lagstiftande 
församlingen vid makten under fasta och oberoende mandatperioder, och regeringen behöver 
inte den lagstiftande församlingens stöd och förtroende. Gränser för presidenters 
mandatperioder har därför införts i ett antal staters demokratiska konstitutioner som en 
grundsten för demokratin för att hindra sittande presidenter från att missbruka sin ställning 
och för att se till att regeringen, genom val, agerar i väljarnas intresse genom att inrätta en 
förutsägbar politisk kalender. 

Även om det inte finns bara en modell för demokrati, då de demokratiska systemen kan ha 
olika form och varje land har rätt att skapa sin egen demokratiska kultur, bör det noteras att 
det i Cotonouavtalet bekräftas att demokratisering, utveckling och skydd av de grundläggande 
friheterna och de mänskliga rättigheterna är sinsemellan förbundna och att de ömsesidigt 
förstärker varandra. Där de offentliga myndigheterna har visat sig vara oförmögna att 
garantera likhet inför lagen, tydliga beslutsförfaranden, rättsstatsprincipen, ett oberoende och 
opartiskt rättsväsende och alla medborgares rätt att rösta med jämna mellanrum i fria och 
rättvisa val och att delta på lika villkor i det politiska livet, kan gränser för presidenters 
mandatperioder dessutom ses som ett effektivt sätt att tillämpa allmänt erkända demokratiska 
principer som ligger till grund för statens organisation för att se till att staten har legitimitet i 
sitt maktutövande och handlar i enlighet med lagen.

Huruvida mandatperiodgränser bör vara ett centralt element i en demokrati är fortfarande en 
kontroversiell fråga i Afrika1, och trots att gränser för presidenters mandatperioder har införts 
i konstitutioner finns det ingen garanti för att ledarna inte kommer att försöka hålla sig kvar 
vid makten ändå2. Detta gör att genomförandet och tillämpningen av sådana bestämmelser 
fortsätter att vara ett problem.

1. Utveckling och aktuella tendenser

Under början av 1990-talet genomgick flera afrikanska länder en förändring i och med den så
kallade tredje demokratiseringsvågen, som kännetecknades av ojämna och komplexa 
övergångar från icke-demokratiska till demokratiska regimer3 och som gjorde att det politiska 
rummet vidgades.4 Samtidigt pågick konstitutionella omvälvningar, där man försökte sätta 
stopp för oavbrutet regerande genom att införa gränser för presidenters mandatperioder. 

                                               
1 I 72 % av de länder som har tillämpat gränser för presidenters mandatperioder diskuteras det om dessa gränser 
bör avskaffas. Se Dulani, B.M., Personal Rule and Presidential Term Limits in Africa, Michigan State 
University, 2011, s. 115.
2 Fombad, C., Inegbedion, N., Presidential Term Limits and Their Impact on Constitutionalism in Africa i 
Fombad, C., Murray, C., Fostering constitutionalism in Africa, 2010, s. 21.
3 Huntington, S.P., The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth Century, 1992, s. 15. Se även 
Fombad, C.M., Challenges to Constitutionalism and Constitutional Rights in Africa and the Enabling Role of 
Political Parties: Lessons and Perspectives from South Africa, som presenterades vid ett seminarium vid 
SAIFAC i Johannesburg i juli 2005.
4 Vorrath, J.; African Development: Political Trends in Recent Elections in Sub-Saharan Africa, 2011, German 
Development Institute. Finns på <https://www.die-gdi.de/uploads/media/BP_18.2011.pdf> Senast hämtad den 
21 mars 2016.
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Enligt Afrobarometer infördes mandatperiodgränser i 49 av 64, dvs. i mer än tre fjärdedelar, 
av de konstitutioner som antogs eller ändrades under perioden 1990 till 20101, vilket var en 
lovande start, åtminstone rättsligt och formellt sett.

Vissa konstitutioner innehåller bestämmelser som begränsar presidentens mandatperioder till 
två perioder på fyra eller fem år, eller upp till sex eller sju år, medan andra konstitutioner 
omfattar tre perioder på fem eller sju år, flera icke på varandra följande perioder eller inga 
mandatperiodgränser alls. För närvarande tillämpas en gräns på två mandatperioder i 20 av de 
54 afrikanska länderna söder om Sahara2.

