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SAMMANFATTNING 

De senaste decennierna har vi kunnat bevittna demokratins frammarsch i stora delar av världen. Ett 
stort antal auktoritära politiska system har fallit och ersatts av ett institutionellt arrangemang, som i 
stor utsträckning har inspirerats av samma liberala och representativa demokrati som gör sig gällande i 
västvärlden. Demokratins segertåg över världen har också föranlett en väsentlig ökning av den 
vetenskapliga forskningen kring betingelser för och orsaker till demokratisering. Karaktäristiskt för 
den vetenskapliga litteraturen är att den tenderar att fokusera på demokratins processaspekter, dvs. på 
själva övergångsperioden från ett icke-demokratiskt tillstånd till ett demokratiskt sådant. 

Inom demokratiseringsforskningen delas varje demokratiseringsprocess upp i tre distinkta och 
empiriskt utskiljbara faser, där processen vanligtvis inleds med en liberaliseringsfas. Med 
”liberalisering” förstås den process genom vilken det politiska förtrycket inom en icke-demokratisk 
regim minskar, samt en ökning av fri- och rättigheter sker. ”Transition” betyder regimförändring, och 
betecknar vägen till, eller rörelsen mot en demokratisk regim, det vill säga en annan form av poliskt 
styrelseskick än det tidigare.  ”Konsolidering” är demokratiseringsprocessens sista fas och betecknar 
den nya demokratiska regimens institutionalisering. För att konsolideras krävs det att ett antal 
integrerande samhälleliga arenor gör sig gällande. Till dessa arenor hör ett civilt samhälle, ett politiskt 
samhälle, en rättstat, en fungerande statsbyråkrati samt ett ekonomiskt samhälle.  

Det internationella samfundets militära intervention i Irak i samband med Kuwaitkriget, initierade ett 
folkligt uppror i norra delen av Irak. Denna intervention och den åtföljande revolutionen gav upphov 
till upprättandet av ett internationellt erkänt och autonomt kurdiskt område, som i sig innebar 
inledningen på en övergång från ett militär-byråkratiskt auktoritärt styre till ett nytt politiskt system. 
Det nya politiska systemet präglades av en fas av ”liberalisering” i den meningen att ett återställande 
av individers och gruppers sociopolitiska rättigheter skedde, samt att fruktan för autonoma politiska 
och sociala aktiviteter påtagligt reducerades. Denna fas följdes sedan av en period av 
”demokratisering”, definierad som etablerandet av en ny form av medborgarskapsprincip byggd på 
verkligt deltagande i ett fritt, allmänt och rättvist val. Denna transitionsprocess avbröts av våld och 
institutionell diskontinuitet, som var ett direkt resultat av de dominerande politiska aktörernas ovilja 
att acceptera det fredliga överlåtandet av makt, vilket anses vara en viktig förutsättning för en 
framgångsrik transitionsprocess och ett väsentligt medel för att bygga förändring på en stabil grund. 
Förutsättningarna för demokratins konsolidering i Kurdistan begränsades ytterligare av de två 
dominerande partiernas politiska pakt, som säkrade deras fortsatta monopol samt totala kontroll över 
den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten i det autonoma området.   

Genom att upprätta ett antal partianknutna organisationer, som är verksamma inom det civila 
samhällets domän, har de två dominerande partierna, i väsentlig utsträckning, lyckats intensifiera sin 
kontroll över den offentliga sfären.  De har följaktligen också lyckats begränsa utrymmet för 
medborgerligt politiskt deltagande genom att isolera det politiska och ekonomiska samhällens 
beslutsfattande ifrån påverkan av sociala organisationer, medborgerliga initiativ samt offentliga och 
kritiska diskussionsformer.   
De två politiska partiernas försök att kolonisera det civila samhällets sfär har negativa konsekvenser 
för det civila samhällets möjligheter att skapa förutsättningar för politiskt deltagande, för medborgerlig 
kontroll över de politiska och ekonomiska institutionerna samt för reproduceringen av pluralism och 
demokratisk politisk kultur. Detta har i sin tur negativa återverkningar på det civila samhällets roll i 
demokratiseringsprocessen i Kurdistan.  
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KAPITEL 1  
 

 

 

INLEDNING 
 

Hela detta århundrade har präglats av systemförändringar som inneburit än demokratisering, 

än avdemokratisering (Huntington 1991). Vilka är de grundläggande förutsättningarna bakom 

dessa systemförändringar? Vilka faktorer befrämjar respektive utgör risker för demokratins 

införande, stabilitet och sammanbrott? Dessa frågor markerar ett forskningsområde som inom 

statsvetenskapen har kommit att kallas empirisk demokratiteori, eller demokratiseringsteori 

(Sannerstedt & Jerneck 1994:56). Traditionellt har denna typ av studier sorterats under den 

statsvetenskapliga subdisciplinen komparativ politik (Larsson 1997:9). Inom denna 

subdisciplin har forskningen koncentrerats kring analyser av auktoritära regimer, den process 

varigenom dessa regimer förlorar makten, samt dynamiken som präglar övergången från 

auktoritära styrelseskick till demokratiska sådana (Mainwaring 1992; Linde & Ekman 2006). 

I den tidiga demokratiseringsforskningen innebar demokratisering den process varigenom ett 

icke-demokratiskt system (diktatur) övergick till ett demokratiskt system, oftast synonymt 

med förekomsten av fria val. Men de senaste decenniernas politiska utveckling har föranlett 

forskarna att anlägga ett mer mångfacetterat perspektiv på demokratiseringsprocesserna. 

Forskarna har varseblivit att vissa länder klarar övergången till demokrati, medan andra 

upplever avbrutna övergångsfaser och återgångar till nya former av icke-demokratiska 

styrelseskick (Linde & Ekman 2006).  

I enlighet med FN:s resolution 688 upprättades 1992 ett internationellt erkänt område i norra 

Irak1, vilket innebar inledning på en övergångsprocess från Baathregimens totalitära system 

till något annat2 politiskt system än det tidigare. Ett av uppsatsens syfte är att undersöka 

övergångsprocessen i norra Irak mot bakgrund av demokratiseringsforskningens tre distinkta 

och empiriskt utskiljbara faser, nämligen; liberaliseringsfasen, transitionsfasen och 

konsolideringsfasen (Rustow 1970; Schmitter & Karl 1994; Linz & Stepan 1996; Linde & 

Ekman 2006). Med ”liberalisering” förstås den process genom vilken det politiska förtrycket 

                                                 
1 Det autonoma området, norra Irak och Kurdistan ska förstås synonymt i detta arbete.  
2 Guillermo O’Donnell och Phillippe Schmitter konstaterar i inledningen av Transitions from Authoritarian Rule 
(1986:3) att  deras verk: “ deals with transitions from certain authoritarian regimes toward an uncertain 
”something else”. That “something” can be the instauration of a political democracy or the restoration of a new, 
and possibly more severe, form of authoritarian rule”. 
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inom en icke-demokratisk regim minskar, samt en ökning av fri- och rättigheter sker. 

”Transition” betyder regimförändring, och betecknar vägen till, eller rörelsen mot en 

demokratisk regim, det vill säga en annan form av poliskt styrelseskick än det tidigare, medan 

”konsolidering” innebär den nya demokratiska regimens institutionalisering (Linde & Ekman 

2006:14).  

’Konsolidering’ hör till de begrepp som inom statsvetenskapen har varit föremål för skilda 

definitioner. Men den mest använda definitionen är den som presenteras av statsvetarna Juan 

Linz och Alfred Stepan i det omfattande arbetet Problems of Transition and Consolidation 

(1996). För att institutionaliseras krävs det, enligt dessa författare, att demokratin konsolideras 

beteendemässigt, attitydmässigt och konstitutionellt. Dessa tre samhälleliga dimensioner, 

vilkas kombination bildar den konsoliderade demokratins definition, förutsätter i sin tur 

förekomsten av ett antal samhälleliga arenor (Linz & Stepan 1996, jfr. Linde & Ekman 

2006:28f). Till dessa arenor hör ett civilt samhälle, ett politiskt samhälle, en rättstat, en 

fungerande statsbyråkrati samt ett ekonomiskt samhälle. Ett annat av uppsatsens syfte är att 

belysa dessa samhälleliga arenors karaktäristiska, för att senare kunna dra slutsatser om 

huruvida det politiska systemet i norra Irak är en konsoliderad demokrati eller om systemet 

fortfarande befinner sig i ett ”övergångsstadium”.  

Det civila samhället, har i samhällsvetenskaplig terminologi länge använts, men begreppet 

fick sin självklara renässans i samband med sovjetunionens implodering (Cohen & Arato 

1995, Karvonen 1997). Detta begrepp har liksom andra samhällsvetenskapliga begrepp varit 

föremål för vitt skilda definitioner och divergerande synsätt, men enlighet har rått om att 

begreppet tangerar något positivt och grundläggande för den demokratiska 

samhällsutvecklingen (Ibid. Jfr, Sörensen i (red) Lars Svedberg & Lars Trägårdh 2006). I 

denna uppsats kommer det civila samhället som arena att beröras mer explicit samt försök 

kommer att göras i syfte att analysera vad för roll det civila samhället spelar i den 

demokratiska samhällsutvecklingen i norra Irak.     
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SYFTE 
 

I The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century (1991) betecknar den 

amerikanske statsvetaren Samuel Huntington tiden efter mitten av 1970-talet som den “tredje 

vågen” i demokratins historia. Medan den första vågen pågick under 1800-talet och en bit in 

på 1900-talet, pågick den andra vågen mellan andra världskrigets slut till början av 1960-talet. 

Den tredje vågen inleds med diktaturernas fall i Portugal, Spanien och Grekland i mitten av 

1970-talet, och fortsätter med att alltfler länder i Latinamerika gör sig av med sina 

militärjuntor och tillsätter politiska ledare i rimligt fria val. Men den tredje vågen når sin 

kulmen i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet i samband med Sovjetunionens fall 

och Östeuropas befrielse. Även i Asien och Afrika gick utvecklingen i en demokratiserande 

riktning under samma period (Huntington 1991, jfr. Premfors 2000).  

I maj 1992 hölls för första gången i kurdernas historia val till ett eget parlament. Valet - som 

enligt utländska observatörer var free and fair och uppfattades som en unik erfarenhet inte 

bara för kurderna utan för hela regionen– innebar inledningen på en övergång från ett 

totalitärt system mot ett demokratiskt sådant.  

Syftet med denna uppsats är att belysa demokratiseringens processaspekter i norra Irak, vilket 

annorlunda uttryckt innebär att försöka beskriva den politiska utvecklingen i norra Irak mot 

bakgrund av vad man inom statsvetenskaplig forskning framhåller som demokratiseringens 

olika faser, nämligen liberalisering- , transition och konsolideringsfasen.    

