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Sammanfattning 
Under Gulfkriget växte en diktatur fram i Irak som världen lärde känna som 

Baathregimen. Denna styrdes av Saddam Hussein och hans inre cirkel, som behöll 

sitt maktmonopol genom upprepade våldshandlingar och hård kontroll över 

medborgarna. De demokratiska rättigheter som vi i västvärldens demokratier tagit 

som självklarheter var här inte så självklara. USA tog på sig rollen att avlägsna 

Saddam Husseins regim och bidra till att en demokratisk regering inrättades. Vid 

krigsslutet den 1 maj 2003 hade regimen fallit och Irak låg i händerna på 

ockupationsmakten. Man har därefter infört övergångsregeringar och 

övergångsparlament samt gjort en provisorisk författning, som sedan genom 

allmänna val har bytts ut mot en riktig regering, ett riktigt parlament samt en 

riktig författning. Vad denna uppsats syftar till är att klarlägga hur denna politiska 

process har yttrat sig. Har valen varit demokratiska? Går västvärldens 

demokratiska principer går att implementera i Irak, och hur ser denna demokrati i 

så fall ut? För att besvara syftet om huruvida Irak kommer att bli en demokratisk 

stat med tiden så har jag formulerat tre frågeställningar: (1) Hur bör en demokrati 

uppstå enligt de teorier som finns? (2) Hur har den politiska processen utvecklats 

efter kriget? (3) Vad finns det som talar för och emot en demokratisering av Irak? 

 

För att kunna definiera hur en demokrati bör uppstå, samt vilken demokratisk 

modell som bäst lämpar sig för just Irak, kommer uppsatsen först att göra en 

djupdykning ned i Robert A. Dahls och Arend Lijpharts kända demokratimodeller. 

Dahl lyfter fram sju polyarkiska institutioner som bör finnas inrättade i ett land för 

att de fyra demokratiska villkoren skall vara uppfyllda. De sju polyarkiska 

institutionerna består av; valda befattningshavare, lika och opartiska val, allmän 

rösträtt, rätt att kandidera i val, yttrandefrihet, alternativa informationskällor samt 

församlingsfrihet. De demokratiska villkoren är effektivt deltagande, lika rösträtt, 

upplyst förståelse samt kontroll över dagordningen. Dessa institutioner och villkor 

är av stor betydelse för ett lands förutsättning att utvecklas till en demokratisk stat. 

 

Lijphart, refererad i Larsson, 1997, s 75-78, använder sig av två idealiska 

demokratimodeller: westminstermodellen och konsensusmodellen. Dessa kan 

appliceras olika på olika politiska dimensioner i ett land. Ett land kan t.ex. 



använda sig av westminstermodellen – eller majoritetsmodellen som den också 

kallas – i parti-regeringsdimensionen medan den är präglad av konsensusmodellen  

- eller samförståndsmodellen – i den andra dimensionen. Den första dimensionen 

behandlar landets partipolitik samt dess kammarsystem medan den andra 

dimensionen tittar på hur makten är decentraliserad/centraliserad. 

 

Uppsatsens empiriska del visar Iraks utveckling från diktatur mot demokrati, och 

hur dess politiska system har utvecklats under USA-koalitionen och FN: s tillsyn 

och rådgivning. Den visar också de olika konflikterna som präglar landet och 

återuppbyggnadsprocessen, exempelvis sunniarabernas motstånd mot 

decentralisering, problemen med att bilda interimsregeringar och 

interimsparlament, samt de problem som funnits med att skapa en irakisk 

författning. 

 

I analysen har de sju polyarkiska institutionerna ställts emot de två politiska valen 

som skett i Irak under 2005, vilket leder till slutsatsen att fem av sju institutioner 

är inrättade i Irak idag. Det som blivit klart är att fria och opartiska val, samt 

allmän rösträtt är två institutioner som inte till fullo finns. Det enda demokratiska 

villkor som därför skulle kunna vara uppfyllt är upplyst förståelse. Vidare har 

Lijpharts demokratimodell, refererad i Larsson, brutits ned i beståndsdelar och de 

olika dimensionerna har plockats ur och jämförts med Irak, som är ett heterogent 

samhälle med många konfliktdimensioner, mångpartipolitik samt 

decentraliseringstendenser. För att få en så bra demokrati som möjligt skulle det 

därför vara nödvändigt att använda sig av samförståndsmodellen, som tillgodoser 

alla de olika folkgruppernas preferenser genom dels en hög grad av provinsiellt 

självstyre, samt ett samarbete mellan de olika folkgrupperna på central nivå. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vad som föranledde denna uppsats var debatten om Iraks framtid som en 

demokratisk stat mitt i arabvärlden, något som slog mig som rätt otroligt till en 

början. Systemet i Irak under Bathregimen garanterade visserligen en rad 

medborgerliga rättigheter, om de respekterades var en helt annan fråga. Iraks 

högsta beslutande organ var revolutionsrådet. Det hade 8-10 ledamöter som 

formellt delade den lagstiftande makten med parlamentet, men i praktiken 

beslutade allt. Presidenten utnämnde regeringen och parlamentet hade inga val 

mellan 1989-1996 trots att ledamöterna enligt författningen skulle sitta i 

fyraårsperioder. Presidenten Saddam Hussein valdes på livstid 1990. Då var han 

även statsöverhuvud, ordförande i revolutionsrådet, överbefälhavare samt 

regeringschef från 1994. Praktiskt taget all politisk makt i Irak strömmade genom 

en enda källa, Saddam och hans inre cirkel. Den inre cirkeln bestod av lojala 

släktingar och medarbetare som Saddam kunde lita på. Trots detta så har det visat 

sig att flera av dom gjort en rad försök att störta sin president, dock utan lyckas. 

Saddam behöll sitt diktatorsgrepp genom upprepade våldshandlingar och strikt 

medborgarkontroll. Kränkningarna mot medborgarna har enligt FN varit ”extremt 

grova”, människor har helt enkelt ”försvunnit” för att vid regimens fall hittas i 

massgravar utanför staden Hilla nära södra Bagdad (Internet 2). 

 

Under kalla kriget var det självklara hotet för USA att Sovjetunionen skulle 

försöka vinna inflytande och kontroll i Mellanöstern, men under Gulfkriget hade 

den framväxande Baath-regimen i Irak blivit ett större hot. Något senare 

ockuperade Irak också Kuwait. USA: s respons på detta blev ”Operation 

Ökenstorm” som inleddes av de amerikanska styrkorna, uppbackade med FN-

mandat och deltagande av 28 länder. Irakierna drevs ut och Saddamregimen var 

nu USA: s fiende nummer ett. 1998 undertecknade den amerikanska presidenten 

Bill Clinton den s.k. Iraq Liberation Act. Dess syfte var att avlägsna Saddam 

Husseins terrorregim och bidra till att en demokratisk regering inrättades. Men 

efter de hemska terrordåd som skakade USA den 11 september 2001 ansåg man 

att hotbilden var så pass stor. Man fruktade spridning av tänkbara 

massförstörelsevapen och oprovocerade angrepp med missiler, vilket ledde till att 
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USA tog på sig rollen – som den enda kvarvarande supermakten efter kalla kriget 

– att stävja de framväxande hoten. President Bush förde i januari 2002 fram 

uttrycket ”ondskans axelmakter” då han talade om Irak (Hagman, 2004: 1-6). 

Händelserna eskalerades och i mars 2003 invaderade man Irak med syfte att få 

bort Saddam Hussein från makten och implementera en demokratisk regering i 

landet (Ibid: 4). Den första maj 2003 var kriget officiellt slut, men nu hade det 

uppstått en ny situation inom landet – totalt kaos (Norell, 2004: 19). 

 

Den självklara frågan som dök upp då var ”Hur ska man gå till väga för att 

demokratisera Irak?”, vilket nästan direkt följdes av frågan ”Är det ens möjligt att 

genomföra en demokratisering av detta land?” 

 

Nu kommer vi till den centrala delen som jag vill undersöka, vad som egentligen 

hände efter kriget. Uppsatsen är en menad att vara en ”före-efter”-studie av Iraks 

demokrati, självklart med större tonvikt på ”före” eftersom den provisoriska 

regering som finns i dagens Irak knappast uppvisar stabilitet gällande 

demokratiska principer osv. Med andra ord – det existerar ännu inget ”efter”. 

Uppsatsen kommer därför nu att enbart fokusera på hur den politiska utvecklingen 

sker i landet Irak. För att göra detta så kommer jag använda Robert A. Dahl och 

Arend Lijphart, refererad i Larsson, 1997, s 75-78. Dessa kända demokratiteorier 

kommer att fungera som teoretiskt ramverk för att kunna se vilka svårigheter och 

vilka möjligheter som finns, och om det verkar som Irak är på väg åt rätt håll, dvs. 

det demokratiska hållet. 

1.2 Syfte 

Denna uppsats kommer att inrikta sig på hur den nya demokratiska regeringen i 

Irak skall upprättas. Den centrala, vilket också är syftet med denna uppsats, är att 

diskutera Iraks förutsättningar för att bli en demokratisk stat med tiden. För att 

besvara syftet har jag radat upp ett antal frågeställningar: 

• Vilka kriterier finns för att ett land skall anses demokratiskt? 

• Hur har den politiska processen i Irak utvecklats efter kriget? 

• Vilka faktorer finns det som talar för och emot en demokratisering av 

Irak? 
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1.3 Metod 

Som start kommer jag ta upp olika teorier om hur en demokrati uppstår, något 

som gör Robert A. Dahl relevant för denna uppsats. I hans bok ”Demokratin och 

dess antagonister” (1999) illustrerar han en modell med sju olika institutioner som 

kännetecknar polyarki samt fyra olika kriterier för den idealistiska demokratiska 

processen: att alla medborgare har rätt att delta i hela beslutsgången, att alla 

medborgare ska ha lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet, att alla medborgare 

ska ha lika möjligheter till förståelse för mål och medel för det egna intresset och 

att alla medborgare alltid ska kunna bestämma hur olika ärenden skall föras upp i 

den politiska dagordningen. Denna modell kommer att utgöra uppsatsens 

teoretiska ramverk tillsammans med Arend Lijpharts kända modell, vilken 

undersöker kopplingen mellan länders sociala/kulturella sammansättning och dess 

statsskick. Denna modell står att finna i Reidar Larssons verk ”Jämförande 

Politik” (1997), där Lijphart – ett av de stora namnen inom den komparativa 

statsvetenskapliga forskningen – enligt Larsson utgår ifrån att det finns två 

huvudtyper av demokratiskt styrelseskick: Majoritetsdemokrati och 

samförståndsdemokratin. Utifrån dessa skapas denna demokratimodell av 

teoretiska konstruktioner som skall ställas mot de verkliga styrelseskicken för att 

utläsa var på skalan olika styrelseskick kan placeras. De två modellerna skall 

alltså komplettera varandra genom att klargöra var Irak ligger på den 

demokratiska skalan, och hur dess styrelseskick uppfyller de demokratiska 

principerna. 