I dag verkar det emellertid finnas en oroande motsatt tendens, där konstitutionella 
bestämmelser åsidosätts av presidenter som är ute efter att slopa mandatperiodgränserna.
Man kan urskilja fyra huvudsakliga strategier för att kringgå mandatperiodgränserna: de svaga 
rättsliga institutionerna utnyttjas för att åstadkomma en kreativ tolkning av 
mandatperiodgränserna till förmån för den sittande presidenten; den lagstiftande församlingen 
utnyttjas för att förlänga tiden vid makten bortom mandatperiodens gräns utan att 
mandatperiodgränserna avskaffas; mandatperiodgränserna avskaffas genom folkomröstningar 
eller parlamentsbeslut – kryphål i lagstiftningen utnyttjas. Även den så kallade 
successionsstrategin är på frammarsch3. Mellan 1994 och 2009 försökte 24 ledare ändra 
mandatperiodgränserna. Tolv ledare lyckades med detta, medan nio stötte på hårt motstånd 
och slutligen gav upp4. På senare tid, under perioden 2000 till 2015, har 26 afrikanska ledare 
försökt avskaffa eller förlänga gränserna för presidenters mandatperioder5, och tio ledare har 
lyckats med detta6. 

2. Syftet med konstitutionella gränser för presidenters mandatperioder

Mandatperiodgränser möjliggör och stärker7

politisk konkurrens och partiväxlingar, den demokratiska kulturen och rättsstatsprincipen, 
rätten att välja ledare, konstitutionalism, stabilitet, regeringens ansvarsskyldighet och 
lyhördhet, god samhällsstyrning, allmänhetens deltagande, nya idéer och perspektiv, 
utmanande av karriärism, bättre återspegling av väljarnas preferenser och deltagande på lika 
villkor i det politiska livet när det gäller att kandidera till offentliga ämbeten.

Mandatperiodgränser skyddar mot

oavbrutet regerande, korrupt handlande, instabilitet som leder till våld och krig, 
maktmonopolisering och maktkoncentration, tendens att samla makt och styre till en person, 
personkulter, fast grepp om privilegier kopplade till presidentskapet, beskyddande nätverk, 
klientliknande relation med väljarna, kultur av straffrihet, kontroll över och missbruk av 

                                               
1 Dulani, Boniface, African Publics Strongly Support Term Limits, Resist Leaders' Efforts to Extend Their 
Tenure, Afrobarometer, nr 30, 25 maj 2015, s. 2.
2 Byemelwa, Adonis, How African Strongmen Defy Term Limits, The Citizen, 2 mars 2016. 
3 Vencovsky, Daniel, Presidential Term Limits in Africa, Conflict Trends 2, 2007, s. 20
4 Dulani, 2011.
5 Dulani, 2011.
6 Magaisa, A., Presidential Term-Limits in Africa, 2015.
7 Mycket av detta är med i Afrikanska unionens afrikanska stadga om demokrati, val och styrelseformer från 
2004 och i Ecowas-instrumenten.
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offentliga organ och offentliga medel, otillbörliga politiska fördelar och maktupprätthållande 
på ett okonventionellt sätt.

3. Motståndarnas argument mot gränser för presidenters mandatperioder – debatt

Flera motiv för att avskaffa mandatperiodgränser har framförts, och diskussioner pågår om 
huruvida det är riktigt att tillämpa sådana gränser. Det vanligaste argumentet är att 
mandatperiodgränser inte är demokratiska eftersom de begränsar väljarnas möjligheter att 
behålla en sittande president, medan demokrati innebär ”en regering av folket, för folket och 
av folket”1.

Om en nation har en historia som kantats av inre oroligheter men har lyckats åstadkomma fred 
och stabilitet är ett annat argument att ett presidentbyte sannolikt skulle kunna leda till att 
landet faller tillbaka i krig.

Ett tredje argument är de olika tolkningarna när det gäller tillämpningen av bestämmelserna 
om mandatperiodgränser när de antas under en mandatperiod2.

Andra vanliga argument är bristande tillgång på lika erfarna ledare och åsikten att ett 
ledarbyte stör utvecklingsprojektens kontinuitet3.

Men sådana argument klarar sällan en kritisk granskning. I allmänhet är de afrikanska 
institutionerna och valkommittéerna inte tillräckligt oberoende för att oönskade ledare ska 
kunna röstas bort, och valen är inte alltid fria och rättvisa, utan påfallande bedrägerier och 
oegentligheter förekommer i samband med valen. Även om mandatperiodgränser begränsar 
de demokratiska valmöjligheterna är de således inte odemokratiska. I själva verket är de det 
bästa alternativet, eftersom institutionerna generellt sett inte är tillräckligt tillförlitliga för att 
omvandla folkets vilja till en politisk verklighet, då den politiska konkurrensen inte är 
tillräckligt utvecklad för att demokratiska valmöjligheter ska kunna finnas i Afrika söder om 
Sahara4.