Att konstatera att ett land vid en viss tidpunkt tillsätter politiska ledare i fria och rättvisa val 

samt inför demokratiska institutioner och procedurer, framhävs av många forskare att vara 

otillräckligt för att kunna avgöra huruvida landet kan anses vara demokratiskt eller ej 

(Karvonen 1997:25). Lika väsentligt och analytiskt meningsfullt är det att fråga sig hur 

demokratin skyddas, stabiliseras och institutionaliseras, dvs. hur demokratin konsolideras, ty 

”orsakerna till demokratins uppkomst är inte identiska med orsakerna till dess konsolidering” 

(Shin 1994:151, citerad ur ibid.). För att demokratin ska konsolideras krävs det, enligt Linz 

och Stepan 1995, att det finns ett antal integrerande samhälleliga arenor i varje politiskt 

system. Identifieringen av dessa samhälleliga arenor kan, enligt samma författare, tjäna som 

analytiska kriterier i syfte att avgöra huruvida ett politiskt system kan anses vara en 

konsoliderad demokrati eller om systemet ifråga fortfarande befinner sig i en transitionsfas.   

Mot bakgrund av ovanstående resonemang och som en konkretisering av uppsatsens 

huvudsyfte ska följande frågeställningar besvaras i detta arbete:  
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1) Hur initierades den demokratiska processen i Kurdistan, dvs. från vilka historiska och 

politiska utgångspunkter startade processen och vad har dessa utgångspunkter haft för 

betydelse för själva processens framskridande?  

2) Är kriterierna för demokratins konsolidering uppfyllda i norra Irak?  

3) Vilken roll spelar det civila samhället i Kurdistans demokratiseringsprocess?  

 
 
 

METOD 
 

Uppsatsskrivande innebär i mångt och mycket att fortlöpande göra olika vägval i betydelsen 

att ta ställning till olika teoretiska, metodologiska och empiriska frågeställningar, vilka direkt 

och indirekt inverkar på de resultat som uppsatsen avser att generera. Min ambition har varit 

att inom ramen för denna studie öka förståelsen kring demokratiseringsprocessens olika faser 

i norra Irak, att belysa i vilken utsträckning förekomsten av de befintliga samhälleliga 

arenorna har främjat institutionaliseringen av demokratin som politiskt system i Kurdistan,  

samt att - mot bakgrund av den förhärskande tesen om det civila samhällets positiva roll i 

demokratiseringsprocessen -, beskriva vilken roll det civila samhället spelar i 

demokratiseringsprocessen i det enskilda sammanhanget.   

Fallstudien som metod har varit det mest ändamålsenliga förhållningssättet för detta arbete. 

Fallstudiens, och närmare bestämt ”Disciplined Configurative”- studiens komparativa fördelar 

är metodens möjligheter att arbeta med och pröva ett brett teoretiskt ramverk3 för att analysera 

samt öka förståelsen kring ett specifikt fall.”Uppgiften här är att med hjälp av existerande 

teorier och förklaringsfaktorer på ett område försöka förklara vad det var som hände i just 

detta fall” (Esaiasson et al. 2007:42). En annan anledning till varför fallstudien som metod 

föreföll lämpligt i detta arbete är metodens möjligheter till långtgående förståelse att arbeta 

med ett omfattande material av skiftande karaktär samt metodens ”öppna” förhållningssätt till 

datainsamling (Merriam 1994). I fallstudier kan forskaren utifrån forskningsfrågan, 

kombinera flera olika insamlingsmetoder, både kvantitativa och kvalitativa samt hantera flera 

olika typer av empiriskt material, vilket också underlättar möjligheten att bekräfta data genom 

                                                 
3 Begreppet ’teoretiskt ramverk’ används här i enlighet med Elinor Ostroms (1999) språkbruk.  Ett teoretiskt 
ramverk kan liknas vid en verktygslåda, innefattande flera olika teorier med tillhörande begrepp, antagande och 
påståenden som kan sättas i relation till relevanta frågeställningar. Teoretiskt ramverk tillhandahåller 
grundläggande begrepp som bidrar till att identifiera olika element och relationer mellan dessa element i en 
studerad verklighet (jfr Johansson 2003:45).   
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triangulering4 (Denscombe 2009:71). Detta angreppssätt har lämpat sig väl för min studie då 

det empiriska materialet har utgjorts av litteratur- och dokumentstudier, vetenskapliga artiklar, 

utdrag ur sekundära intervjuer, elektroniska tidningsartiklar och i viss utsträckning egna 

kvalitativa observationer om olika element och relationer i det studerade fallet.   

Kritikerna menar att fallstudien som metod ytterst sällan medger möjligheten att utifrån ett 

enda fallstudie dra generella slutsatser (Flyvbjerg 2006). Denna kritik har i viss avseende 

förefallit mig vara ovidkommande för denna studie, ty jag har från början varit varse om att 

möjligheterna att utifrån mina resultat dra generella slutsatser varit begränsade. Min ambition 

har varit att beskriva, belysa och upptäcka snarare än att påvisa generella lagbundenheter. De 

analyser som presenteras i detta arbete må vara av generellt intresse men deras validitet och 

implementerbarhet utanför den specifika kontexten behöver per nödvändighet inte vara 

gällande.  

Det teoretiska ramverket som begagnas i detta arbete innefattar ett antal teorier och begrepp 

kring komponenterna demokrati, demokratisering samt det civila samhället. Dessa teorier och 

begrepp skall fungera som ett analysverktyg, dels för att sortera det empiriska materialet som 

har samlats in under arbetets gång och dels för att skapa förståelse kring och insikt i det 

enskilt studerade fallet.  

Demokrati hör till de begrepp som används på en mängd olika sätt i litteraturen och i det 

allmänna språkbruket (Karvonen 1997:7). Begreppet ’demokrati’ i detta arbete används i 

enlighet med Joseph Schumpeters definition av den liberala och representativa demokratin 

som enligt honom var ”ett institutionellt arrangemang, där individerna får makt att besluta 

genom en fri tävlan om folkets röster” (Schumpeter 1994:140). Och varje sådant 

”institutionellt arrangemang” har enligt Roberto Bobbio (1987) tre grundläggande 

förutsättningar, nämligen: deltagande, av största möjliga antal vid beslutsfattande, kontroll 

underifrån (byggd på principen att all makt som inte kontrolleras på detta sätt tenderar att 

missbrukas), samt frihet till oliktänkande. Roberto Bobbios tre grundläggande förutsättningar 

för varje demokratiskt styre används i detta arbete som ett kriterium för att avgöra huruvida 

det institutionella arrangemanget i det studerade fallet uppfyller kraven för att vara av 

demokratisk karaktär.   

Liksom ”demokrati” är begreppen demokratiserig och demokratiseringsprocess omstridda 

begrepp inom forskningen (Linde & Ekman 2006:23). Med ”demokratisering” och 

                                                 
4 Triangulering innebär att forskaren kan betrakta ett visst fenomen ur mer än ett perspektiv. Det kan betyda att 
man använder olika teoretiska metoder, olika datakällor eller t.o.m. olika forskare i samma studie (Denscombe 
2009:184).  
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”demokratiseringsprocess” ska i detta arbete förstås den process varigenom en auktoritär 

regim faller och den ersätts med en styrelseform bestående av en uppsättning regler och 

institutioner som medger att flertalet medborgare tillåts delta i val av representanter. Även om 

begreppen ”demokratisering” och ”demokratiseringsprocess” är föremål för divergerande 

synsätt, så råder det någorlunda stor enighet inom demokratiseringsforskningen att 

demokratiseringsprocessen torde delas i tre distinkta och empiriskt utskiljbara faser; 

liberaliseringsfasen, transitionsfasen och konsolideringsfasen (Rustow 1970; Schmitter & 

Karl 1994; Linz & Stepan 1996; Linde & Ekman 2006).     

Kriterierna för en framgångsrikt tillryggalagt liberaliseringsprocess är 1) en minskning av det 

politiska förtrycket och därmed en ökning av civila fria – och rättigheter. 2) en expansion av 

politikens vidd, i den grundläggande meningen att nya samhälleliga grupper blir delaktiga i 

sociala och politiska processer och nya samhällsfrågor blir föremål för politiskt 

beslutsfattande (Sannerstedt 1994;67, Cohen & Arato 1995:62).  

Även begreppet transition har varit flitigt omdebatterat inom komparativ politik de senaste 

årtiondena. Oenigheten har gällt om vad begreppet egentligen betecknar. (Linde & Ekman 

2006:20). I föreliggande arbete utgår författaren ifrån Guillermo O’Donnells och Phillippe 

Schmitters definition av begreppet som förstår transition som intervallet mellan olika politiska 

regimer, vilket innefattar den tidsperiod från då en auktoritär regim faller till dess denna 

regim ersätts av ett nytt politiskt system (1986:6). Anledningen till att jag ansluter mig till 

dessa forskares definition av begreppet är att de framhåller explicit att en transition inte ska 

uppfattas som en linjär process, som alltid går åt ett håll där en auktoritär regim faller och 

ersätts med en demokrati, utan en sådan process kan också resultera i någon annan form av 

icke-demokratiskt styre.  

För att besvara uppsatsens första frågeställning - nämligen utifrån vilka historiska och 

politiska utgångspunkter demokratiseringsprocessen startar i norra Irak och vad dessa 

utgångspunkter har för betydelse för själva processens framskridande – används Terry Lynn 

Karls (1990) klassifikation över de olika variationerna av transition. Terry Lynn Karl (1990) 

hävdar att varje transitionsprocess kan klassificeras under två centrala dimensioner, nämligen 

våld/tvång eller kompromiss (jfr. Karvonen 1997:78). Våld/tvång är ett resultat av en militär 

intervention (när eliten dominerar det politiska landskapet), men våld/tvång kan också vara 

resultat av en revolution på massnivå. ’Kompromiss’ kan uppnås på elitnivå genom pakt, där 

representanter för den gamla regimen, villigt eller motvilligt, ger efter för oppositionens krav. 

’Kompromiss’ kan också uppnås genom reform, där de oppositionella grupperna – uppbackat 

av brett folkligt deltagande – driver igenom sin vilja utan att ta till våld eller i andra 
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bemärkelser helt frikoppla den sittande regimen. Jag vill i detta arbete hävda att det politiska 

systemet i norra Irak har genomgått två olika, men sammanhängande, transitionsprocesser. 