1.4 Material 

För att kunna klarlägga detta så kommer jag att titta på den politiska 

återbyggnadsprocessen som påbörjats efter kriget. Till detta har jag tagit Magnus 

Norells bok, ”Mellanöstern efter kriget i Irak – Demokratisering med förhinder?” 

(2004) som hjälp. Norell är en forskare vid totalförsvarets forskningsinstitut samt 

en av Sveriges främsta Mellanösternexperter, som ger en långsiktig och analytisk 

beskrivning av läget i Mellanöstern. Irak är ett land i ständig förändring – 

förändringar som dock tar ett längre tag för att hamna i böcker. Samtidigt som 

denna uppsats skrivs så görs historia i och med parlamentsvalet som skett den 15 

december 2005, och för att få läsa och ta del av denna process är det självklart för 

mig att använda mig av de medier jag kan. För att få det dagsfärskaste materialet 

 6



har jag använt mig av dagstidningar så som Svenska Dagbladet, Expressen och 

Aftonbladet som har gett mig aktuella nyheter om det senaste valet. En artikel är 

skriven av Carl Cederström, f d Irakhandläggare på UD:s Mellanöstern- och 

Nordafrikaenhet, som också har skrivit många andra artiklar om Iraks 

demokratiseringsprocess.

 

Andra källor jag använder mig av är Världspolitikens dagsfrågor nr.12 av Ulf 

Hagman, samt Landguiden och Nationalencyklopedin på Internet. Dessa har 

fungerat som komplement till Norells bok. Utöver detta har jag läst 

mellanösternrapporter från International Crisis Group (ICG). 

1.5 Källkritik 

Det som utgör en av svårigheterna med att forska om aktuella händelser är att 

mycket av det stoff man nyttjat kan bli inaktuellt eller uppdaterat allt eftersom 

händelserna utvecklas – nyheterna sover aldrig – vilket gör att det ställs högre 

krav på författaren när det gäller att få tag på aktuella källor. Självklart måste man 

även ha i åtanke att mycket av det artiklarna innehåller är just journalisternas egna 

åsikter och tolkningar blandat med ren fakta. I min jakt på information har jag 

också ofta stött på källor som ”går in i varandra”, vilket har utgjort en svårighet 

för mig när det gäller att komma till rätta med vem som skrivit vad. Partiskhet är 

också en sak att beakta då man skriver en sådan här undersökande uppsats. En av 

de nätbaserade källorna jag använt mig av, Komar.se, är en kurdisk-svensk 

nättidning som självklart framhäver de kurdiskt politiska intressena. Därför har 

jag betraktat den information jag har fått noggrant för att efter bästa förmåga sålla 

ut åsikter från fakta. 

 

I mitt teoretiska ramverk har jag också – mot all förmodan – nyttjat Reidar 

Larssons bok ”Jämförande politik” (1997) där Arend Lijpharts modell ”Nio typer 

av demokratiska system” återgiven. Att nyttja en andrahands källa var i detta fall 

en nödvändighet, då förstahands källorna ”Democracies. Patterns of Majoritan 

and Consensus Government in Twenty-One Countries” (1984) samt uppsatsen 

”Democratic Political Systems” ingående i ”Contemporary Political Systems. 

Classification and Typologies” (1990) inte stod att finna. Därmed har jag, hela 

uppsatsen igenom, även behandlat modellen som Larssons tolkning utav Lijphart 
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– inte en ursprungskälla, vilket bör observeras. Med risk för upprepning kommer 

jag även att klargöra detta åtskilliga gånger, så att missförstånd om textens 

ursprung inte sker. 

 

Värt att nämna är även att Lijpharts demokratiska modell visserligen är anpassad 

för länderna i väst, men är likväl intressant i detta fall. Detta på grund av att det är 

just en västerländsk demokratisk modell man försöker implementera i Irak och 

ingen Mellanöstern-demokrati. 

1.6 Avgränsningar 

Jag kommer inte att gå djupare in på USA: s agenda i Irak (det spekuleras om de 

är ute efter de oljeresurser som Irak innehar eller om de söker att bevara sitt 

maktmonopol). Därav kommer det sig också att jag kommer att hålla mig endast 

kortfattat vid krigshistoria och diktaturen i sig, Al’Qaida och andra terrorgrupper. 

Min fokusering kommer att ligga enbart på Iraks möjlighet att förändras i 

demokratisk riktning, därför kommer jag förhålla mig mest till tiden efter kriget 

och utvecklingen därefter. Det centrala med denna uppsats kommer vara att 

studera den politiska processen i Irak för att kunna jämföra denna med de kriterier 

som staplas upp i mitt teoretiska ramverk. Sedan kommer jag att diskutera de 

förutsättningar som Irak har för att kunna bli en demokrati enligt de västerländska 

principerna. Gällande teorin har jag avgränsat mig till de teorier som rör sig om de 

olika definitioner av demokrati och hur en demokrati uppstår. Jag har därför valt 

att använda mig främst av Robert Dahls demokratiteorier, samt Lijpharts 

demokratimodell som finns refererad i Larsson. 
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2. Ett demokratiskt ramverk 

Vad som är av vikt för denna uppsats är att ha ett teoretiskt ramverk som 

klarlägger två saker: vilket politiskt system passar i ett etniskt och religiöst delat 

Irak, samt vilka slags demokratiska principer Irak måste ansluta sig till för att 

uppnå en legitim demokratisk stat. Här har jag alltså tagit Arend Lijphart 

(refererad i Larsson, 1997, s 75-78) och Robert A. Dahl till hjälp. Larssons referat 

av Lijpharts demokratimodell skall i denna uppsats användas för att kartlägga det 

politiska system som skulle kunna växa fram i Irak. Med detta som utgångspunkt 

följer möjligheten att göra jämförelser med andra länder som har liknande 

demokratiska system, jämförelser som förhoppningsvis ska leda till slutsatser om 

Iraks politiska utveckling. Dahl, å andra sidan, nämner i sin bok ”Demokratin och 

dess antagonister” grundläggande kriterier för en demokratisk process, vilka jag 

skall belysa och ta med mig i analysen. 

2.1 Arend Lijpharts demokratimodell 

Lijphart är känd för skapandet av två demokratityper; majoritetsdemokrati och 

samförståndsdemokrati mer känd som konsensusdemokrati. Konsensustypen 

återfinns i länder som Belgien och Schweiz medan majoritetsdemokratin återfinns 

i England och talas ofta om som Westminstermodellen. Vad som är utmärkande 

för konsensustypen är att den inte har något direkt kriterium angående enhällighet 

utan söker bara vinna alla viktiga samhällsgruppers uttryckliga samförstånd 

medan majoritetsmodellen går ut på majoritetsstyre (Dahl, 1999: 243-244). 

 

2.1.1 Majoritetsdemokratin 

Lijphart beskriver, enligt Larsson, denna typ av demokrati som en modell som 

kräver majoritetsval och ett tvåpartisystem. Den tillämpas också bäst i länder med 

en starkt centraliserad stat där de kommunala självstyrena är relativt svaga. 

Larsson refererar även till författarna Hague och Harrops beskrivning av 

majoritetsdemokratin: ”i teorin om än inte i praktiken en folkvald diktatur”. 

(Larsson, 1997: 75-77). 
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2.1.2 Samförståndsdemokratin 

Samförståndsdemokratin, eller konsensusdemokratin som den också kallas, 

tillämpas bäst i samhällen där det finns många olika etniska och religiösa 

folkgrupper. Dessa samhällen kallas pluralistiska samhällen, och Lijphart (enligt 

Larsson) betonar att det finns två sorters plurala samhällen: heterogena och 

homogena. I de heterogena samhällena är de olika minoriteterna och 

folkgrupperna starkt uppdelade, medan de i de homogena samhällena inte har fullt 

så starka skiljelinjer (Larsson, 1997: 75-77), exempelvis Sverige som idag är ett 

långtgående mångkulturellt samhälle. 

 

Larsson refererar även till Lijpharts exempel på heterogena samhällen; Nordirland 

och Kanada. I Nordirland finns de stora skiljelinjerna mellan katolikerna och 

protestanterna, i Kanada finns den franska minoriteten. I dessa samhällen skulle 

inte majoritetsdemokratin fungera, just eftersom de olika folkgrupperna är så olika 

i både folkmängd, kultur, etnicitet och religion. I heterogena samhällen måste det 

alltså finnas en så kallad samförståndsmodell som kännetecknas av proportionella 

valsystem, mångpartisystem, långtgående kommunalt eller regionalt självstyre 

osv. som kan hantera konfliktlinjerna och samtidigt bevara minoriteternas 

rättigheter. 

 

Dessa två modeller måste betraktas som idealtyper. De är teoretiska 

konstruktioner som kan läggas som ramverk för de verkliga styrelseskicken för att 

analysera inom vilken dimension de hör hemma (Ibid.). 

 

2.1.3 Det två dimensionerna 

Lijphart skapade (enligt Larsson) denna modell med nio typer av demokratiska 

system, där det finns två faktorer vilka man har i åtanke vid klassificeringen av ett 

demokratiskt styrelseskick. 

 

”Dimension I” beskrivs som ”regerings-partidimensionen”. Här ska indelningen 

ske enligt vilken slags partisystem som landet har (två-mångpartisystem), hur 

valsystemet ser ut (majoritets- eller proportionellt system), den politiska 

konfliktdimensionen bland partierna (vänster-höger, religion, etnisk etc.), dess 

fallenhet för koalitionsbildning respektive dominans av exekutivmakten. 
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”Dimension II” är indelade i centraliserade och decentraliserade länder, samt 

beroende på hur parlamentets kammare ser ut och hur flexibel författningen är. 

Det senare syftar på politikens juridicering. Ifrågasätter man besluten, finns det 

beslut som har prövats i domstol? Lijpharts teoretiska modell bygger på en mängd 

data insamlad från hela efterkrigstiden, som har givit honom information nog, 

enligt Larsson, att klassificera och placera länderna rätt i tabellen. En kuriosa som 

Larsson påpekar är att Lijphart även använt sig av ett demokratiindex gjort av 

Dahl. De länder man angivit i matrisen med kursiv text är länder med en 

heterogen samhällsstruktur (Larsson, 1997: 75-77). 

 

DIMENSION II 

 

 

 

Majoritetsdemokrati

 

Mellanform 

 

Konsensusdemokrati

Majoritets- 

demokrati 

Nya Zeeland 

Storbritannien 

Irland Australien 

Österrike 

Kanada 

Tyskland 

USA 

Mellanform Island 

Luxemburg 

Frankrike V 

Norge 

Sverige 

Italien 

Japan 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 D

IM
EN

SI
O

N
 I 

Konsensus- 

demokrati 

Danmark 

Israel 

Belgien 

Finland 

Frankrike IV 

Nederländerna

Schweiz 

 

(Lijpharts demokratiska modell, refererad i Larsson, 1997: s 76). 