När det gäller det andra argumentet har inget land någonsin störtat samman endast på grund 
av att en president frivilligt har avgått till följd av mandatperiodgränserna. I själva verket bör 
det understrykas att sanningen är den motsatta.

När det gäller tolkningsfrågor brukar internationella och regionala domstolar använda sig av 
den moderna tolkningsprincipen om ändamålsenlighet, som innebär att den tolkning 
prioriteras som bäst överensstämmer med lagens avsedda ändamål5.

                                               
1 Tabarrok, A., A Survey, Critique and New Defense of Term Limits, 1994, The CATO Journal. Finns på 
<http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/1994/11/cj14n2-9.pdf> Senast hämtad den 
24 mars 2016.
2 Loada, A., La Limitation du Nombre de Mandats Presidentiels en Afrique Francophone, Revue électronique 
Afrilex n°3, 2003, s. 158–159.
3 Okuku, J.A., Beyond ’Third Term’ Politics; Constitutional Amendments and Museveni’s Quest for Life 
Presidency in Uganda, Institute for Global Dialogue, Occasional Paper no. 48, 2005, s. 21.
4 Armstrong, B., Ne Touche Pas à ma Constitution: Pressures and Presidential Term Limits, Honors Thesis 
Northwestern University, 2011, s. 14.
5 Loada, A., La Limitation du Nombre de Mandats Presidentiels en Afrique Francophone, Revue électronique 
Afrilex n°3, 2003, s. 162–163.
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När det gäller de sista argumenten är inga ledare oersättliga oavsett hur väl de presterar, 
särskilt eftersom ”Afrika inte är i total avsaknad av bra ledare”1 och en bra ledare bör kunna 
skapa starka institutioner – i stället för ”starka män” – som fungerar även efter 
mandatperiodens slut och som säkerställer kontinuitet i de projekt som genomförs.

4. Slutsats

Det koloniala förflutna bör påminna oss om att det framför allt är medborgarna i ett land som 
bör avgöra om landets president har legitimitet. Även om mandatperiodgränser har 
respekterats, har de inte alltid hindrat afrikanska ledare från att försöka kontrollera 
maktmedlen för att stanna kvar vid makten, och ibland har de utnyttjat internationellt bistånd 
för att nå sitt mål. Att en ledare frivilligt försätter ett land i kaos enbart för att få sitta kvar 
under ytterligare en mandatperiod vittnar om mycket ansvarslösa ambitioner2. En förändring 
som sker genom tvång i stället för genom val skadar emellertid demokratin och freden. Det 
civila samhällets allt större medvetenhet om att en effektiv och rättvis politisk konkurrens 
stärker den demokratiska kulturen innebär att en allt större andel är emot en modell där 
presidenten väljs på livstid3, och i en färsk undersökning fastställs det att 75 % av Afrikas 
befolkning föredrar mandatperiodgränser4.

Som Yoweri Museveni sade 1986: ”Afrikas största problem … är ledare som inte vill lämna 
ifrån sig makten”. Eventuella nackdelar med mandatperiodgränser vägs i stor utsträckning 
upp av de många fördelar som dessa medför. En fredlig och rättvis överföring av makt som 
bygger på fritt valdeltagande och fria medier är nämligen av avgörande betydelse för rättvisa, 
fred, politisk stabilitet och utveckling.

                                               
1 Warioba, J.S., Political Succession in East Africa i Peter, C.M., Kopsieker, F., Political Succession in East 
Africa. In Search of Limited Leadership, 2006, s. 1.
2 Rakgomo, S., Presidential Term Limits in Africa: the Real Story, Mmegi, 2015.
3 Rotberg, R. I., ’Third-Term-Itis’ and the Crisis of Authoritarianism Across Africa, 4 november 2015; finns på: 
<https://www.chathamhouse.org/event/third-term-itis-and-crisis-authoritarianism-across-
africa#sthash.9tWGq6cF.dpuf'>.  
4 Avser presidentstyre; vid parlamentariskt styre föredrar 73 % mandatperiodgränser. Se Dulani, Boniface 
African Publics Strongly Support Term Limits, Resist Leaders' Efforts to Extend Their Tenure, Afrobarometer, 
nr 30, 25 maj 2015, s. 3.