Den ena transitionsprocessen, som varade mellan 1992-1998, kan klassificeras under 

våld/tvång-dimensionen och den andra processen som pågick mellan 1998-2009 kan inordnas 

under kompromiss-dimensionen. Terry Lynn Karls teori med dess tillhörande begrepp är 

därför synnerligen användbar i syfte att skapa större förståelse kring transitionsprocessens 

politiska och historiska utgångspunkter samt kring dess påverkan på processens 

framskridande i det studerade fallet.  

Inte heller kring begreppet demokratins konsolidering råder det inom forskningen konsensus 

om vad begreppet egentligen innebär (Linde & Ekman 2006:26). Den mest använda 

definitionen av begreppet har presenterats av Juan Linz och Alfred Stepan i deras verk 

Problems of Democratic Transition and Consolidation (1996), varför används deras 

definition av begreppet också i det föreliggande arbetet. Samma forskare gör gällande att den 

mest elementära förutsättningen för demokratins konsolidering är förekomsten av en 

territoriellt avgränsad statsbildning, av den anledningen redogörs det på ett allmänt plan, hur 

det internationellt erkända och autonoma området i norra Irak upprättades. Förutom 

förekomsten av en statsbildning, menar dessa författare, att det måste finnas ett antal 

integrerande samhälleliga arenor och dessa är: ett civilt samhälle, ett politiskt samhälle, en 

rättsstat, en fungerande statsbyråkrati och ett ekonomiskt samhälle. Identifieringen av de 

samhälleliga arenornas karaktäristika i den studerade verkligheten kan alltså användas som ett 

verktyg i analysen av huruvida det politiska systemet i norra Irak kan sägas vara en 

konsoliderad demokrati eller inte. På detta sätt görs det ett försök att besvara uppsatsens andra 

frågeställning, nämligen är kriterierna för demokratins konsolidering uppfyllda i Kurdistan? 

Både inom forskningen och i internationella policydokument framhålls det civila samhällets 

positiva roll i demokratiseringsprocessen (jfr. Cohen & Arato 1995, Sida Policy (2007): Sidas 

stöd till det civila samhället 2007). Det civila samhället och dess roll i 

demokratiseringsprocessen i norra Irak undersöks mer explicit i detta arbete.  

Liksom andra statsvetenskapliga begrepp förstås ’det civila samhället’ olika av olika 

teoretiker. I detta arbete ges det företräde åt den definition av begreppet som Jean L. Cohen 

och Andrew Arato utvecklar i boken Det civila samhället och den politiska teorin (1995). 

Genom att identifiera olika element och relationer inom denna samhälleliga arena görs det ett 

försök i syfte att påvisa vilken roll det civila samhället spelar i demokratiseringsprocessen i 

norra Irak. Det civila samhällets roll i demokratiseringsprocessen förstås i ljuset av vad 

Roberto Bobbio (1987) anser är varje demokratiskt styres tre grundläggande förutsättningar 
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nämligen;  deltagande, av största möjliga antal vid beslutsfattande, kontroll underifrån (byggd 

på principen att all makt som inte kontrolleras på detta sätt tenderar att missbrukas), samt 

frihet till oliktänkande. Annorlunda uttryckt innebär det att jag kommer att försöka belysa i 

vilken utsträckning det civila samhället och dess organisationer arbetar för att skapa ett forum 

för politiskt deltagande, att tjänstgöra som en kanal för människors politiska intresse och 

engagemang samt skapar förutsättningar för medborgarna att utkräva ansvar från de styrande.  

I Five Misunderstandings about Case-study Research (2006) påpekar Bent Flyvbjerg att en 

vanlig missuppfattning om fallstudien som metod är att forskningsresultaten i stor 

utsträckning påverkas av forskarens egna erfarenheter, idéer, värderingar och bedömningar 

och därmed tenderar att verifiera kausala förhållanden som forskaren på förhand visste råder i 

en specifik kontext. Denna kritik kan tyckas vara befogad för uppsatsens tredje frågeställning. 

Jag betraktar mig själv som en aktiv del i den kontext jag har studerat och jag medger att mina 

observationer har influerats av mina förkunskaper, erfarenheter, idéer och värderingar, 

speciellt med tanke på att jag under 2008, ansvarade för genomförandet av ett ettårigt 

Sidafinansierat projekt i norra Irak som syftade till att bistå ett antal enskilda organisationer 

inom det civila samhällets sfär i deras arbete med organisationsutveckling och 

interndemokrati. Icke desto mindre anser jag att min aktiva del i den kontext jag har studerat 

inneburit fördelar snarare än nackdelar för min studie. Min position gav mig förmånen att 

anträffa ”nya” problem som annars hade passerat obeaktad förbi. De nya insikterna, 

problemen och upptäckterna ifrågasatte och falsifierade det kausala förhållandet som jag 

förväntade mig skulle råda mellan teorin och det empiriska fallet, snarare än att verifiera 

detsamma.   

En av svårigheterna jag har stått inför, och det som kritikerna framhåller som en svaghet hos 

fallstudiemetoden, har varit att på ett tillfredsställande sätt precisera vad jag vill ha sagt med 

det föreliggande arbetet. Detta är ett problem som även de framstående förespråkarna av 

metoden är medvetna om det. Bent Flyvbjerg (2006) kastar ljus över svårigheten med att 

sammanfatta och summera fallstudier, men han menar att det snarare ska ses som en fördel 

med metoden. Väl genomförda studier, påstår Flyvbjerg, är de studier som begagnar sig av 

teorier från olika forskningsfält i tolkningen av det empiriska materialet; studier som antar 

formen av berättelser i vilka den studerade verklighetens tvetydighet och komplexitet 

framgår, och som lämnar forskningsresultatet öppet för alternativa tolkningar (Ibid.).  
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DISPOSITION  
 

Uppsatsen innefattar förutom det introducerade kapitlet ytterligare två kapitel. Ambitionen i 

andra kapitel är att presentera vad som inom forskningen förstås som 

demokratiseringsprocesser och dess olika faser. Konsolideringsfasen som också är 

demokratiseringsprocessens sista fas förutsätter förekomsten av ett antal olika samhälleliga 

arenor. Här görs det en översiktlig presentation av dessa samhälleliga arenor. I detta kapitel 

redogörs, lite mer explicit, för ’det civila samhället’ som samhällelig arena. Under denna 

underrubrik återfinns en kortfattad redovisning av hur olika teoretiker förstår begreppet det 

civila samhället samt vilken roll denna samhälleliga arena antas spela i 

demokratiseringsprocessen. I uppsatsens tredje kapitel sker arbetets integreringsförsök mellan 

de teoretiska och empiriska ansatserna. Här belyses demokratiseringsprocessen i norra Irak, 

den konsoliderade demokratins arenor samt det civila samhällets roll i 

demokratiseringsprocessen i Kurdistan. Uppsatsen avslutas med författarens egna slutsatser 

och tentativa analyser om det studerade fallet.     

 

 

AVGRÄNSNING  
 

Det studerade fallet är avgränsat och ”fokuserad” både i ett rum- och tidperspektiv. 

Uppsatsens kvalitativa fallstudie är avgränsat i rum i den grundläggande meningen att den 

enbart analyserar en viss region i Irak (och enbart vissa aspekter av regionens politiska och 

socioekonomiska karaktäristika tas i beaktande). Uppsatsens fallstudie är också tidsmässigt 

avgränsad då den bara fokuserar på den politiska utvecklingen som sträcker sig från då det 

autonoma området upprättades 1992 fram till valet till nationalförsamlingen 2009. I samband 

med valet till nationalförsamlingen 2009 bildades ett oppositionellt parti 

(”förändringspartiet”: Gorran) i Kurdistan som på allvar trotsade de två politiska partiernas 

dominans över det politiska livet. Detta parti lyckades få 25 mandat av 100 möjliga i det 

regionala parlamentet och därmed blev en etablerad aktör i det politiska spelet i norra Irak. 

Många bedömare anser att Gorrans intåg i det politiska livet innebär inledningen på en ny och 

lyckosammare transitionsprocess i norra Irak.  Bedömare menar också att Gorrans nyvunna 

politiska makt helt kan ändra föreutsättningarna för konsolideringen av demokratin i 

Kurdistan. Tid och utrymme tillåter inte att det nya politiska partiets roll i 

demokratiseringsprocessen i norra Irak ska inkorporeras i föreliggande volym.     
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MATERIAL  
 
Liksom alla andra vetenskapliga metoder har fallstudien både styrkor och svagheter. Till 

styrkorna hör bl.a. att metoden möjliggör för forskaren att hantera flera olika typer av 

teoretiskt och empiriskt material samt att kombinera både kvantitativa och kvalitativa 

insamlingsmetoder. Kvantiteten och mångfalden av material har gjort det möjligt att integrera 

teoretiska begrepp med relevanta empiriska data för att senare kunna sätta dem i relation till 

uppsatsens frågeställningar. Materialet utgörs av litteratur- och policydokumentstudier, 

sekundära intervjuer som på ett eller annat sätt innehållit relevanta begrepp och antagande för 

det studerade fallet. Men materialet har också en del svagheter. Till dessa hör det faktum att 

jag i vissa delar av studien refererar till andrahands källor, då originalkällan inte har gått att 

införskaffa. Den begränsade produktionen av empiriska vetenskapliga artiklar om de 

ämnesområden som hade varit av relevans för bearbetning och analys av materialet, har gjort 

att jag vid ett fåtal tillfällen har hänvisat till sekundära intervjuer. Det kan möjligtvis betraktas 

som en svaghet i sammanhanget, men till försvar därav bör det sägas att förstahandsintervjuer 

med dessa personer hade, med disponibla resurser, inte låtit sig göras.  
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KAPITEL 2 
 

DEMOKRATISERINGSPROCESS OCH DESS OLIKA FASER 

 

Vad menas med ’demokrati’ inom demokratiseringsforskningen?  

 

Demokrati har blivit ett politiskt honnörsord över stora delar av världen, på ett sätt att nästan 

alla idag kallar sig demokrater, oavsett om de står till vänster, mitten eller höger på den 

politiska skalan. Demokratin har, med Herbert Tingstens ord, blivit ”…gemensam för skilda 

politiska åskådningar. Man är demokrat men därjämte konservativ, liberal eller socialist” 

(Tingsten 1945:42). Samtidigt som demokratin förlänar det politiska systemet och hela det 

politiska livet ”en aura av legitimitet” (Held,1995:15),  underminerar den också totalitära och 

auktoritära systems och ideologiers trovärdighet och attraktionskraft (Sannerstedt & Jerneck 

1994:5) 

Men trots demokratins ovedersägliga framgångar, såväl på idéplanet som i praktisk politik så 

är begreppet fortfarande omstritt och tillskrivs divergerande betydelser och innebörder. 