 

Det självklara för min studie är att studera Irak som ett pluralistiskt samhälle, då 

det är starkt uppdelat i etniska och religiösa grupper. Iraks största etniska 

invånargrupp är araberna, och inom denna grupp finner vi de två största religiösa 

grupperna inom landet: shia- och sunnimuslimerna. Landets största minoritet är 

kurderna, som enligt statistiken utgör en femtedel av befolkningen. De bor först 
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och främst i de nordöstra delarna av Irak, i självstyrda provinser. De andra 

folkgrupperna, som finns i varierande mängd, är: turkmener, assyrier, armenier, 

iranier och beduiner (Internet 4). 

 

Detta land kan på grund av de många etniska och religiösa skiljelinjerna 

klassificeras som ett heterogent land, därför faller det sig naturligt för mig att 

studera det som ett sådant. Enligt Lijphart tillämpas bäst samförståndsdemokrati i 

heterogena länder. Jag vill ta fasta på om Irak visar några tendenser på att närma 

sig mot samförståndsdemokrati i de olika dimensionerna, för att på ett 

överskådligt sätt kunna placera in landet i modellen samt dra paralleller till andra 

länder inom samma ruta, heterogena som homogena. Därefter tänker jag diskutera 

landets förutsättningar för en demokratisk framtid. 

2.2 Den demokratiska processen 

I Robert A. Dahls bok Demokratin och dess antagonister (1999) utförs en 

grundlig argumentation för demokratin och försvarar den mot andra politiska 

filosofier som anarki och förmyndarskap. Jag kommer att lyfta fram de 

grundläggande principerna för demokrati, samt vad som utgör en demokratisk 

process för att kunna göra en rättvis undersökning av situationen i Irak. 

 

Det finns två grundläggande principer som utgör en stadig grund för en 

demokrati. Principen om inneboende jämlikhet och principen om personlig 

autonomi. Enligt Dahl så har tron att människor – åtminstone en ansenlig mängd 

människor – är jämlika i någon grundläggande mening haft ett stort och bestående 

inflytande. Den återfinns i den demokratiska ideologin och i de flesta religioner, 

vars gemensamma styrka är just tron på att vi alla är Guds barn (Dahl 1999:133). 

 

2.2.1 Principen om inneboende jämlikhet 

Sedan 1600-talet har man uppmärksammat de paralleller som finns mellan 

demokrati och frihet, i huvudsakligen tre avseenden: 

1. Frihet i allmänhet; (yttrande- och föreningsfrihet, rätt att bilda 

oppositionspartier, rätt till fria och rättvisa val osv.) Eftersom vissa rättigheter, 

friheter och möjligheter är nödvändiga för själva den demokratiska processen, så 

måste de förekomma så länge processen finns till. 
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2. Frihet till självbestämmande; att själva styra och lyda de lagar man själv 

har valt – att vara självbestämmande – är ett önskvärt mål. Men det kan inte nås 

om människor är isolerade; de måste leva tillsammans med andra för att ha ett 

tillfredställande liv. Men livet i en sammanslutning kräver ibland att man följer 

kollektiva beslut som är bindande för alla. Problemet blir då att hitta ett sätt att 

fatta sådana beslut på, så att medlemmarna fortfarande kan vara självstyrande. 

Eftersom demokrati maximerar möjligheterna för självbestämmande bland 

sammanslutningens medlemmar, är det den bästa lösningen. 

3. Moralisk autonomi; att man gör de moraliskt relevanta valen på egen hand, 

man är herre över sina egna val. 

 

Dessa friheter, menar Dahl, arbetar för att skydda personliga intressen och är ett 

instrument för mänsklig utveckling (Dahl, 1999: 138-150). 

 

2.2.2 Principen om personlig autonomi 

Förutsättningen om personlig autonomi handlar om att var och en är bäst kapabel 

att bedöma vad man själv är intresserad av och vad som är ens eget bästa, om inte 

motsatsen är bevisad. Denna princip kan ses mer som sunt förnuft än en moralisk 

regel, den har nämligen en blandning av moraliska och empiriska överväganden i 

sig, vilket möjliggör en större acceptans för undantagsfall. Den säger också klart 

var bevisbördan måste ligga om ett undantag skall göras och personlig autonomi 

ersättas av paternalistisk auktoritet (Ibid: 156-157). 

 

2.2.3 Den demokratiska processen 

Vad kännetecknar den demokratiska styrelseprocessen? För att besvara den frågan 

går Robert Dahl fram i tre etapper. Eftersom demokrati är en slags politisk 

ordning så väljer han att först definiera vilka grundantaganden som ligger till 

grund för en politisk ordning. För det andra anger han vilka grundantaganden som 

rättfärdigar en demokratisk politisk ordning. För det tredje så pekar han på vilka 

kriterier som utmärker en demokratisk politisk ordning och hur de följer av våra 

grundantaganden (Ibid: 165). Jag ska börja med att redovisa dessa en i taget, för 

att sedan gå vidare till att belysa de enligt Dahl fastställda demokratiska 

principerna. 
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Grundantaganden för en politisk ordning 

Det första grundantagandet för vilken politisk ordning som helst är att en grupp 

människor bildar en sammanslutning. Det kan även vara en grupp människor som 

önskar använda en redan befintlig sammanslutning till att nå vissa mål. Nästa steg 

på vägen är att sammanslutningen antar ett handlingsprogram och riktlinjer som 

medlemmarna följer. Reglerna eller lagarna som bildas måste även uttryckligen få 

efterverkningar om de inte följs, i form av straff eller böter. Vidare så är besluten i 

sammanslutningen bindande, och de som fattar besluten är styrelsen. 

Sammanslutningen behöver inte på något sätt vara en vedertagen tvångsmakt, och 

styrelsen behöver inte vara en regering. Processen att fatta bindande beslut 

omfattas av två olika etapper: en fastställd dagordning, samt ett beslutsstadium. 

Beslutsstadiet kulminerar i ett avgörande, vilket innebär att en viss åtgärd antagits 

eller förkastats (Ibid: 166-167). 

 

Dessa är de mest grundläggande förutsättningarna för en politisk ordning, och 

återfinns alltså i de flesta länder idag. Utan dessa förutsättningar kan man aldrig ta 

de ytterligare stegen mot en demokratisk ordning, därför är det viktigt att ha en 

god grund att stå på. 

 

De fem grundantaganden som motiverar en demokratisk politisk ordning 

1. Ett uttryck som inte sällan kopplas samman med demokratiska värderingar 

är ”ingen är ovanför lagen”. Detta innebär att de bindande besluten enbart skall 

fattas av personer som är underställda besluten. Det bygger på den elementära 

rättviseprincipen att den som inte själv är bunden av en viss lag, inte rättmätigt 

kan ålägga andra att följa den. 

2. Varje medlem i anslutningen är lika mycket värd som den andra, därför 

bör allas intressen vägas lika tunga och förtjäna lika mycket hänsyn. Detta är en 

direkt tillämpning av principen om en inneboende jämlikhet. 

3. ”Oskyldig till motsatsen bevisats”, är ett annat uttryck som kanske kan 

kopplas samman med Dahls tredje grundantagande. Dahl menar att ingen vuxen 

medlem skall behöva bevisa att han eller hon har tillräcklig kompetens att 

tillvarata sina egna intressen, utan bevisbördan ligger istället på den som hävdar 

motsatsen. 
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4. Eftersom varje medlem i anslutningen är lika mycket värd som den andre 

måste även varje medlems krav på vilka bindande åtgärder som bör antas vara lika 

giltiga som den andres. 

5. Sammantaget så präglas de olika grundantaganden av en stark 

jämställdhetskänsla, men när det kommer till resurser är det enligt Dahl 

rättviseprinciper som man åkallar. Knappa och värdefulla saker behöver inte 

nödvändigtvis fördelas jämlikt, men dock rättvist. Det kan kanske i vissa fall 

finnas skäl att fördela efter förtjänst, men inte nödvändigtvis i lika stora andelar. 

Ibland kan det förstås vara så att en rättvis fördelning kräver lika stora andelar för 

alla av det knappa och värdefulla; eller – om det inte låter sig göra – en lika stor 

chans för alla att komma över det saken gäller (Dahl, 1999:168-169). 

 

Dessa grundantaganden har principen om inneboende jämlikhet och principen om 

personlig autonomi som utgångspunkt. Enligt Dahl så har tron att människor – 

åtminstone en ansenlig mängd människor – är jämlika i någon grundläggande 

mening haft ett stort och bestående inflytande. Den återfinns i den demokratiska 

ideologin och i de flesta religioner, vars gemensamma styrka är just tron på att vi 

alla är Guds barn (Dahl 1999:133). 

 

Kriterier på en demokratisk process 

Dahl visar på fyra kriterier som är normen utifrån vilka man bör värdera de 

politiska procedurerna i en sammanslutning där grundantagandena gäller. En helt 

och hållet demokratisk process skulle uppfylla alla dessa kriterier, Dahl utgår 

dock från att det nog aldrig kommer att finnas någon helt och hållet demokratisk 

process eller något fullständigt demokratiskt styre. Kriterierna representerar 

istället idéer om mänskliga möjligheter som den aktuella verkligheten kan 

jämföras med, det är användbara som instrument för att värdera de verkliga 

möjligheterna som finns till hands (Dahl 1999:169-170). 

 

Följande fyra kriterier är normen: 

1. Effektivt deltagande, dvs. medborgarna bör ha lika och adekvata 

möjligheter att uttrycka vilket slutgiltigt avgörande de föredrar. De måste ha lika 

och adekvata möjligheter både att föra upp frågor på dagordningen och att 

förespråka det ena avgörandet framför det andra. 

 15



2. Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet, varje medborgare måste under 

beslutsfattandet tillförsäkras lika möjligheter att uttrycka ett val som väger lika 

tungt som varje annan medborgares val. Vid det slutliga avgörandet, utgör dessa 

val – och de enbart – grunden för beslutet. Dahl tror att detta krav vilar på den 

praktiska bedömningen att det är nödvändigt med lika rösträtt för att principen om 

jämlikhet i sig och förutsättningen om personlig autonomi skall kunna 

upprätthållas bland medborgarna. 

3. Upplyst förståelse, att varje medborgare bör ha adekvata och lika 

möjligheter att upptäcka och begrunda det val som bäst tjänar hans eller hennes 

intressen (inom den tidsram som tvånget att fatta beslut i frågan medger). 

4. Kontroll över dagordningen är det fjärde kriteriumet för en demokratisk 

process. Dahl poängterar dess betydelse med ett exempel från gamla Atens dagar. 

Efter att Filip av Makedonien besegrat atenarna vid Chaironeia berövar han dem 

även rätten att fatta beslut som rör militära och utrikespolitiska frågor. 