Eftersom valet av definition i stor utsträckning styr forskningsproblemet, insamlingen av 

material och därmed också de resultat som forskningen avser att generera, är det nödvändigt 

att inleda med att redogöra för vad demokratiseringsforskningen avser med begreppet 

demokrati.  

’Demokrati’ kan definieras som ett ideal i sig innefattande en uppsättning värden, men också 

som ett uttryck för ett konkret politiskt styrelsesätt (Held,1995, jfr Linde & Ekman, 2006). 

Inom litteraturen går det att skönja två huvudkategorier av definitioner; en maximalistisk och 

en minimalistisk definition. Enligt den förstnämnda definitionen är ett samhälle demokratiskt 

när alla myndiga medborgare kan delta i upprätthållandet och befrämjandet av det offentliga 

livet, båda i det politiska, ekonomiska och sociala livet (Schmitter & Karl 1991, Held 1995, 

Linde & Ekman 2006). De senaste decennierna har demokratiseringsforskningen alltmer 

kommit att präglas av den minimalistiska definitionen, som begränsar demokratibegreppet till 

den politiska arenan (Linde & Ekman 2006:16). Den minimalistiska definitionens främsta 

representant är Joseph Schumpeter, som definierade demokratin som ”ett institutionellt 

arrangemang, där individerna får makt att besluta genom en fri tävlan om folkets röster” 
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(Schumpeter 1994:140). Schumpeter tillbakavisade starkt ”den klassiska doktrinen om 

demokrati”, som enligt honom uppfattade demokratin ”som ett institutionellt arrangemang för 

att uppnå politiska beslut som förverkligar det allmänna bästa genom att förmå folket att självt 

avgöra frågor genom val av personer som samlas för att genomföra dess vilja” (Shumpeter 

1994:138). Demokrati var för Schumpeter långt ifrån någon livsform med löften om jämlikhet 

och bästa tänkbara förutsättning för människors utveckling och delaktighet i en gemenskap 

(Shumpeter 1994:269). Demokratin, hävdar Schumpeter, är en politisk metod som först och 

främst handlar om en kamp mellan politiska eliter och partier om rätten att styra folket, och 

denna politiska metods fundament ligger i dess inbyggda mekanismer som möjliggör för 

medborgarna att utkräva ansvar gentemot de styrande. Detta ansvarsutkrävande skyddar 

medborgarna mot despotism och obevekligt tyranni (Shumpeter 1994; jfr Held 1995; Linde & 

Ekman 2006). Demokrati kan enligt Schumpeter tjäna olika syften, t.ex. social rättvisa, men 

det är viktigt att inte blanda ihop dessa syften med demokratin, som den konkreta formen för 

beslutsfattande som förlänar besluten legitimitet (Schumpeter 1994; jfr Held 1995:199). 

Samma resonemang återfinns i Norberto Bobbios The Future of Democracy (1987), där han 

definierar demokratin i termer av ett procedurmässigt minimum som omfattar (1) deltagande 

av största möjliga antal berörda, (2) majoritetsstyre vid beslutsfattande, (3) existensen av 

verkliga alternativ att välja mellan och (4) garantier för valfrihet i form av grundläggande 

rättigheter till åsikt, uttryck, yttrande, församlig och förening. Den moderna demokratin är 

enligt Bobbio sålunda per definition en liberal och representativ demokrati.  Vidare gör 

Bobbio gällande att varje demokratiskt styre har tre grundläggande förutsättningar: 

deltagande, av största möjliga antal vid beslutsfattande, kontroll underifrån (byggd på 

principen att all makt som inte kontrolleras på detta sätt tenderar att missbrukas), samt frihet 

till oliktänkande (ibid.).   

När man inom forskningen talar om demokratiseringsprocesser menar man underförstått den 

process varigenom en auktoritär regim faller och den ersätts med en styrelseform bestående av 

en uppsättning regler och institutioner som medger att flertalet medborgare tillåts delta i val 

av representanter. Detta system bygger bland annat på folkvalda regeringar, fria och rättvisa 

val, rösträtt för alla medborgare oberoende av ras, religion, klass, kön osv., tanke- och 

yttrandefrihet, föreningsfrihet, samt alla myndiga medborgares rätt att kanditera i val (Bobbio, 

1987:66, Dahl, 1989:221, Held, 1995:358). Annorlunda uttryckt innebär demokratisering den 

process genom vilken en auktoritär regim mister sin politiska makt och ersätts av ett liberalt 

och representativt styrelseskick som medger medborgarna rätt att i fria val välja partier och 

enskilda partiföreträdare, som i sin tur tävlar om rätten att bilda en nationell styrelse. Makten 
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tillkommer denna styrelse som fortlöpande ställs till ansvar i fria politiska debatter och i sista 

hand i fria och rättvisa val (Sannerstedt & Jerneck 1994).  

 

DEMOKRATISERINGENS OLIKA FASER  
 

 
Liberaliseringsfasen  

 

Inom demokratiseringsforskningen delas varje demokratiseringsprocess upp i tre distinkta och 

empiriskt utskiljbara faser, där processen vanligen inleds med en liberaliseringsfas. Med 

liberalisering förstås den process genom vilken en minskning av det politiska förtrycket och 

en ökning av civila fria – och rättigheter inom den icke-demokratiska regimen äger rum. 

Förutom ökade civila- och politiska rättigheter sker också en expansion av politikens vidd, i 

betydelsen att nya samhälleliga grupper blir delaktiga i sociala och politiska processer och nya 

samhällsfrågor blir föremål för politiskt beslutsfattande.  Den förhärskande tesen betonar att 

liberalisering primärt är en funktion av splittringar mellan reformvänliga och konservativa 

inom den autoritära regimen, vilket leder till ”öppning”, ”töväder” eller ”glasnost”. Denna 

utveckling är vanligen ledd av den sittande regimen (Sannerstedt 1994;67, Cohen & Arato 

1995:62). Men liberaliseringsprocessen kan också vara ett resultat av att den auktoritära 

regimens legitimitet urholkas, oftast i samband med svaga ekonomiska presentationer 

och/eller militära nederlag (Sannerstedt 1994:76).   

 

 

 
 

Transitionsfasen  
 

Från 1970-talets mitt inleddes en demokratiseringsprocess i flera länder i både Sydeuropa och 

Latinamerika. Denna demokratiseringsprocess gav forskarna anledning att följa samt göra 

komparativa studier mellan den sydeuropeiska och den latinamerikanska utvecklingen. Denna 

forskning kom att fästa mindre vikt vid demokratins underliggande villkor och mer vid dess 

tillblivelse. (Sannerstedt & Jerneck 1994:66-67). Forskningsproblemet bestod här i att förstå 
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hur de val som görs av politiker under steget från auktoritärism kan påverka 

regimförändringens takt, form och resultat (Hague, Harrop & Breslin 2000:80).  

Begreppet transition dyker för första gången upp hos Dankwart Rustow (1970) i den 

banbrytande artikeln ”Transition to Democracy”. I denna artikel görs det för första gången en 

åtskillnad mellan demokratins tillblivelse från den tidigare forskningen som fokuserade på hur 

redan existerande demokratier kunde upprätthållas och stabiliseras (Rustow, 1970, Linde & 

Ekman, 2006:21).  Begreppet ”transition” definieras hos Rustow kort och koncist som 

regimförändring.  

Men det verk som tjänat som den största inspirationskällan för den moderna 

statsvetenskapliga transitionsforskningen är det verk som genomfördes vid John 

Hopkinsuniversitet under första hälften av 1980-talet (Linde & Ekman 2006:21). Verket var 

en komparativ studie av fall från Sydeuropa och Latinamerika, redovisad i fyra volymer under 

den gemensamma titeln Transitions from Authoritarian Rule. Prospects for Democracy. 

Projektledarna var Guillermo O’Donnell, Phillippe Schmitter och Laurence Whitehead. 

O’Donnell & Schmitter (1986:6) definerar transitionen som intervallet mellan olika politiska 

regimer, vilket innefattar den tidsperiod från då en auktoritär regim faller till dess denna 

regim ersätts av en ny politisk regim5. Ett bärande tema i Transitions from Authoritarian Rule 

(1986) är att transitionen är en fas som präglas av ett stort mått av osäkerhet, och där reglerna 

för det politiska spelet inte är klart definierade eller institutionaliserade. Transitionsfasen är 

vanligen präglad av (O’Donnell & Schmitter 1986:4):  

 

...elements of accident and unpredictability, of crucial decisions taken in a hurry 

with very inadequate information, of actors facing irresolvable ethical dilemmas 

and ideological confusions, of dramatic turning points reached and passed without 

an understanding of their significance 

 

I själva verket är hela processen en kamp om vilka politiska spelregler som skall gälla, vilka 

klasser, sektorer och andra grupper som ska anta vilka roller, engagera sig i vilka frågor eller 

stödja vilka alternativ. Det är under den här perioden som processens vinnare och förlorare 

                                                 
5 Betecknande nog menar forskarna att en transition inte ska uppfattas som en linjär process, som alltid går åt ett 
håll, där en auktoritär regim faller och ersätts med en demokrati. O’Donnell & Schmitter konstaterar i 
inledningen av Transitions from Authoritarian Rule (1986:3) att: “…the present volume deals with transitions 
from certain authoritarian regimes toward an uncertain ”something else”. That “something” can be the 
instauration of a political democracy or the restoration of a new, and possibly more severe, form of authoritarian 
rule”. 
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definieras samt fördelningen av rättigheter och resurser till följd därav sker.  (O’Donnell & 

Schmitter 1986:4).  

Övergången till demokrati påverkas av båda nationella och internationella faktorer (Linz & 

Lipset 1989), och därmed kan den anta olika former. Terry Lynn Karl (1990) gör dock 

gällande att de olika variationerna av transition kan klassificeras under två centrala 

dimensioner, nämligen våld/tvång eller kompromiss (jfr. Karvonen 1997:78). Med våld/tvång 

förstår Karl den omvandlingsprocess som är ett resultat av en militär intervention, medan 

kompromiss berör de fallen där representanter för den gamla regimen villigt eller motvilligt 

ger efter oppositionens krav. Vidare menar Karl (1990) att en transitionsprocess kan initieras 

av grupper på elitnivå, men samma process kan också startas som ett resultat av politisk 

aktivitet och deltagande på massnivå. ( se figur 1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figur 1. Fyra idealtypiska transitionstyper enligt Terry Lynn Karl 1990.  
 

  

När representanter för den tidigare politiska ordningen når en kompromisslösning med 

oppositionen, talar man, enligt Karl (1990), om en transitionsprocess byggd på en pakt (jfr. 

Karvonen 1997:78 se även Cohen & Arato 1996:64f). En pakt ska förstås som ” en explicit, 

men inte alltid offentligt förklarad eller motiverad överenskommelse mellan en utvald grupp 

av aktörer i syfte att definiera (eller snarare omdefiniera) reglerna för maktutövning på basis 

av ömsesidiga garantier för parternas ’vitala intressen’” (O’Donnell & Schmitter 1986:37). 

Centrala komponenter i en pakt är: 1) att den begränsar antalet möjliga policyval, 2) den 

föreskriver en proportionell fördelning av fördelar och resurser, 3) begränsar antalet deltagare 

i beslutsprocessen (ibid. Jfr Karvonen 1997:79).  
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Imposition (från latinets ”imponere” att påtvinga) betecknar den situation när militär makt 

explicit eller implicit utgör grunden för övergången till regimförändring. Det kan handla om 

att militären stödjer oppositionens krav och blir därmed en viktig aktör i avlägsnandet av den 

sittande regimen. Betonas bör att imposition inte enbart behöver utövas av nationella 

militärmakter, utan en transition kan också initieras av att externa aktörer såsom FN, NATO 

eller enskilda stater intervenerar militärt i andra staters inre angelägenheter och avsätter en 

sittande regering. Kosovo (1998-1999), Afghanistan (2001) och Irak (2003) tjänar som 

exempel på denna form av militär intervention (Linde & Ekman 2006).  

Reform innebär att de oppositionella krafterna, uppbackat av ett brett folkligt deltagande, får 

till stånd en politisk förändring, utan att bruka våld eller helt exkludera representanter för den 

tidigare politiska ordningen ifrån makten.    

Slutligen kan en transitionsprocess stratas genom revolution. Här kan radikala oppositionella 

krafter, uppbackad av ett folkligt massdeltagande, med våld omkullkasta den auktoritära 

regimen och helt ta över den politiska makten, exempel på detta är Rumänien (1989). Många 

forskare (se Linde & Ekman 2006: 108) påpekar, med hänvisning till empiriska fall, riskerna 

med denna väg. Den radikala och icke-fredliga förändringen kan leda till att fortsatta 

förändringar i riktning mot politisk, social och ekonomisk jämlikhet kan försvåras (Karl, 

1990:13, Sannerstedt & Jerneck 1994:68) och i vissa fall kan en sådan utveckling leda in 

övergången på andra former av icke-demokratiska styrelseskick och/eller i olyckliga fall 

förorsaka inbördeskrig som i fallet Nicaragua (Hague, Harrop & Breslin 2000:83)  

Till råga på den osäkerhet och förvirring vad gäller de politiska spelreglerna som 

karaktäriserar transitionsprocessen, finns det analytiska svårigheter med transitionsprocessen. 

En sådan svårighet kan vara att bestämma när transitionsprocessen är avklarad och när 

konsolideringen av demokratin som politiskt system tar vid?6 Ett vida använt kriterium för en 

avklarad transition återfinns i boken Problems of Democratic Transition and Consolidation, 

författad av Juan Linz och Alfred Stepan. Författarna menar att den demokratiska transitionen 

kan sägas vara över när (Linz & Stepan1996:3f):  

 

….sufficient agreement has been reached about political procedures to produce an 

elected government, when a government comes to power that is the direct result of 

a free and popular vote, when this government de facto has the authority to 

                                                 
6 Enligt Linde & Ekman (2006:22) finns det ingen standarddefinition på demokratisk transition eller 
konsolidering, utan definitionerna varierar beroende på vilket analytiskt perspektiv forskaren anlägger på 
problemet.   
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generate new policies, and when the executive, legislative and judicial power 

generated by the new democracy does not have to share power with other bodies de 

jure  

Transitionen kan alltså sägas vara över när den nya demokratiska ordningen antagit en ny 

demokratisk konstitution och när fria och rättvisa val resulterar i att ett nytt politiskt 

styrelseskick, med verklig förmåga att generera nya demokratiska beslut, inträder. Det 

förutsätter i sin tur att den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten medger 

varandras rätt, autonomi och auktoritet att operera inom sina respektive domän.      

 

 

 
 

Konsolideringsfasen  
 

Efter kommunismens sammanbrott i Tjeckoslovakien påpekade president Havel att: ”vi 

(tjeckoslovaker) har gjort oss av med totalitarismen, men vi har ännu demokratin kvar att 

erövra” (egen anmärkning, Hague, Harrop & Breslin 2000:83). Vad han så insiktsfullt 

anmärkte då var att konsolideringen av demokrati är ett från övergången skilt stadium. Det 

råder ingen konsensus inom demokratiseringsforskningen om vad begreppet ”konsolidering” 

ska beteckna, men vanligtvis postuleras det att konsolideringsprocessen är en distinkt fas i en 

demokratiseringsprocess (Linde & Ekman 2006:23). I sin analys bryter Guillermo O’Donnell 

(1992:18) ner konsolideringsfasen i två omgångar, där den första åsyftar transitionen från en 

icke-demokratisk regim till ett nytt demokratiskt styrelseskick och den andra transtionen 

övergången från den nyinrättade demokratin till en institutionaliserad och effektivt 

fungerande demokrati. Även om dessa övergångar i praktiken kan överlappa varandra så är 

det viktigt, menar Adam Przeworski (1992:117f), att analytiskt skilja dem åt  eftersom det är 

denna andra transition, det vill säga institutionaliseringen av den nya demokratin, som inom 

demokratiseringsforskningen brukar benämnas konsolidering av demokratin ( Linde & Ekman 

2006:24) 

Demokratin antas vara konsoliderad när under givna politiska och ekonomiska 

omständigheter ett visst system av demokratiska institutioner blir ”vardagsmat” och när ingen 

kan tänka sig att agera utanför de demokratiska institutionerna., dvs när  alla politiskt 

signifikanta grupper erkänner de demokratiska institutionerna som de enda legitima arenorna 

för politiskt konkurrens (Przeworski,1991:26).  
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Att det institutionella arrangemanget, dvs. de formella politiska institutionerna har direkta 

konsekvenser för demokratins faktiska funktionssätt och effektivitet har sedan länge varit en 

av statsvetenskapens centrala huvudfrågor (Apter, 1996). Under transitionsfasen handlar det 

politiska spelet om att etablera formella institutioner, som t.ex. ett lands konstitution och 

valsystem, hur dessa ska utformas och vilka grupper ska ha tillträde till och kontroll över 

denna process samt hur de signifikanta politiska aktörerna ska förhålla sig till varandra (Linde 

& Ekman 2006:24). Demokratin avses genomgå en konsolidering när det politiska spelet sker 

inom de redan etablerade och fastslagna institutionella ramarna.  

I Problems of Democratic Transition and Consolidation (1996) diskuterar Juan Linz och 

Alfred Stepan kring demokratins konsolidering i olika samhällsfärer. Demokratin måste först 

och främst konsolideras konstitutionellt. Med detta menar Linz & Stepan (1996:5-6) att alla 

signifikanta politiska aktörer, både statliga och icke-statliga, ska ha för rutin att lösa och 

hantera konflikter inom ramen för det konstitutionella ramverket av lagar, procedurer och 

institutioner. En konstitutionell konsolidering förutsätter en medvetenhet om att avvikelser 

från de demokratiska spelreglerna både är ineffektiva och kostsamma (Linde & Ekman 

2006:29). Frågan om valsystemet – det vill säga på vilket sätt medborgarnas röster omsätts till 

politisk representation, har stor betydelse för demokratiseringsprocessen (Linde o Ekman 

2006:172). För att konsolideras måste en demokrati erbjuda den verkliga utsikten till en 

valseger för oppositionen. Detta ger de aktuella styresmännens motståndare motivationen att 

acceptera det politiska systemet i dess helhet. Om valet leder till regeringens nederlag och 

förlorarna accepterar väljarnas utslag och släpper ifrån sig makten kan man säga att 

demokratin är på god väg att institutionaliseras (Prezworski 1991:10f; Hague, Harrop & 

Breslin 2000:83). Adam Prezworski hävdar i Democracy and Market (1991:10) att 

”demokrati är ett system i vilket partier förlorar val” och accepterar denna förlust. Och 

demokratisering är därmed den process i vilket denna osäkerhet institutionaliseras. Inom 

demokratiseringsforskningen betraktas förekomsten av val och dess procedur som en viktig 

indikator på demokratins institutionalisering. 

Förutom den konstitutionella konsolideringen måste demokratin, enligt Linz och Stepan 

(1996), också konsolideras beteendemässigt. Den beteendemässiga konsolideringen kräver att 

alla betydelsefulla politiska aktörer anpassar sitt beteende till de demokratiska spelreglerna, 

och inga aktörer lägger ner tid och resurser på att motarbeta den demokratiska ordningen för 

att därigenom lägga grunden för ett icke-demokratiskt styrelseskick (Linz & Stepan, 1996:7-

15, Linde och Ekman 2006:28-29, Mikaelsson, 2008:34). Demokratin måste också 

konsolideras attitydmässigt, vilket innebär att medborgarna måste uppfatta den demokratiska 



22 
 

ordningen som legitim samt förstå att politisk förändring måste växa fram ur demokratiskt 

fattade beslut och demokratiska procedurer. Till den attitydmässiga dimensionen hör också 

medborgarnas förhållningssätt till icke-demokratiska krafter i samhället. Enligt författarna ska 

demokratin inte betraktas som konsoliderad förrän en stor majoritet av medborgarna tar 

avstånd från sådana grupper och mer eller mindre marginaliserar dem (ibid)  

Konsolidering är demokratiseringens sista fas och innebär kort sagt en tillvänjning av 

demokratin som styrelseskick (se Rustows ”habituation”, tillvänjning; jfr Linz & Stepan 

1996:6; Mikaelsson 2008:33). Medan transitionsfasen i regel drivs av politiska eliter, 

förutsätter konsolideringsfasen att demokratiska normer och värderingar sprids och slår rot 

bland medborgarna. ”In general, it (consolidation) involves the full rooting of the new 

democracy, the internalisation of its rules and procedures and the dissemination of democratic 

values” (egen anmärkning, Lewis & Pridham 1996:2 citerad ur Linde & Ekman 2006:25). 