Medborgarna fortsätter att samlas cirka 40 gånger om året för att ta beslut i de 

frågor som de fortfarande har befogenhet att besluta något i, vilket är mest lokala 

frågor, men beträffande några av de mest viktiga frågorna måste de hålla tyst. 

Skulle man ändå säga att Aten var lika demokratiskt som vanligt? Även om det 

nya systemet helt och hållet skulle uppfylla de tre första kriterierna och alltså vara 

”fullt demokratiskt i förhållande till sin dagordning”, så vore det ändå en parodi 

på demokrati. Medborgarna skulle inte kunna fatta demokratiska beslut i viktiga 

frågor, bara i sådana som de styrande låtit stå kvar på den krympa dagordningen i 

denna snöpta demokrati. Alltså sammanfattar vi det sista kriteriet som att 

”medborgarna måste ha exklusiv möjlighet att bestämma hur ärenden skall föras 

upp på den demokratiska beslutsprocessens dagordning” (Dahl 1999: 170-177). 

 

2.2.4 Polyarki 

För att förklara polyarkins inträde i den demokratiska diskussionen tänker jag 

härmed citera Dahl: 
”Skalförändringen och dess konsekvenser – representativt styre, större mångfald, ökade 

klyftor och motsättningar – medverkade till att det utvecklades en uppsättning politiska 

institutioner, som tillsammans särskiljer den moderna, representativa demokratin från 

alla andra politiska system, de må vara icke-demokratiska regimer eller tidigare 

demokratiska system. Detta kallas polyarki.”(Dahl 1999: 339) 
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Dahl och Lijphart har olika definitioner av demokratiska länder. Dahl analyserar 

termen demokrati ingående och skiljer demokratier från polyarkier, som visas i 

citatet ovan. Dahl tar upp sin kollega Arend Lijpharts analys av majoritära och 

samförståndsinriktade beslutsmönster i de 21 länder som alla ”utan avbrott varit 

demokratiska sedan andra världskrigets dagar”, men kallar dessa istället för 

”stabila polyarkier” (Dahl 1999: 243-244). 

 

Tolkningarna av polyarkier är många och skiljer sig åt i många avseenden, men de 

är inte oförenliga. Samtidigt som det är en slags politisk ordning så är det även ett 

system av politisk kontroll där de i det ledande skiktet av samhället förmås 

anpassa sitt beteende för att tillfredställa sina väljare, olika partier och grupper, 

samt att det är en ny uppsättning institutioner nödvändiga för en storskalig 

demokratisk process (Ibid: 340). 

 

Dahl fortsätter vidare med sin definition av polyarki som en politisk ordning med 

kännetecken som att medborgarskapet gäller en relativt stor andel av den vuxna 

befolkningen, samt att de medborgerliga rättigheterna omfattar möjligheten att 

motsätta sig och rösta bort de högsta politiska befattningshavarna. Detta definierar 

polyarkins olikhet med mer inskränkta system som visserligen tillåter opposition, 

men bara av en begränsad grupp, samt dess olikhet med auktoritära regimer där 

det inte är tillåtet att rösta bort regeringen. 

 

Polyarki kännetecknas även av sju institutioner: 

1. Valda befattningshavare 

2. Fria och opartiska val 

3. Allmän rösträtt 

4. Rätt att kandidera i val 

5. Yttrandefrihet 

6. Alternativa informationskällor 

7. Församlingsfrihet 

 

Dessa är faktiska rättigheter, institutioner och processer som, beroende på i vilken 

utsträckning var och en av dessa institutioner förekommer, kan hjälpa till att 
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rangordna världens länder. De fungerar alltså som kriterier, som tillsammans med 

de fyra kriterierna för en demokratisk process hjälper till att klassificera och 

rangordna vilka omständigheter som befrämjar eller försvårar en utveckling mot 

polyarki. Dahl förklarar detta genom att säga att polyarkins institutioner är 

nödvändiga för att komma så nära en demokratisk styrelseprocess som möjligt i 

ett land. Han visar förhållandet mellan polyarki och vad som krävs för en 

demokratisk process i en tabell som finns återgiven här nedanför (Dahl 1999: 343-

347). Denna tabell kommer att fungera som grundunderlag för min utredning om 

demokratins framväxt i Irak. 

 

Nedanstående institutioner är 

nödvändiga... 

... för att följande villkor skall 

vara uppfyllda 

1. Valda befattningshavare 

2. Fria och opartiska val 

I. Lika rösträtt 

1. Valda befattningshavare 

3. Allmän rösträtt 

4. Rätt att kandidera i val 

5. Yttrandefrihet 

6. Alternativa informationskällor 

7. Församlingsfrihet 

II. Effektivt deltagande 

5. Yttrandefrihet 

6. Alternativa informationskällor 

7. Församlingsfrihet 

III. Upplyst förståelse 

1. Valda befattningshavare 

2. Fria och opartiska val 

3. Allmän rösträtt 

4. Rätt att kandidera i val 

5. Yttrandefrihet 

6. Alternativa informationskällor 

7. Församlingsfrihet 

IV Kontroll över dagordningen 

(Polyarki och den demokratiska processen, Dahl 1999:345) 

 

Med hjälp av modellen kommer jag först att leta efter de sju institutionerna för 

polyarki inom Irak. Genom att kartlägga vilka institutioner som finns kommer jag 
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att se vilka demokratiska villkor som är uppfyllda, och där efter att kunna dra en 

slutsats om hur pass demokratiskt Irak kan sägas vara idag. För att stödja denna 

slutsats och ta reda på mer om förutsättningarna för ett demokratiskt Irak kommer 

jag undersöka landet utifrån de två olika dimensionerna i Lijpharts skala. När jag 

placerat in Irak i Lijpharts modellen kan jag även, utifrån denna, diskutera mer om 

landets demokratiska framtid. 

 

Det teoretiska ramverket är härmed fastställt, så även de metoder jag kommer 

använda för att nyttja detta ramverk. Men före jag börjar analysera Iraks 

nuvarande styrelseskick kommer jag ta en liten historisk tillbakablick, detta för att 

kunna förstå de bakomliggande skälen och konflikterna som spirat upp i dagens 

Irak. 
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3. Kriget om freden 

Vid det officiella krigsslutet den 1 maj 2003 inleddes i Irak en stor våg av 

plundring och förstörelse. Det mesta som kunde tas från offentliga byggnader; 

viktiga dokument, ovärderliga föremål osv. förstördes i bränder eller försvann. 

Vapen stals, förtryckta folkgrupper hetsade varandra och gjorde väpnat motstånd 

mot de utländska styrkorna (Internet 3), vilket inte riktigt motsvarade USA-

koalitionens bild av hur det skulle ha sett ut. Bush hade förutspått om att den 

irakiska befolkningen skulle vara överlyckliga över ”befrielsen”, men medan 

presidenten officiellt deklarerade att kriget var över så förmedlade media en helt 

annan bild – totalt kaos (Hagman,  2004: 6-9). Den största delen av dem som 

gjorde väpnat motstånd mot de utländska trupperna var Saddamanhängare som 

tjänat på den forna diktaturen (Ibid: 18), men det finns även dem som tror att de 

utländska trupperna enbart är ute efter oljan. 

 

Oroligheterna har försvårat demokratiprocessen och fortsätter att göra den 

problematisk. Paul Bremer – före detta chef för den amerikansk/engelska 

koalitionens provisoriska myndighet i Irak – har konstaterat att innan 

säkerhetsläget förbättrats i Irak så kommer det vara näst intill omöjligt att få igång 

ekonomin och återuppbyggnaden (Ibid: 8-9). 

3.1 Irak – det växande hotet 

Carl Cederlund, som är en f d Irakhandläggare på UD:s Mellanöstern- och 

Nordafrikaenhet, sammanfattar i sin artikel tre misstag gjorda av 

Bushadministrationen efter kriget. För det första placerade man inte ut tillräckligt 

många soldater för att stabilisera landet. För det andra avskedade man hela den 

irakiska armén, vilket ledde till att ett par hundra tusen missnöjda män med 

vapenutbildning och Kalasjnikov blev arbetslösa. Slutligen så utestängde man 

tidigare Baathpartimedlemmar från det politiska återuppbyggnadsarbetet. Det har 

medfört att många sunniter i dag inte deltar i den politiska processen (Internet 6). 
 

Konsekvenserna av kriget är alltså inte de enda problem som finns. Religiösa och 

etniska motsättningar har vuxit sig starkare under tjugo år av diktatur. Detta har 

färgat befolkningen, som inte ser med blida ögon på USA-koalitionens 
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ockupation. Norell beskriver de olika motsättningarna internt och externt. Internt 

krävs befolkningens stöd vid skapandet av en legitim regering. Problemet där är 

att den irakiska befolkningen just nu inte litar vare sig på ockupationsmakten eller 

på varandra. Dessa skall etsas samman i en gemensam irakisk identitet som får 

spira vid sidan om de religiösa och etniska identiteterna. Externt har landet för lite 

medel för att själv kunna genomföra denna återuppbyggnadsprocess, därför krävs 

dessutom ett långsiktigt stöd av internationella hjälporganisationer och länder. Det 

innebär även att utländska styrkor behöver bistår med att upprätthålla den 

bräckliga freden (Norell, 2004: 18-25). 

 

Själva krisen, kriget och återuppbyggnaden av Irak är inte bara en fråga för Irak. 

Det är en fråga som rör hela det internationella samfundet, efter att både FN och 

EU valt att stödja USA-koalitionens återuppbyggnadsprocess av Irak i en 

resolution från oktober 2003. Än så länge har processen visat sig vara besvärlig, 

landet har hamnat i ett slags ”kriget om freden”-läge. Väljare måste registreras 

och läget i landet måste stabiliseras för att det skall kunna uppstå en grogrund för 

en sund politisk kultur. Till detta hör även att infrastrukturen återställs (Ibid: 9-

25). 

3.2 Skapandet av en interimsregering 

När kriget officiellt upphörde började Koalitionens Provisoriska Myndighet 

(CPA) genast arbeta med att upprätta en tillfällig irakisk regering. Metoderna 

varierade dock och problemen hopade sig. I staden Najaf blev en medlem ur 

Bathpartiet utsedd till borgmästare, något som upprörde många (Internet 3). 

Redan efter en månad bestämde USAs utrikesdepartement att Jay Garner, utsedd 

att leda CPA, skulle ersättas av Paul Bremer, en man som ville ha en bredare 

representation av de olika irakiska folkgrupperna till övergångsregeringen 

(Hagman, 2004:32), något som USAs UD också förespråkat. 

 

Ett rådgivande organ på 25-30 personer skapades. Dessa formade den tillfälliga 

irakiska administrationen (IGC), som höll sitt första möte i juli 2003 (Internet 3). 

IGC syfte var, förutom att utnämna och avskeda ministrar, att kontrollera 

budgeten. Nästa steg var att skapa ett tillfälligt parlament som i sin tur skulle 

skapa en provisorisk irakisk författning (Internet 1). CPA fungerade som ett 
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tillsynsorgan till denna myndighet och behöll fortfarande vetorätt i viktiga frågor 

(Internet 3). 

 

Bildandet av en tillfällig övergångsregering var inte det enklaste, och FN: s 

närvaro var inte fullt så uppskattat av alla irakier. Oroligheter i form av väpnade 

överfall, bilbomber, ekonomiska sabotage och terrorattacker fortsatte att prägla 

landet. I augusti 2003 dödades FN:s sändebud Sergio Vieira de Mello, en av 

många händelser som gjorde att FN till slut var tvungna att tillfälligt avbryta sin 

verksamhet i Irak (Internet 3). Pressen från omvärlden om en självständig irakisk 

regering var dock redan nu stor, och därför beslöt CPA och IGC att låta valda 

representanter från de 18 provinserna i Irak i samråd med CPA välja en ny 

interimsregering som skulle tillträda den 30 juni 2004 (Norell, 2004: 21). 

 

IGC uppmanades av FN att senast i mitten av december 2003 lägga fram en 

tidtabell för en ny författning och demokratiska val. USA uttryckte en önskan om 

ett snabbare irakiskt maktövertagande, där utvalda kommittéer i provinserna 

skulle välja en provisorisk församling som i sin tur skulle tillsätta en 

övergångsregering (Internet 2). Trots fler reservationer så godkände IGC förslaget 

till en provisorisk författning, Transitional Administrative Law, (TAL), och ett 

övergångsparlament, Transitional National Assembly (TNA). För att undvika 

eventuella attentat så beslutade man sig även för att tidigarelägga den formella 

maktöverlämningen till interrimsregeringen till den 28 juni 2004 (Internet 1). 

Premiärminister för interimsregeringen blev Iyad Allawi, en sekulär shiamuslim, 

därefter presenterade IGC och Allawi namnen på interimsstyrets president, två 

vicepresidenter och de viktigaste ministrarna (Internet 3). 

 

I samma skeende som FN-sändebud återvände för att hjälpa till vid 

förberedelserna inför det parlamentariska valet så ökade också oroligheterna i 

landet. USA-koalitionen hamnade i strider med bland annat Mahdi-armén, 

motståndare till både ockupationen och den politiska processen. Religiösa 

sunniledare uppmanade befolkningen till bojkott mot det planerade 

parlamentsvalet, och striderna upptrappades så till den grad att det fanns risk att 

valet inte skulle hållas och händelserna istället skulle utlösa ett öppet inbördeskrig 

(Internet 3). 
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Den internationella krisgruppens (ICG) Mellanösternrapport ”Iraq: Can lokal 

governance save central government” (Rapport nr 33, 27 oktober 2004) berättar 

om sektarianska och etniska krafter som sliter Irak i delar, nästan på ett 

centrifugalt vis. Inför valet till nationalförsamlingen den 31 januari 2005 lyfte 

man fram decentraliseringen som en nödvändig process, något som USA och 

premiärminister Allawis tidigare regering motsatt sig. De tidigare såg det som ett 

luddigt moln någonstans vid horisonten, de senare såg det som ett hot mot deras 

nyvunna maktställning (Internet 7). 

3.3 Skapandet av ett parlament 

ICG lägger den ovannämnda rapportern fram de problemställningar som finns 

med processens dåvarande form, och mycket av detta var USA högst ansvariga 

för. Okunniga militära ledare utnämnde nya guvernörer i de olika provinserna 

utan folkligt stöd, skapade styrande råd utan medborgerlig medverkan och 

fördelade återuppbyggnadsbidragen ojämnt. Då den irakiska befolkningen 

försökte medverka i den politiska processen gjorde de växande oroligheterna detta 

omöjligt. CPA ändrade strategin, bl.a. övergavs de lokala råden, något som har 

fördröjt och försvårat det arbete de kommit dit för att göra. 

 

ICG rekommenderar en förstärkning av de provinsiella styrena, framför allt i 

budgetfrågor, men även genom ett förbättrat samarbete medan centralmakten och 

de lokala råden. En decentralisering skulle paradoxalt säkerställa 

centralregeringens makt i och med de växande klyftorna av etniska och religiösa 

motsättningar. Genom att decentralisera makten så kommer Iraks styre närmare 

folket, som då får känna en delaktighet i den politiska processen. Dessutom är de 

olika folkgrupperna starkt representerade i de olika områdena, och om makten 

skulle förbli centraliserad är det lätt hänt att någon folkgrupp blir 

underrepresenterad eller försummad. Genom att förstärka de lokala styrena känner 

folket att makten kommer närmare dem, vilket i det långa loppet underlättar för de 

demokratiska värderingarna att växa fram och frodas i det krigshärjade landet 

(Internet 7). 
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Återuppbyggnaden av Irak har nu mynnat i flera olika nya myndigheter samt en 

provisorisk 

regering, en provisorisk författning och ett provisoriskt parlament, allt under strikt 

tillsyn av den amerikansk/engelska ockupationsmakten. Men fortfarande hade den 

politiska processen inte kommit särskilt långt.  Med detta som bakgrund skall jag 

nu studera de två parlamentariska valen som skett 2005 i Irak, samt den nuvarande 

irakiska författningen. Här kommer jag nyttja det teoretiska ramverket för att 

studera den politiska processen, samt belysa de svårigheter och möjligheter som 

finns med denna demokratisering. 
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4. Irak – en analys av den politiska processen 

Det analyserande kapitlet delas i två delar. Först kommer jag att behandla två 

valprocesser (som ägt rum i Irak 2005) och redogöra för den irakiska författningen 

samt de massmedier som finns i Irak idag enligt Dahls kriterier, för att kunna 

utröna dess demokratiska grad. Sedan kommer jag genom att använda Lijphart 

undersöka Iraks statsskick och landets placering på den demokratiska kartan. 

Teorin kommer alltså vara grunden för mina jämförelser för att på bästa sätt 

undersöka den politiska processen i Irak. 

 

Med hänvisning till diskussionen i kapitel två kännetecknas en polyarki, enligt 

Dahl, av dessa sju institutioner: 

1. Valda befattningshavare 

2. Fria och opartiska val 

3. Allmän rösträtt 

4. Rätt att kandidera i val 

5. Yttrandefrihet 

6. Alternativa informationskällor 

7. Församlingsfrihet 

 

Dessa är nödvändiga för att komma så nära en demokratisk styrelseprocess som 

möjligt i ett land (Dahl, 1999: 343-347). De möjliggör för de demokratiska 

villkoren att uppfyllas. Till att börja med, kommer jag gå igenom de sju 

institutionerna för att undersöka om de funnits i det första allmänna valet den 30 

januari 2005, för att sedan gå vidare till det andra allmänna valet den 15 december 

2005. 

4.1 Valet den 30 januari 2005 

Den 30 januari 2005 hölls det första allmänna valet till ett övergångsparlament 

och provinsförsamlingar i Irak (Internet 2), där man nyttjade det proportionella 

valsystemet (Internet 6). Samma dag noterades 250 bombattacker och andra 

terrordåd. En betydande faktorer till att valet kunde fortgå var att man gjort 

skyddsåtgärder, exempelvis förbjudit biltrafik nära vallokalerna (Internet 3). 
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Den irakiska valkommissionen kunde sedan visa på ett valdeltagande på 60 %, 

mestadels shiamuslimer och kurder hade röstat medan vissa vallokaler i 

sunniarabiska distrikt inte ens kunnat öppna. I de områden där kristna och 

turkmenska minoriteter lever har klagomål framkommit på valprocessen, vissa 

påstår att valfusk har förekommit medan andra uppgav att de inte fått möjligheten 

att rösta. Det medborgarregister som använts var det som FN upprättat för 

utdelning av matransoner, ett register som inte var heltäckande (Internet 3). En 

stor del, närmare bestämt 60 % av den röstberättigade befolkningen registrerade 

sina röster i valet. Dock fanns det en stor del av sunnimuslimska araber som 

bojkottade valet eller var hindrade att delta pga. våldsläget (Internet 1). 

 

Antal partier som ställde upp i det första parlamentariska valet var över 200 

stycken, och många bildade allianser. De tre största var shiitiska alliansen United 

Iraqi Alliance (UIA) som bestod av 16 partier och fick 48 % av rösterna, Kurdish 

Alliance (KA) som fick drygt 25 % samt premiärminister Iyad Allawis Iraqi List 

(IL) som fick något över 14 %. Parlamentet kom att bestå av 275 platser varav 

UIA upptog 146 av dom, KA 77 och IL 40 stycken. Parallellt med detta 

genomfördes val till det regionala parlamentet i Kurdistan. Efter detta tillkom ett 

presidentråd samt en övergångsregering, tillsatt av parlamentet. Jalal Talabani, 

ledare för PUK (Kurdistans patriotiska union) valdes till president. Den nya 

övergångsregeringens (ITGs) premiärminister blev shiamuslimen Ibrahim al-

Jafari. Efter tre månades kämpande mot religiösa och etniska grupper så bildades 

själva regeringen som består av 32 ministerposter, varav 19 är shiamuslimer, 9 är 

kurder, 7 är sunnimuslimer. Den kristna minoriteten fick en ministerpost (Internet 

1). 

4.2 Valet den 15 december 2005 

I Expressens nättidning den 15 december 2005 kunde man utläsa en viss 

hoppfullhet inför det nya parlamentariska valet: 
”Det är inte mycket som har gått rätt i Irak sedan invasionen 2003. Men mitt i det 

tröstlösa blodbad som dagligen utspelar sig finns faktiskt en hoppingivande öppning. 

Den sunnitiska minoriteten har steg för steg baxats in i den politiska processen. I januari 

bojkottade sunniterna valet. I oktober gick de ut för att rösta nej till den nya grundlagen. 

I dag väntas sunniterna strömma till valurnorna i stora skaror, därtill uppmanade av över 
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 – Anna Dahlberg, 

Expressen den 15 december 2005.

 

Ett sunnitiskt valdeltagande blir ytterligare ett sätt för dem att visa sitt missnöje 

med den nya politiken. Till skillnad från al-Qaidaledaren al-Zarqawi ser inte 

sunniterna själva valprocessen som ett nederlag. al-Zarqawi har kallat 

parlamentsvalet för ett "sataniskt projekt"; helt i strid med hans vision om en 

sunniledd islamistisk stat. Ett sunnitiskt valdeltagande kan alltså splittra den 

sunnitiska moståndsfronten och locka över en del våldsamma grupper till den 

politiska fållan (Internet 10). 

 

Valet handlade om att välja 275 parlamentsledamöter bland över 6,655 personer 

från 307 olika politiska organisationer och 19 olika allianser. 