Betecknande nog menar Dankwart Rustow (1970) att en konsoliderad demokrati inte kräver 

en genuin uppslutning kring demokratins idéer och principer från eliters7 sida, utan kravet är 

att de mäktiga aktörerna fogar sig efter spelets regler och betraktar demokratin som det enda 

realistiska alternativet och inser att brott mot dessa regler både kan vara ineffektiva och 

kostsamma (Rustow 1970; jfr Hague, Harrop & Breslin 2000:84). På medborgarnivå måste 

det emellertid finnas en bred konsensus beträffande det demokratiska systemets legitimitet, 

oberoende av dess faktiska prestationsförmåga vid någon given tidpunkt (Daimond, 1999:65). 

För Larry Diamond (1999) är konsolideringen av demokratin i grund och botten en fråga om 

legitimitet, och med legitimitet menar han en process i vilken demokratin av en stor majoritet 

av medborgarna betraktas som det för samhället bäst lämpade styrelseskicket.  Detta 

förtroende för demokratin och dess procedurer skapar goda förutsättningar för framväxten av 

en politisk kultur präglad av tillit och samarbete och medborgarna socialiseras in i det nya 

demokratiska systemet med dess värden och normer. Denna socialiseringsprocess leder i sin 

tur till att de demokratiska beteendemönstren blir tillvanda på ett sätt att aktörerna av ren rutin 

efterlever demokratins spelregler (Rustow 1970, Daimond 1999, Rothsein 2003, Putnam 

1993).  

 

 

                                                 
7 I egenskap av att eliterna har stort inflytande över landets politiska och ekonomiska funktionssätt, så spelar de 
en viktig roll i formandet av den politiska kulturen. Empiriska studier visar att eliterna genom sitt beteende och 
attityder sänder ut viktiga signaler till medborgarna om vad som är acceptabelt och inte acceptabelt (Daimond, 
1999:66, jfr Linde & Ekman 2006:34).  
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DEN KONSOLIDERADE DEMOKRATINS ARENOR  

 

Den primära förutsättningen för demokratins konsolidering är, enligt Linz och Stepan (1996) 

förekomsten av en stat. Demokrati är en form av statsstyre, och av den enkla anledningen kan 

inget modernt samhälle bli en konsoliderad demokrati om det först inte är en statsbildning 

inom ett geografiskt avgränsat territorium8 (Linz & Stepan 1996, Habermas 2001, Linde & 

Ekman 2006). Utöver förekomsten av en territoriellt avgränsad statsbildning förutsätter den 

konstitutionella, attitydmässiga och beteendemässiga konsolideringen av demokratin ett antal 

interagerande samhälliga arenor (Linz & Stepan 1996:7-15). För att demokratin ska 

konsolideras måste det, för det första, finnas ett väldifferentierat civilsamhälle, där olika 

grupper, organisationer och individer verkar och artikulerar sina politiska, ekonomiska och 

sociala intressen och framför sina krav. Förutom att det civila samhället kan företräda och 

samordna olika intressen, kan det också fungera som en garant mot illegitimt koncentration av 

makten genom att kontinuerligt granska de politiska makthavarna. En viktig förutsättning för 

en sådan arena är att både staten och det civila samhället erkänner varandras legitimitet och 

rätten att agera inom respektive definierade kompetensområden (Gill 2000:5, Linde & Ekman 

2006:30). Förutom ett civilt samhälle måste det, för det andra, finnas ett välfungerande 

politiskt samhälle. Ett politiskt samhälle är en arena där det politiska livet är organiserat, 

vilket innefattar alla viktiga politiska institutioner; politiska partier, val och valprocedur, 

politiskt ledarskap och lagstiftande instanser. Det är också inom det politiska samhället som 

konkurrensen om den legitima rätten att utöva kontroll över den offentliga makten och 

statsapparaten sker (Ibid). Författarna understryker att mellan dessa två arenor, nämligen det 

civila- och politiska arenan, råder ett komplementärt förhållande, i den grundläggande 

betydelsen att till exempel en viss demokratiseringsprocess kan initieras av 

medborgardeltagande inom det civila samhället som senare övertas av det politiska samhället 

i form av politiska partier och formella politiska procedurer. Som det framgick ovan är det 

viktigt för demokratins konsolidering att det civila och det politiska samhällets oberoende och 

                                                 
8 Jürgen Habermas gör gällande att innan ett samhälle kan inverka på sig själv på ett politisk och demokratiskt 
sätt måste det uppstå ett system som kan fatta kollektivt bindande beslut, och eftersom det statliga territoriet 
”utgör giltighetsområdet för en statlig sanktionerad rättsordning måste statstillhörigheten definieras genom 
territoriumstillhörigheten” (Habermas 2001:37-38 ) 
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autonomi garanteras, och detta kan, enligt Linz och Stepan (1996), enbart ske inom ramen för 

en rättsstat. En rättsstat kännetecknas av att den innefattar en uppsättning rättigheter, 

medborgerliga och politiska, som skyddar medborgarna mot staten och etablerar en visst 

social kontroll över den. Rättstaten är ”inbäddad i en anda av konstitutionalism”, som gör att 

alla betydelsefulla aktörer både statliga och icke-statliga i sista hand löser och hanterar 

konflikter inom det konstitutionella ramverket (Ibid.).  

För att kunna implementera demokratiskt fattade beslut krävs också en transparent och 

välfungerande statsbyråkrati, samt ett institutionaliserat ekonomiskt samhälle. En statsapparat 

med tillhörande byråkrati är mycket viktigt för nya demokratier, eftersom övertagandet av den 

gamla icke-demokratiska regimens statsapparat kan medföra risker för att man också ärver en 

totalitärt präglad byråkrati med korruption, inkompetens och administrativ ineffektivitet som 

följd. Vad det ekonomiska samhället beträffar gör Linz och Stepan (1996) gällande att en 

konsoliderad demokrati på inget sätt är kompatibelt med planekonomi, men inte heller med en 

helt oreglerad marknadsekonomi. Med detta sagt innebär det enligt dessa författare att en 

förutsättning för demokratins konsolidering är att det finns ett antal sociopolitiskt präglade 

institutioner som reglerar marknaden. Demokratins konsolidering förutsätter förekomsten av 

en blandekonomi eller en reglerad marknadsekonomi (Jfr Linde & Ekman 2006:33).  
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DEMOKRATISERING OCH DET CIVILA SAMHÄLLET  
 

Det civila samhället; begrepp och teoretiska perspektiv 
 

Begreppet ’civilt samhälle’ har liksom begreppet ’demokrati’, behäftad med en mängd 

innebörder och meningar. Termen civilsamhälle har haft en renässans de senaste decennierna 

inom både forskningen och den offentliga politiska debatten. Denna pånyttfödelse hängde 

samman med kampen mot kommunistiska och militära diktaturer runtom i världen (Arato & 

Cohen 1995:9).  Orden återuppståndelse och renässans refererar till att begreppet har 

kontinuitet med andra ansatser i historien9. Detta gör att termen som begrepp i vetenskaplig 

bemärkelse är problematisk samtidigt som den sjuder av vitalitet och tycks innehålla stor 

potential för forskning inom demokratifrågor, välfärdsfrågor och även bistånds- och 

utvecklingspolitiska frågor (Sörensen 2006:234, (red) Svedberg & Trägårdh; jfr Cohen & 

Arato 1995:9). 

Det råder stor oenighet bland forskarna angående hur många sfärer som utgör samhället. 

Vissa forskare menar att den politiska styrelsen (det politiska samhället) är en del av det civila 

                                                 
9 Den första versionen av begreppet ”civilt samhälle” uppträder hos Aristoteles under rubriken politike koinonia, 
politiskt samhälle eller politisk gemenskap (Cohen & Arato 1995:89). Hos Cicero kom begreppet att åsyfta ett 
samhälle som styrdes av lagen (ett rättssamhälle) där staten eller staden (civitas) var ett partnerskap under lagen 
(societas). Under hög- och senmedeltiden och renässansen byggde olika tänkare vidare på Ciceros tradition, även 
om det utvecklades i relation till den rådande kristna doktrinen (Sörensen 2006:236, (red) Svedberg & Trägårdh). 
Den viktigaste förnyelsen av begreppet återfinns i John Lockes specificering av samhällesfördragets produkt som 
”politiskt och civilt samhälle”. John Locke gjorde en klar distinktion mellan att överlämna makten åt samhället 
och åt en regering ”som samhället har upprättat över sig själv” (Cohen & Arato 1995:92). En ny och viktig 
komponent fogades till termen ”civilt samhälle” genom de skotska upplysningstänkarna John Ferguson, David 
Hume och Adam Smith, som menade att det civila samhällets eller snarare det ”civiliserade samhällets” 
viktigaste drag inte var dess politiska organisation utan dess organiserande av den materiella kulturen 
(marknaden) (Cohen & Arato 1995:94; jfr Sörensen 2006:236, (red) Svedberg & Trägårdh). Friedrich Hegel, 
som anses vara det civila samhällets representativa teoretiker (Cohen & Arato 1995:95f), reagerade mot den 
skotska debatten och utvecklingen av den politiska ekonomin. Han förstod idén om den fria marknaden, som ett 
hot mot det civila samhället. Medan de skotska upplysningstänkarna såg staten som ett hot mot både marknaden 
och det civila samhället, betraktade Hegel staten som en viktig garant för denna sfärs fortbestånd (Sörensen 
2006:236, (red) Svedberg & Trägårdh). Även om Hegels konception av det civila samhället inte är den första 
moderna, så står han ändå för den första moderna teorin om det civila samhället och det av den enkla 
anledningen att det är först hos Hegel som det civila samhället åsyftar en sfär som ligger mellan familjen och 
staten (Cohen & Arato 1995:95f; jfr Sörensen 2006:236, (red) Svedberg & Trägårdh). En som har störst 
betydelse inom den marxistiska skolbildningen när det gäller det civila samhället är italienaren Antonio Gramsci. 
Gramscis mest avgörande avvikelse från Hegel är att hos honom kom det civila samhället att inkludera både 
familjen och den politiska kulturen, och det civila samhället blev också en arena för den politiska 
dominanskampen (Cohen & Arato 1995:137).   
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samhället, medan andra gör gällande att det civila samhället är klart avgränsat från en eller 

flera andra sfärer i samhället (Stubbergaard 1998:5). David Beetham och Kevin Boyle 

(1997:116) delar samhället i två sfärer och de betraktar det civila samhället som "den icke-

statliga sfär där alla andra skilda sociala och ekonomiska samarbetsorgan ingår”. Andra 

forskare differentierar samhället i tre subsystem och hänför ekonomiska relationer till en 

tredje sfär, nämligen det ekonomiska samhället, eller marknaden (Stubbergaard 1998:5).  