Parlamentsledamöterna kommer sitta i en mandatperiod på fyra år, och kommer 

att välja Iraks nästa regering. Den valda regeringen kommer i sin tur välja en 

president (Internet 13). Den tidigare proportionella valmodellen hade den här 

gången förbättrats. Nu gick systemet ut på att varje governat, utifrån antalet 

invånare, tilldelats ett bestämt antal platser i parlamentet, något som ger de 

sunnitiska grupperna alla förutsättningar för att kunna vara med och bestämma om 

den politiska dagordningen full ut (Internet 6). Når de mer än en tredjedel av 

parlamentsplatserna kan de också förebygga att en shia-kurdisk allians kör över 

dem i beslut om president och regeringsbildandet. Ett annat viktigt skäl för 

sunnialliansen till att medverka i den politiska processen är för att också kunna 

medverka i omförhandlingen av grundlagen. Den shia-kurdiska allians strävar 

efter ett federalt Irak, vilket skulle ge de olika regionerna mer makt, något som 

sunniterna motsätter sig. De vill även ha bort ockupationsstyrkorna så snabbt som 

möjligt medan kurderna, en folkgrupp som historiskt sett har levt under 

sunniarabernas förtryck, ser dem som en trygghet (Internet 9). 

 

Den kurdiska nättidningen Komar som arbetar med att förmedla nyheter från Iraks 

Kurdistan till svensk-kurder har även dem följt valen i Irak. De konflikter som de 

beskriver, ur den kurdiska synvinkeln, finns först och främst mellan de 

fundamentalistiska och de sekulära partierna samt de kurdiska och arabiska. Det 

tidigare valet i januari 2005 visade att det fortfarande finns ett långtgående och 
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stort stöd för fundamentalism, något som mycket väl kan göra Irak till en sträng 

islamisk stat. Vad som är viktigt för kurderna är värnandet om de löften man gett 

dem vid det tidigare valet samt i konstitutionen. Löften, bland annat om kurdiska 

som officiellt språk, samt Kurdistans Demokratiska Partis (KDP) och Kurdistans 

Patriotiska Unions (PUK) löften om att ena sina administrationer efter valet i 

januari, ett löfte som tolv månader efter valet fortfarande inte infriats. Det finns en 

växande oro angående arabväldet, kurderna är rädda att de olika arabgrupperna 

inte skall acceptera de konstitutionella stadgarna om Kurdistans självständighet. 

Den viktigaste frågan för dem är den om den kurdiska staden Kirkuk; där kurdiska 

hus och egendomar ockuperats av araber som drivit många kurder på flykt. 

Kurderna är besvikna över att ingenting skett för att hjälpa dessa, trots 75 kurdiska 

parlamentsplatser (Internet 12). 

 

Iraks självständiga valkommissions (IECI) chef Farid Ayar talade den 17 

december 2005 ut om valet. Dels kunde han berätta om ett högt valdeltagande. 15 

miljoner röstberättigade irakier registrerades, dvs. cirka 70 % av befolkningen. 

Folk köade i flera timmar och flera vallokaler fick förlänga sina öppettider så att 

alla skulle få rösta. Ayar förehöll sig positiv trots erkännandet om valfusk i olika 

provinser. Valdeltagandet övergick alla förväntningar vilket ledde till att valsedlar 

i flera vallokaler i kurdiska och sunniarabiska provinser hade tagit slut. Ett 

ytterligare problem var att många personer som var röstberättigade inte hittade 

sina namn på listan över registrerade väljare (Internet 13). Enligt Ayar har IECI än 

så länge runt 5000 namn som saknas från väljarlistorna, de flesta kurdiska namn. 

IECI som är ansvariga för att utfärda väljarlistorna säger att de arbetat effektivt 

med att lösa detta problem ända fram tills valet och att de nu analyserar potentiella 

problem med listorna (Internet 14). 

 

När det preliminära resultatet släpptes ut visade tecknen på en shiapolitisk 

dominans i det nya parlamentet, sunniternas valdeltagande till trots. I Dagens 

Nyheter den 21 december kunde man läsa om ett växande missnöje med valet som 

varit. I ett möte i Bagdad där 80 politiker samlades framförde Thair Naqib, en 

medarbetare till den sekuläre förre premiärministern Iyad Allawi, sitt missnöje 

och önskade valkommissionens upplösning och att det skulle utlysas ett omval. 

Missnöjet som Naqib förespråkade sades vara så stort att de förlorande politikerna 
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övervägde att inte kliva på i det nya parlamentet. Kritiken mottogs dock svalt. 

USA- och FN-företrädare som granskat processen anser att det, trots allt, varit en 

legitim valprocess och man misstänker att dessa protester har till syfte att få 

shiaalliansen att dela med sig mer utav makten, något som även USA önskar 

(Internet 5).

 

För att rädda den politiska processen behöver den kommande nya regeringen se 

till folkgruppernas olika behov, utforma en tidsplan för USA:s återtåg ur Irak, 

göra omförhandlingar av den nya grundlagen och en legitim fördelningsmekanism 

för oljans inkomster. Då, och endast då, om grupperna är beredda att 

kompromissa så kan en försoningsprocess påbörjas (Internet 10). 

4.3 Den nya författningen 

Den nya författningen har i stort sett byggts utifrån den provisoriska författningen, 

som gällde fram till den 15 oktober 2005. I denna författning så finns det en tydlig 

rättighetsförklaring om bland annat yttrandefrihet och religionsfrihet (Internet 2), 

något som inte existerade när Baathpartiet styrde landet. Tryckfriheten var även 

den obefintlig, det enda massmedierna syftade till var att föra fram regimens 

propaganda. Alla yttranden och skrifter som talade emot Baathpartiet och Saddam 

bannlystes. Saddams son Uday ägde största delen av Iraks medieimperium och 

anställde endast de journalister som var medlemmar i Baathpartiet. De som föll i 

onåd förlorade jobbet, greps eller "försvann". Även Internetanvändningen 

reglerades hårt. De alternativa informationskällorna dök upp först efter USA-

koalitionens ockupation, då regimen fallit. Under kriget tystnade den statliga 

radion och teven och tidningar upphörde. Samtidigt började de Saddamfientliga 

radiostationerna att sända runt om i landet. Den första oberoende irakiska 

tidningen kom ut i Basra i april 2003, direkt efter att den brittiska armén intagit 

staden. Mannen bakom denna tidning var Saad Bazzaz, en exilirakier som bott i 

London sedan 1992. Iraq Media Network byggdes sedan upp på uppdrag av USA: 

s försvarsdepartement, och stöddes ekonomiskt av CPA.  I augusti 2003 fanns 

över 100 nya tidningar och tidskrifter i landet. En stor del av dem var språkrör för 

olika politiska partier eller andra intressegrupper (Internet 16), något som enligt 

mig bekräftar det faktum att det i Irak idag finns alternativa informationskällor. 
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Någonting som håller på att förbättras avsevärt i Irak idag är kvinnornas ställning, 

men än så länge möter denna fråga även stort motstånd. Sharia framhäver kvinnan 

som den underställda. Deras rättigheter i samhället, enligt de fundamentala 

värderingarna, är inte lika viktiga som männens rättigheter. Därför är många 

kvinnogrupper för ett mer sekulariserat Irak (Internet 1). Deras rättigheter är 

skyddade genom den gamla konstitutionen som bland annat säger att minst 25 % 

av platserna i representanternas råd skall innehas av kvinnor (Internet 15). Valet 

till det provisoriska parlamentet i januari 2005 gav också kvinnorna 31 platser i 

parlamentet (Internet 1). Nu har kvinnorna i Irak för andra gången fått vara med i 

ett allmänt val för att välja sitt lands ledning, och förhoppningsvis kommer 

fördelningen visa på en positiv trend. 

 

De olika polyarkiska institutionerna går alla att återfinna i Iraks konstitution. I 

kapitel två finner vi bland annat de grundläggande rättigheterna som sträcker sig 

från artikel 10 till 23. I artikel 13 står det om församlingsfrihet, och i artikel 20 

kan man läsa om rätten att rösta eller att kandidera i val, en rätt som inkluderar så 

väl män som kvinnor (Internet 15). Vidare så är det beslutat att Iraks rättsväsende 

skall vara oberoende. Den officiella religionen blir Islam, vilket innebär att sharia 

kommer att fortsätta vara ett rättesnöre. Dock så innebär religionsfriheten att varje 

irakier själv har rätt att välja om den står under sekulära eller religiösa rättsliga 

frågor. Dessa detaljer skall senare beslutas i lagstiftning (Internet 2). 

 

Hur legitim kan man då säga att författningen är? ICGs senaste rapport om Irak 

”Unmaking Iraq: A constitutional Process Gone Awry” (Rapport nr 19, 26 

september, 2005) behandlar frågan om Iraks grundlag TAL, som de anser i princip 

mer varit ett sätt för USA-koalitionen att få fram en snabb lösning än ett sätt att 

överbrygga splittringen mellan de tre stora befolkningsgrupperna (Internet 8). De 

sunniarabiska grupperna har gång på gång lämnats utanför författningsarbetet av 

rädsla för att de skall stoppa kurdernas rättigheter till långtgående självstyre. Då 

parlamentet slutligen antog en ny text i vallagen som i princip skulle göra det 

omöjligt för sunniaraberna att stoppa förslag fick CPA nog (Internet 3), och efter 

påtryckningar från USA och FN tog parlamentet tillbaka det beslut som fattats, 

dock så antog de en förordning om att författningen skulle kunna ändras redan 

efter det nya parlamentsvalet i december 2005. All denna manipulation av 
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författningstexten mottogs inte väl av flera grupper och politiker, (Internet 3) 

eftersom de sunnitiska gruppernas ökande deltagande i den politiska processen har 

varit, och är fortfarande av största vikt för att stävja våldet i landet (Internet 6). 

 

Folkomröstningen om författningen genomfördes dock utan några större 

konfliktelement, och internationella observatörer kunde visa på en rättvis och 

korrekt process. Valdeltagandet låg på 63 % och av samtliga irakiska väljare sade 

78 % ja till författningen (Internet 3), något som torde ge författningen den 

legitimitet som krävs. 

 

Här slutar min redogörelse för de parlamentariska valen den 30 januari och 15 

december, 2005 samt den nya konstitutionen. Jag kommer nu att gå igenom de 

sju institutionerna för att se huruvida de existerat i den politiska processen som 

ägt rum i Irak. 

4.3 De sju polyarkiska institutionerna 

4.3.1 Valda befattningshavare 

Iraks parlamentariska val har syftat till att via folket utse de 275 nya 

parlamentarikerna som kommer att utse den nya regeringen, och genom dom utse 

presidenten. Sedan krigsslutet har det nu skett två parlamentariska val så man med 

största säkerhet säga att befattningshavarna är valda av befolkningen. 

 

4.3.2 Fria och opartiska val 

I konstitutionen står det att läsa om rätten att rösta och kandidera i val, vilket 

borde borga för fria och opartiska val. Den stora frågan här är dock om valet den 

30 januari 2005 verkligen var ett fritt och opartiskt val. Som redovisats ovan så 

var det på grund av våldsläget i vissa provinser svårt att hålla vallokalerna öppna. 

I de områden där kristna och turkmenska minoriteter lever har klagomål 

framkommit på valprocessen, vissa påstår att valfusk förekommit medan andra 

uppgav att de inte fått möjligheten att rösta. Många överhängande fakta tyder på 

att valet inte var fritt och opartiskt för alla. 

 

Valet i december: FN och USA har givit denna valprocess legitimitet, huruvida 

det varit helt fritt är svårt att svara på. Att valdeltagandet i procent ökat under det 
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senaste året tyder på ett ökat medborgerligt deltagande, vilket förstås är positivt. 

Vad detta beror på är till största del de religiösa sunni- och shialedarna, som har 

stöttat den politiska processen. En fatwa utfärdades i ärendet och uppmanade 

församlingarna att rösta. På valdagen lade därför upprorsgrupperna sina vapen åt 

sidan för att kämpa med valsedeln i handen. Människor vågade sig återigen ut på 

de bombade gatorna, mot vallokalerna. Många lokaler blev till och med tvungna 

att stänga tidigare då dess valsedlar tagit slut pga. den kraftiga anstormningen. 

 

4.3.3 Allmän rösträtt 

Konstitutionen i Irak förespråkar allmän rösträtt, en punkt som dock inte levs upp 

till helt och hållet. Den registrerade valkretsen hade tillkommit via FN: s register 

för matransoner, ett register som inte täckte hela befolkningen. Detta innebär att 

en viss del av befolkningen inte var registrerade och inte fick tillfälle att rösta. 

Ifall allmän rösträtt gäller så skall det vara heltäckande, inte bara vara tillgodosett 

de som finns i deras listor. Tills dess att listorna är korrekta så kan man inte säga 

att det finns en allmän rösträtt, anser jag. 

 

4.3.4 Rätt att kandidera i val 

Rättigheten att kandidera i val har varit långt ifrån en självklarhet, främst för de 

irakiska kvinnorna som länge fått leva med att de har en lägre ställning i 

samhället. Detta har man nu börjat arbeta bort, bland annat genom att försäkra 

dem platser i parlamentet genom lagar i konstitutionen. Konstitutionen försäkrar 

nu också, som tidigare nämndes, allas rätt att kandidera i val. 

 

4.3.5 Yttrandefrihet 

Om man jämför läget idag med hur det var under Baathpartiets styre kan man nu 

se en tydlig förbättring av både yttrandefrihet och tryckfrihet. De får större och 

tydligare stöd inte bara av konstitutionen utan av USA-koalitionen som hjälpt till 

och stöttat Iraq Media Network ekonomiskt. 

 

4.3.6 Alternativa informationskällor 

Utvecklingen av över 100 nya tidningar och tidskrifter i Irak under augusti 2003 

plöjde vägen för alternativa informationskällor. Regleringen av Internet som fanns 

förut i landet är idag borta. Man kan säga att Iraks befolkning nästan på ett 
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chockartat sätt kastats in i en ny värld av demokratiska värderingar där de inte 

behöver vara rädda för att uttrycka sig både muntligt och skriftligt, en rädsla som 

dock fortfarande kan hänga kvar efter år av förtryck under Baathregimen. 

 

4.3.7 Församlingsfrihet 

I kapitel 2 under artikel 13 i konstitutionen står det att läsa om 

församlingsfriheten, huruvida detta efterlevs är en fråga som kvarstår. Då inga 

garantier finns för att den efterlevs, och inte heller något som talar emot denna 

frihets implementering idag är det svårt att säga någonting säkert. Dock med den 

förtryckande makten ute ur bilden, samt att de provinsiella församlingarna blivit 

starkare och starkare så finns alla förutsättningar för full församlingsfrihet. 

 

Sammanfattningsvis skulle man av denna undersökning kunna säga att institution 

1 (valda befattningshavare), 4 (rätt att kandidera i val), 5 (yttrandefrihet), 6 

(alternativa informationskällor) och 7 (församlingsfrihet) varit inrättade i de båda 

valen. Detta är inte nog för att kunna kalla det för en demokratisk process, men 

mycket väl en politisk process i utveckling mot demokrati. Som jag nämnde 

tidigare i mitt teoretiska ramverk är demokrati något som finns parallellt med 

frihet, främst då de fyra friheterna som jag redovisade för i kapitel 2. Desto mer 

allmänna val som sker i Irak, desto enklare kommer det bli att se dessa friheter 

växa fram i. Vad som är positivt är det massiva medborgardeltagande i de två 

valen, och det faktum att även kvinnor röstar, samt har rätt att kandidera i val. Vad 

som är viktigt att tänka på är att politiska processer tar tid. 

 

I nästa kapitel kommer jag utifrån dessa fakta använda den modell av Dahl jag 

hänvisat till och diskutera utifrån de slutsatser som dragits här. Från Dahl och 

hans kriterier för demokrati/eller polyarki går jag nu över till att använda Lijphart 

som analysinstrument. 

4.4 Lijphart som analysmodell 

För att kunna definiera var Irak befinner sig, eller kan komma att befinna sig, i 

Lijpharts demokratimodell (refererad i Larsson, 1997, s 75-78) kommer jag att 

göra en undersökning utifrån dimension I, den så kallade regerings-

partidimensionen och sedan utifrån dimension II, decentraliserade och 
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centraliserade länder. Till att börja med så utgår Lijphart från två idealiska 

demokratimodeller, Westminstermodellen och Samförståndsmodellen. Den 

tidigare kräver att styret hamnar hos majoriteten av befolkningen, vilket innebär 

majoritetsval och ett tvåpartisystem. Denna modell bygger även på en 

centraliserad makt, medan samförståndsdemokratin, eller konsensusdemokratin 

som den också kallas, tillämpas bäst i heterogena samhällen där det finns många 

olika etniska och religiösa folkgrupper som har starka skiljelinjer. 

 

4.4.1 De olika dimensionerna 

Som jag tar upp i det teoretiska ramverket är den första dimensionen en indelning 

som utgår ifrån landets partipolitik, valsystem samt den politiska 

konfliktdimensionen mellan partier och hur pass dominerande den exekutiva 

makten är. Längst upp på denna skala så befinner sig majoritetsmodellen, sedan 

kommer en mellanform och längst ned har vi samförstånds-modellen (Larsson; 

1997:75-77). 

 

Som jag tidigare konstaterade så har Irak ett flerpartisystem. Antalet partier som 

ställt upp i de parlamentariska valen har varit oändligt många, 200-300 stycken, 

vilka bildade allianser enligt etnicitet och religiösa frågor (Internet 1). 

Valsystemet är proportionerligt, dvs. att varje governat, utifrån antalet invånare, 

tilldelas ett bestämt antal platser i parlamentet, något som ger de sunnitiska 

grupperna alla förutsättningar för att kunna vara med och bestämma om den 

politiska dagordningen full ut (Internet 6). I och med att Irak är en heterogen stat 

med många etniska grupper samt både religiösa och sekulära tendenser faller det 

naturligt att kvalificera Irak som samförståndsmodell vad gäller denna dimension. 

 

Den andra dimensionen delar in länderna i centraliserade länder, länder med en 

mellanform, samt federalism. Längst till vänster på skalan finner vi 

majoritetsmodellen och längst till höger är samförståndsmodellen. Indelningen 

bygger också på hur dess parlamentariska system ser ut, samt hur flexibel landets 

författning är. Vad som är av vikt att titta på för att kunna göra denna 

klassifikation är hur pass mycket de politiska besluten kunnat ifrågasättas, 

exempelvis om funnits lagar eller beslut som har prövats i domstol (Larsson; 

1997:75-77). 
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Författningen antogs i en folkomröstning den 15 oktober 2005, och den hade 

delvis den provisoriska författningen som grund. I denna så står det att Iraks styre 

skall vara republikanskt, parlamentariskt, demokratiskt och federalt. Den federala 

lagstiftande makten, nationalrådet, består av två kamrar: representanternas råd 

(underhuset) och unionens råd (överhuset). Ledamöterna skall motsvara ett 

mandat per 100 000 invånare och utses i allmänna val vart fjärde år. Dess roll är 

förutom lagstiftande även att godkänna utnämnandet till de högsta juridiska och 

militära ämbetena. En absolut majoritet av ledamöterna kan i vissa fall avsätta 

presidenten, liksom regeringen genom förtroendeomröstning. Iraks president väljs 

av parlamentets underhus – representanternas råd – för en fyraårig period (Internet 

2). 

 

Betydelsen av att vara en federal stat är att landets många olika folkgrupper får 

större chans att skapa sina egna autonoma regioner (Internet 2), samt att 

centralmakten genom provinsiella styren får en bredare kontroll och mer 

säkerställd makt. I och med de växande etniska och religiösa motsättningarna 

anser den internationella krisgruppen (ICG) att decentralisering och provinsiella 

styren är det bästa alternativet för Irak, i och med att makten kommer närmare 

folket (Internet 7). 

 

Redan nu kan man börja ana att Irak även närmar sig samförståndsmodell i 

dimension II i Lijpharts demokratiska modell. Men medan shiiterna och kurderna 

strävar efter ett federalt Irak så motsätter sig sunniterna mer makt till de 

provinsiella styrena (Internet 9). Om dessa är nog enade i sina röster så kan detta 

innebära att landets styrelseskick kan bli något av en mellanform i detta avseende. 

 

Det är alltså ännu oklart huruvida Irak kan kallas en demokrati, men om det skulle 

kunna klassas som det har Lijpharts modell (enligt Larsson) utgjort en fullgod 

karta till vart Irak skulle ligga bland de andra demokratierna i världen – 

någonstans i högra hörnet bredvid Japan, Italien och Schweiz, starkt präglad av 

konsensus. Japan och Schweiz är båda heterogena länder, vars politiska system 

likt Irak kräver en samförståndsdemokrati. Så, vilka slutsatser skall man dra om 
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Iraks framtid som demokrati? Nästa kapitel kommer att avsluta denna studie och 

söka svara på de frågor som jag ställt mig. 

5. Slutsatser och diskussion 

För att kunna besvara mitt syfte kommer jag härmed att återgå till mina 

ursprungliga frågeställningar som ställdes i syftet, för att besvara dem efter bästa 

förmåga. 