Larry Diamond (1994/1996:208) gör en distinkt åtskillnad mellan stat och det civila samhället 

och hävdar att det civila samhället tillhör den offentliga sfären men det är skilt från staten. Det 

civila samhället är också skilt från familj, privata företag och politiska föreningar som gör 

anspråk på att ingå i statsmakten. I Det civila samhället och den politiska teorin (1995:10) 

hävdar Jean L Cohen och Andrew Arato att det civila samhället är ”en sfär av social 

interaktion belägen mellan ekonomin och staten, sammansatt av framför allt den intima sfären 

(i synnerhet familjen), associationernas (i synnerhet de frivilliga) sfär, sociala rörelser och 

offentliga kommunikationsformer”. Dessa författare menar att även om det civila samhället är 

en arena där olika grupper, organisationer och individer verkar och artikulerar sina politiska, 

ekonomiska och sociala intressen och framför sina krav, är det dock nödvändigt och 

meningsfullt att skilja det civila samhället från ett politiskt samhälle av partier, politiska 

organisationer och politiska offentligheter, som från ett ekonomiskt samhälle uppbyggt av 

vinstdrivande företag, kooperativ, kompanjonskap med mera (Cohen & Arato 1996:10f).  

För att garantera det civila samhällets oberoende och autonomi krävs det att civila samhällets 

domän institutionaliseras genom lagar och i synnerhet genom medborgerliga rättigheter som 

säkerställer det civila samhällets differentiering från de andra subsystemen. Det civila 

samhällets oberoende och autonoma existens hänger, enligt Cohen och Arato (1996), 

oupplösligt samman med en väv av konstitutionella rättigheter och institutionella 

arrangemang som reglerar både det politiska och ekonomiska samhällens funktioner och 

förhållningssätt. 

 

 

Det civila samhällets roll i demokratiseringsprocessen 
 

Gemensamt för alla föreställningar av det civila samhället är att det generellt har en positiv 

värdeladdning och uppfattas som något grundläggande för den liberala och representativa 

demokratin (Sörensen 2006:234, (red) Svedberg & Trägårdh). Den representativa demokratins 

tre grundläggande förutsättningar: deltagande, av största möjliga antal vid beslutsfattande, 
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kontroll underifrån (byggd på principen att all makt som inte kontrolleras på detta sätt 

tenderar att missbrukas), samt frihet till oliktänkande, förutsätter existensen av ett starkt och 

välartikulerat civilt samhälle (Cohen & Arato 1995). Det råder ett komplementärt förhållande 

mellan ett politiskt samhälle som är organiserat som representativ demokrati och det civila 

samhället. Politiska rättigheter tillåter och reglerar medborgarnas tillträde och deltagande i en 

parlamentarisk representation, medan privata och kommunikativa rättigheter (uttrycks –, 

förenings – och andra friheter), garanterar personers och associationers autonomi i det civila 

samhället och därmed skapar förutsättningar för medborgarnas sociala kontroll över de 

politiska institutionerna. Den representativa demokratin och det civila samhället har två 

gemensamma nämnare som förmedlar mellan dem: offentlig sfär och frivilliga associationer. 

Den offentliga diskussionens struktur i form av medier, föreningar, organisationer, politiska 

klubbar etc, hänger kontinuerligt samman med den parlamentariska diskussionen och debatten 

(Cohen & Arato 1995). Det politiska samhället inom en representativ demokrati både 

förutsätter och måste vara öppet för influenser från det civila samhället, eftersom det är där 

”olika gruppers konflikter politiskt kan förmedlas, som konkurrerande intressen kan 

aggregeras samt möjligheterna till samförstånd utforskas” (Ibid.:352). 

Diskussionen kring det civila samhällets roll under liberaliserings - och transitionsfasen har 

rönt mindre utrymme inom litteraturen i förhållande till dess roll under konsolideringsfasen 

(Boussard 2000:8) Under de inledande faserna handlar det civila samhällets roll i första hand 

om att mobilisera ett motstånd mot den sittande auktoritära regimen. Det mest 

uppmärksammade exemplet på det civila samhällets roll i försvagandet av sittande auktoritära 

regimer är de folkliga demonstrationerna som med förbluffande verkan bringade de 

kommunistiska regimerna i Östeuropa på fall (Hadenius 2001:43).  

Det civila samhällets roll under konsolideringsfasen rör bl.a. dess utbildande funktion i 

främjandet av politiskt deltagande, i den grundläggande meningen att det civila samhället med 

dess frivilliga associationer utgör någon form av skola i demokrati. Denna uppfattning bygger 

på tesen hos Alexis de Tocqueville, som redan på 1800-talet förfäktade att "föreningar är som 

stora, fria skolor där alla samhällets medlemmar går för att lära sig demokratins allmänna 

teori." (citerad i Blomkvist 2000:4). Tocqueville menade att utan medborgarnas aktiva 

deltagande i jämlika institutioner och civila sammanslutningar, liksom i politiskt relevanta 

organisationer, kan det inte finnas något sätt att vidmakthålla den politiska kulturens eller de 

sociala och politiska institutionernas demokratiska karaktär (Cohen & Arato 1995:35). 

Medborgarnas deltagande i jämlika och civila sammanslutningar främjar deras socialisering i 

demokratiska normer som innefattar aspekter av tolerans, socialt kapital, tillit samt respekt för 
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andras åsikter och viljor. Medborgarnas politiska deltagande bidrar alltså till reproduktionen 

av oliktänkande och konsensus som demokratin för sitt fortbestånd kräver. 

Medborgarnas sociala och politiska deltagande i de civila sammanslutningarna är viktiga 

förutsättningar för de nya demokratierna att undvika destruktiva kretslopp mellan 

auktoritetsstyre och populism, eftersom genom att stimulera till politiskt deltagande, och 

därmed erbjuda möjligheter till politiskt inflytande skapar det civila samhället en maktbas 

utanför staten, vilket i sig kan utgöra en garanti mot permanent dominans från en enda grupp 

men också en garanti mot uppkomsten av fundamentalistiska massrörelser och 

antidemokratiska ideologier (Blomkvist 2000).  

Det civila samhället har också en förstärkande effekt på de politiska institutionerna, genom att 

sprida kunskap om hur den demokratiska processen fungerar samt vilka förväntningar 

institutionerna respektive medborgarna har på varandra i en demokrati. Det civila samhället 

kan därför fungera som en legitimitetsskapande källa för de politiska institutionerna.  Genom 

att erkänna de politiska institutionerna och dess arbete kan förtroendet för den demokratiska 

processens effektivitet och legitimitet växa bland befolkning, vilket i sig är en väsentlig 

förutsättning för demokratins konsolidering (O’Donnell & Schmitter 1986; jfr Boussard 

2000).  
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KAPIELT 3 
 

 

DEMOKRATISERINGSPROCESSEN I KURDISTAN  
 

En blodig statskupp förde den panarabiska och socialnationalistiska Baathparitet till makten i 

Irak 1968. Utmärkande för detta parti var dess utstuderade ideologi som uttryckte en strävan 

mot det utopiska målet; ” the existence of a single Arab nation and the establishment of one 

Arab state” (Makiya 1998:149). Förverkligandet av denna vision förutsatte att alla 

medborgare inom statsbildningen skulle ansluta sig till denna ideologi på ett sätt att 

baathparitets ideologi och dess ”obestridliga ledare” skulle täcka alla aspekter av det politiska, 

ekonomiska och sociala livet. Andra kännetecknande drag hos Baathregimen var dess 

monopolistiska grepp om masskommunikationen och opinionsbildningen. Detta system 

upprätthölls av den hemliga polisen som utövade terror inte bara mot regimkritiker men också 

mot hela folk- och religiösa grupper. ”The Ba’th developed the politics of fear into an art 

form, one that ultimately served the purpose of legitimizing their rule by making large 

numbers of people complicit in the violence of regime” (Ibid.:xi).  Liksom i andra totalitära 

doktriner innefattade Baathideologin inbyggda mekanismer för att, om nödvändigt med våld, 

framtvinga konformitet samt att motverka pluralism inom det sociala livets alla sfärer. Alla 

typer av frivilliga aktiviteter utanför det baathiska nätverket var strikt förbjudna i Irak, vilket 

gjorde att utrymmet för civilt engagemang i form av bildandet av politiska partier, oberoende 

organisationer, fackföreningar och olika typer av nätverk, var närmast obefintligt (Makiya 

1998; Sofi 2009).  

Den totalitära regimens styre i norra delen av Irak var ett faktum fram tills Saddam Husseins 

styrkor invaderade Kuwait i augusti 1990. Samtidigt som världssamfundet under ledning av 

USA mobiliserade internationella styrkor i syfte att driva ut den irakiska armén ur Kuwait, 

uppmanade president Bush den äldre det irakiska folket att göra uppror mot regimen. I ett 

uttalande som spreds både på arabiska och kurdiska av Voice of Amerika påpekade Bush den 

äldre att: ”det finns ett annat sätt att få stopp på blodsutgjutelsen och det är att den irakiska 

armén och folket tar saken i sina egna händer och tvingar diktatorn att träda tillbaka” 

(Karlsson 2008:146). Presidentens uppmaning hörsammades av både kurder i norr och shiiter 

i söder. Inspirerad av en mångårigt och djupt folklig ilska mot regimen bröt ett folkigt uppror 
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ut i norra delen av Irak. Upproret hade en radikal karaktär som snarare var spontant än styrd 

av oppositionella krafters strategiska överväganden. När presidents uppmaning visade sig 

kunna förorsaka ett sammanbrott och en uppdelning av Irak i en Iranvänlig shiitisk stat i söder 

och en självständig kurdisk stat i norr kompletterade presidenten sina tidigare uttalanden med 

tillägget att han inte hade uppmanat det irakiska folket att revoltera ”just nu” (ibid.). 

Konsekvensen av detta blev att de ökända elitstyrkorna i det republikanska gardet brutalt slog 

ner det shiitiska upproret i söder och samma militära offensiv mot norr ledde till att två 

miljoner kurder drevs på flykt mot de turkiska och iranska gränserna. Massflyktens art och 

omfattning hade potential att dels destabilisera området och dels generera massimmigration 

till de europeiska länderna. När bilder som skildrade massflykten och det kurdiska folkets nöd 

och lidande kablades ut av olika Tv-stationer runt om i världen, förorsakade detta stora 

demonstrationer i de europeiska huvudstäderna som krävde en internationell humanitär 

intervention för att få stopp på det kurdiska folkets nöd och lidande (McDowall, 1997).  

Sammantaget föranledde detta till att FN:s säkerhetsråd i april 1991 fördömde det irakiska 

agerandet i resolution 688. Enligt resolutionen skulle dels en säkerhetszon (safe haven) och 

dels en ’no-fly-zon’ norr om 36:e breddgraden upprättas för att skydda folket i norra Irak, dvs. 