 

8. Hur bör en demokrati uppstå enligt de teorier som finns? 

9. Hur har den politiska processen utvecklats efter kriget? 

10. Vad finns det som talar för och emot en demokratisering av Irak? 

 

För att besvara den första frågan om hur en demokrati uppstår enligt de teorier 

som finns, har jag använt mig av Dahl. Måttstocken för en demokrati är, som han 

konstaterat, de demokratiska villkoren lika rösträtt, effektivt deltagande, upplyst 

förståelse samt kontroll över dagordningen. För att undersöka hur och om dessa 

villkor kan vara uppfyllda finns det sju olika polyarkiska institutioner som måste 

vara inrättade. Olika institutioner är nödvändiga för att olika demokratiska villkor 

skall vara uppfyllda. Dessa är samlade i en modell gjord av Dahl, som jag redogör 

för i teorikapitlet, och har fungerat som mitt instrument för att analysera Iraks 

politiska process, främst då de två demokratiska parlamentsvalen. 

 

Efter en minst sagt ranglig start så kom återuppbyggnaden av Irak igång. 

Myndigheter och rådgivande organ sattes samman för att skapa övergångsregering 

och övergångsparlament. Omröstningen om den provisoriska författningen 

genomfördes, författningen skapades, omarbetades och nyskapades. Vad säger 

detta om Irak som land? Åt vilket håll är den politiska processen på väg? 

 

I min analys kom jag fram till att institutionerna 1, 4, 5, 6 och 7 är inrättade, som 

visas nedan. 

 

1. Valda befattningshavare – inrättad 

2. Fria och opartiska val – inte inrättad till fullo 

3. Allmän rösträtt – inte inrättad till fullo 

 36



4. Rätt att kandidera i val – inrättad 

5. Yttrandefrihet – inrättad 

6. Alternativa informationskällor – inrättad 

7. Församlingsfrihet – inrättad 

 

Valda befattningshavare har tillkommit genom demokratiska val, i vilka över 200 

partier har kandiderat. Representanthuset i parlamentet skall enligt lag bestå till 25 

% av kvinnor, vilket har gett dem större inflytande och hjälpt dem komma fram 

som kandidater i valen. Detta – tillsammans med enastående listor med tusentals 

kandidater och hundratals partier – går i god för att denna institution är till fullo 

inrättad. Yttrandefriheten, alternativa informationskällor och friheten att 

församlas fredligt har funnits tydligt. Till viss del kan man tala om fria och 

opartiska val samt allmän rösträtt, men då våldsläget tett sig som det gjort i 

landet och röstlängderna varit ofullkomliga kan institutionerna inte sägas vara till 

fullo inrättade, vilket resulterar i att alla de demokratiska villkoren inte kunnat 

uppfyllas ännu. 

 

Med hänvisning till Dahls modell i kapitel två kan man enkelt se vilka 

demokratiska villkor som faller bort då man tar bort de polyarkiska institutionerna 

2 och 3. Lika rösträtt, effektivt deltagande, samt kontroll över dagordningen 

kräver att det finns fria val med allmän rösträtt, medan villkor nummer tre – 

Upplyst förståelse – endast kräver institutionerna 5, 6 och 7 vilka alla är inrättade.  

I och med att villkorets alla förutsättningar finns, skulle man kunna säga att den 

upplysta förståelsen finns. Men jag förehåller mig ännu reserverad, för trots att 

alla förutsättningarna finns kommer det ta tid innan Iraks befolkning lärt sig – och 

vågar – använda systemet till fullo. 

 

Den politiska processen ur ett mer övergripande perspektiv presenterar dock en 

hel del andra frågor än just de institutionella. Det centrala just nu är frågan om 

Iraks självständighet som förutsättning för en demokratisk process. USA-

koalitionen har hamnat i en knepig sits; de kan inte dra tillbaka sina trupper av 

säkerhetsskäl, de måste därtill övervaka den politiska processen och agera stöd till 

de politiska ledarna i deras väg mot demokrati. Samtidigt finns det starka makter 

inom landet som vill ha bort de utländska makterna. Många ifrågasätter deras 
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agenda, som visserligen varit nog så otydlig. Iraks självständighet är idag en 

känslig fråga och det är än idag osäkert när Irak är redo axla de demokratiska 

principerna på egen hand. 

 

Detta leder oss osökt in på vad som talar för och emot en demokratisering av Irak 

idag. Bland de farhågor som finns är författningsarbetets lyckande eller 

misslyckande. Misslyckas de med att åstadkomma en jämlik och rättvis atmosfär 

de olika folkgrupperna emellan – i själva författningen – kommer den mest 

fundamentala förutsättningen för demokrati att försvinna. De problem som funnits 

hittills med författningsarbetet har gjort att sunniaraberna lämnats utanför, något 

som inte bådar gott för den politiska processen. Irak måste överbrygga sina 

etniska och religiösa olikheter, och oavsett utfall måste författningen arbeta för att 

ge alla folkgrupper möjligheten att få vara lika delaktiga i politiken – annars är det 

inte mycket till demokrati. 

 

Fler tydliga problem som finns nu i Irak är först och främst terrorismen i form av 

bombdåd, mord, kidnappningar och uppror som härjar i landet idag. Farhågorna 

som finns är att USA-koalitionen drar bort sina trupper för tidigt och att Irak till 

följd av det kollapsar under sin egen vikt. Själva inrättningen av de polyarkiska 

institutionerna försäkrar inte heller att den politiska processen utvecklas till en 

demokrati. De demokratiska principerna försöker här anpassa sig i ett tidigare 

totalitärt samhälle, styrt av den enhälliga Bathregimen som inte accepterade några 

andra åsikter. Dessa minnen av skräckväldet kommer att leva kvar länge i landet, 

och kommer att försvåra demokratiseringsprocessen nämnvärt. Civilsamhället går 

nu igenom många skakande förändringar. Medborgarna får fler rättigheter, 

kvinnorna får fler rättigheter, man får bilda partier fritt, uttrycka sin åsikt utan att 

behöva vara rädd för att bli bortförd och dödad. Allt detta är nytt för irakierna. De 

måste lära sig hur de får fram sina frågor på dagordningen, lobbying, 

partipolitiken måste utvecklas. 

 

Vad som dock inte bör glömmas är de framsteg som skett, främst under 2005 då 

man i Irak genomgått de två parlamentariska valen som varit, samt den 

demokratiska omröstningen om Iraks konstitution. Iraks medborgare har tillgång 

till alternativ information och har därmed möjligheten att förstå den politiska 

 38



processen. De har också rätt att formulera åsikter om den, samt försöka påverka 

det politiska klimatet. De har även rätten att samlas och föra politiska debatter, 

något som man tidigare under Baathregimen riskerade dödsstraff för. 

 

En viktig fråga i författningen har varit den om önskad grad av federalism. 

Tidigare har medborgarna i Irak varit vana att ha en stark centralmakt som styr, nu 

håller makten på att decentraliseras. I och med detta så kommer infrastrukturen att 

förändras, och för att detta skall hända måste den först och främst byggas upp igen 

i det krigshärjade Irak. Kommunikationer, massmedier, sjukvård, skola osv. 

behöver utvecklas för att anpassa sig till det nya politiska klimatet. Trenden är 

positiv, och fortsätter denna process åt rätt håll så kan man nog säga att Irak, med 

tiden, har potential att bli en demokrati mitt i den regimpräglade arabvärlden. 

 

Lijpharts demokratiska modell som står refererad i Larsson, har hjälpt mig att 

kvalificera den typ av demokrati som skulle passa i det etniskt och religiöst delade 

landet. Genom att studera de två ideala demokratierna majoritetsdemokrati och 

samförståndsdemokrati i två olika dimensioner har jag kunnat konstatera att Irak 

skulle kunna hamna i den samförståndspräglade dimensionen. Är den 

mångpartikultur som håller på att växa fram bestående kan det bli en stark 

bidragande faktor i parti-regeringsdimensionen. Det faktum att Irak är ett 

kulturellt splittrat land innebär också just att konsensus är den mest passande 

modellen i denna dimension. Livet i en sammanslutning – i det här fallet i den 

irakiska staten – innebär att man ibland följer kollektiva beslut som är bindande 

för alla. De olika folkgrupperna med sina olika övertygelser måste alltså lära sig 

att acceptera allmänviljan, samt att kompromissa. Ibland kommer det att ske som 

sunniterna vill, ibland som shiiterna vill. Det kommer antagligen att bli en hel del 

kohandel, och det är här samförståndsdemokratin kommer att bli avgörande för 

den demokratiska processens fortlevnad. Skulle Irak utvecklas mot en 

majoritetsdemokrati skulle shiiterna, Iraks största folkgrupp, lätt kunna förvandla 

Irak till en shiitisk stat och därmed köra över de andra etniska och religiösa 

grupperna. Den exekutiva makten måste alltså upprätthålla de demokratiska 

värderingarna, och gör det bäst via samförstånd och inte via 

majoritetsdemokratiska medel, detta på grund av att landet är starkt uppdelat i 

olika folkgrupper. 
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I den andra dimensionen kommer det avgörande steget mot antingen 

majoritetsdemokrati eller konsensusdemokrati handla om 

decentraliseringsprocessen. På pappret är Irak en federation, med Kurdistan som 

en nästintill självständig enhet, och tanken är att Irak skall bli en fullfjädrad 

förbundsstat som USA, med starka självstyrda regioner. Som jag nämnde tidigare 

är innebörden av en federal stat att landets folkgrupper får en större chans att 

skapa sina autonoma regioner, och att centralmakten i själva verket stärks genom 

regionala råd. Men det som stärks är också demokratin. Det handlar om att det blir 

en bottom-up-situation istället för den top-down-situation som varit tidigare under 

Baathregimens dagar. Folket får mer makt på regional och lokalnivå, och påverkar 

på detta sätt den centrala makten, med andra ord hamnar makten hos folket. Och 

med denna gärning kommer också den centrala makten att lyckats, då dess syfte är 

att bli mer demokratiskt. 

 

För att Irak ytterligare skall närma sig konsensus krävs det en flexibel författning 

och ett parlament med god representation av de olika folkgrupperna. 

Nationalrådet, Iraks parlament, består av två kamrar. Representanternas råd, är 

underhuset, och unionens råd är överhuset. Tidigare så delade nationalrådet 

makten med Husseins inre cirkel, revolutionsrådet, och hade i praktiken ingen 

reell makt. Detta har förändrats idag. Parlamentets roll som lagstiftande makt är 

säkrad i författningen, dessutom är de utöver detta berättigade till att avsätta 

presidenten i absolut majoritet. Ledamöterna motsvarar en mandat per 100 000 

invånare, och utses i allmänna val vart fjärde år. Ifall detta efterlevs får vi vänta 

fyra år på att se, men nu när diktaturen fallit hyser åtminstone jag goda 

förhoppningar om att detta kommer att ske. 

 

Vad som är viktigt för att Irak skall kunna bli en konsensusdemokrati är att dess 

styrande makt uppehåller de polyarkiska institutionerna – när de väl har inrättats 

till fullo – och att de politiska besluten skall fattas av genom folket valda 

representanter och inte av en enhällig regering som inte låter någon ifrågasätta 

dess politik. Då har vi fått en demokrati. 
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