”de omfattade kurdiskt befolkade områden” (UNSCR 688, 5 april 1991; jfr Middle East 

Watch 1993:24, 28; se även Sofi 2009:97). Resolutionen betraktas som en historisk händelse i 

två bemärkelser; dels för att kurderna för första gången nämns vid namn i ett internationellt 

dokument sedan Nationernas Förbund förmedlade i Mosulfrågan i mitten av 1920-talet, och 

dels för att FN för första gången intervenerade i ett medlemslands ”interna angelägenheter” 

(McDowall 1997:373–376; Makiya 1998:xxi–xxii; Sofi 2009:97; Karlsson 2009:147). På 

basis av samma resolution evakuerade de irakiska styrkorna norra delen av Irak och en 

skyddszon innefattande provinserna Sulaimaniyah, Erbil och Duhok upprättades som i 

praktiken innebar ett internationellt accepterat autonomt kurdiskt område. Därmed var den 

primära förutsättningen för en demokratisk övergång, nämligen förekomsten av en 

statsbildning inom ett geografiskt avgränsat territorium, en politisk realitet (Linz & Stepan 

1996, Rustow 1970, Habermas 2001, Linde & Ekman 2006).  
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Kurdistan under liberaliseringsfasen  
 

Det totalitära politiska systemet i Irak präglades av avsaknad av politisk, social och 

ekonomisk pluralism. Alla typer av frivilliga aktiviteter utanför de regimstyrda 

organisationerna, där medlemskap oftast var av obligatorium, var strikt förbjudna i Irak (Sofi 

2009). Den sfär som fanns mellan den manipulerade och kontrollerade offentliga sfären och 

familjen, bestod i stor utsträckning av lojalitetsband till den egna klanen, religiösa sekten eller 

det individuella självintresset (Makiya 1998; Sofi 2009). I och med det folkiga upproret och 

upprättandet av ett autonomt kurdiskt område förändrades denna situation. Trots att 

lojalitetsbanden till den egna klanen fortfarande ägde stor relevans i det sociala livet, började 

andra former av associationer träda fram. Till skillnad från klanen hade dessa associationer en 

mer offentlig karaktär som var relaterade till rätten att ”öppet rådpläga om gemensamma 

angelägenheter” (jfr Cohen & Arato 1995:60). Under denna period skede en expansion av det 

politiska livets vidd, i betydelsen att nya samhälleliga grupper blev delaktiga i sociala och 

politiska processer och nya samhällsfrågor blev föremål för politiskt beslutsfattande.   

 Kanan Makiya konstaterar i Republic of Fear. The Politics of Modern Iraq (1998:xiv)  att om 

åren mellan 1975–1990 i kurdernas historia beskrivs som ”vägen till folkmord”, så bör 

utvecklingen från 1991 och framåt betraktas som brytningen av “rädslans barriärer”. Perioden 

efter det folkliga upproret fram till perioden efter det första allmänna valet kännetecknades av 

ett brett folkligt deltagande som saknade motstycke i den moderna Iraks historia. Rätten att 

organisera sig, tala offentligt, samlas, publicera och demonstrera (som var högst påtagliga 

under upptakten till det första allmänna valet) stimulerades genom att fruktan för sådana 

aktiviteter starkt reducerades (Ibid.).  

 

 

 

Kurdistan under transitionsfasen  
 
Upprättandet av ett autonomt kurdiskt område innebar inledningen på en transition från ett 

auktoritärt styre till vad O’Donnell och Schmitter (1986:3) i inledningen av Transitions from 

Authoritarian Rule kallar ” a transitions from certain authoritarian regimes toward an 

uncertain ”something else”. Den omvandlingsprocess som ägde rum i Kurdistan kan 
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klassificeras under den centrala dimension som Terry Lynn Karl (1990) benämner transition 

genom våld eller tvång. Transitionsprocessen inleddes av en imposition, där en utländsk 

militär makt, i detta fall FN under ledning av USA, intervenerade i Iraks inre angelägenheter i 

syfte att delegitimera och försvaga den sittande totalitära makten för att senare avlägsna den 

från makten. Denna imposition kombinerades senare av en revolution, där de oppositionella 

krafterna som tidigare hade fört ett gerillakrig mot regimen – och som nu uppbackades av ett 

berett folkligt massdeltagande - kunde med våld omkullkasta den auktoritära regimen och helt 

ta över den politiska makten. Som tidigare berördes ifrågasätter många bedömare (Linde & 

Ekman 2006:108) ändamålsenligheten med en regimförändring genom extern intervention, 

samtidigt som de framhåller riskerna med den radikala och icke-fredliga förändring, som i 

många empiriska fall antingen har lett in övergången på andra former av icke-demokratiska 

styrelseskick, eller resulterat i inbördeskrig.  

Varje demokratisk övergång måste omfatta organisering av allmänna val (Cohen & Arato 

1996:62). Inom den nyinrättade skyddszonen och territoriellt autonoma området hölls den 19 

maj 1992 för första gången i det kurdiska folkets historia val till ett eget parlament och en 

regional regering. Valet till parlamentet betecknades som free and fair av utländska 

observatörer, och den nya ”demokratiska erfarenheten” beskrevs som unik för Mellanöstern 

och hela den muslimska världen (McDowall 1997:382, se även Maar 2004:277–278; jfr Sofi 

2009:98). Eftersom under den totalitära Baathregimen hade alla typer av förmedlingar mellan 

den privata sfären och staten undertryckts gällde det för de politiska partierna, framförallt 

KDP (Kurdistan Democratic Party) och PUK (Patroitic Union of Kurdistan) att omdefiniera 

sina roller från partier med en militärisk framtoning som tidigare hade fört gerillakrig mot den 

auktoritära regimen till att bli elektorala partier med en tydligt politisk identifikation. Men 

bristande kunskaper och erfarenheter gällande val och dess procedur ledde till att de två 

tongivande politiska aktörerna KDP och PUK inte lyckades mobilisera det sociala trycket som 

hade uppstått som ett resultat av det folkiga upproret via politiska partier med tydliga 

ideologiska partiprogram. Istället styrdes upptakten till det allmänna valet i en riktning mot ett 

personval mellan Jalal Talabani (partiledare för PUK och tillika Iraks president) och Masud 

Barzani (partiledare för KDP och tillika president i Kurdistan) (jfr Leezenberg, 1997). Den 

alltför personlighetsartade präglingen av upptakten till det allmänna valet gav upphov till 

framkomsten av en ny och ”kurdisk” form av populism och personkult som var karaktäristiskt 

för den gamla regimen. Den nya formen av populism begränsade inte bara de politiska 

partiernas möjligheter att fungera som filter för väljarnas strävande utan hade också en 

polariserande effekt på väljarkåren. Denna polarisering, som så småningom skulle utmynna i 
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ett regelrätt inbördeskrig, allvarligt deformerade möjligheterna till uppkomsten av politiska 

grupperingar med förmåga till förhandling, kompromiss och parlamentariskt flerpartisystem 

(jfr. Karlsson 2009). Även valmekanismerna utformades på ett sådant sätt att det blockerade 

framkomsten av en politisk, och längre fram en samhällelig pluralism i Kurdistan.  För att 

reducera antalet politiska partier och än viktigare för att hålla tillbaka sådana element ur 

samhället, vilka skulle kunna störa valets resultat tillämpades en sjuprocentspärr, vilket gjorde 

att ett antal mindre partier inte lyckades inta platser i parlamentet (Makiya 1998). 

I valet till det regionala parlamentet lyckades KDP erhålla 45% av rösterna medan PUK kom i 

besittning av 43,6% av dem (Karlsson 2009:149). Den gamla rivaliteten och 

misstänksamheten gjorde att PUK-ledningen inte kunde acceptera ett resultat som troligen 

skulle avskaffa eller starkt begränsa dess nyvunna makt. PUK:s vägran att acceptera 

valresultatet innebar att det i praktiken inte fanns något annat alternativ till parlamentariskt 

flerpartisystem än ytterligare polarisering som tog formen av ett politiskt dödläge. Hotet om 

väpnade konflikter framtvingade en proportionell fördelning av den politiska makten mellan 

KDP och PUK, på ett sådant sätt att den garanterade lika mycket maktpositioner åt de två 

kontraktsslutande parterna. Det politiska kontraktet mellan PUK och KDP innebar i praktiken 

en utestängning av alla andra partier, till och med de politiska partierna som hade gjort ett 

framgångsrikt val och lyckats inta platser i parlamentet. De 100 mandaten som kampen 

handlade om delades lika mellan de både partierna, med reservation av fem platser för den 

kristna minoriteten (Karlsson 2009:149; jfr Sofi 2009:98). Till resultat därav bildades en 

kurdisk regionalregering (Kurdistan Regional Government, KRG) i det autonoma området där 

de politiska och administrativa posterna delades lika mellan de två partierna på ett sådant sätt 

att om en ministerpost tillkom PUK, måste viceministern - som i praktiken hade lika stora 

maktbefogenheter - vara från KDP. Detta ”fifty-fifty- system” genomsyrade sedan hela den 

statliga administrationen (Karlsson 2009).  

I maj 1994 bröt en öppen väpnad konflikt ut mellan de både rivalerna. Och eftersom partierna 

hade sina fästen i specifika geografiska områden innebar detta en de facto delning av 

territoriet, folket, och institutionerna mellan de två kurdiska partierna. De två partierna 

bildade varsitt parlament och lokal regering, med egna polismyndigheter och säkerhetspoliser; 

KDP i Erbil och PUK i Sulaimaniya (Maar 2004:280; Makiya 1998:xvi, xvii; Karlsson 

2009:150; Sofi 2009:102).  

Upprepas bör att transitionsfasen anses vara avklarad när den nya demokratiska ordningen 

antagit en ny demokratisk konstitution och när fria och rättvisa val resulterar i att ett nytt 

politiskt styrelseskick, med verklig förmåga, att generera nya demokratiska beslut inträder. 
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Det förutsätter i sin tur att den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten 

medger varandras rätt, autonomi och auktoritet att operera inom sina respektive domän (Linz 

& Stepan1996:3f). Visserligen bildade kurderna både ett parlament och en regering som 

resultat av ett fritt och rättvist val, men den lagstiftande och den verkställande makten i 

praktiken aldrig låg i dessa institutioner utan snarare låg hos de både particentralerna.  

 

 
 

Kurdistan under ännu en transition? 
 

Inbördeskriget och det därtill kopplade politiska tillståndet varade mellan 1994 fram till att 

USA tvingade både parterna att underskriva Washington-avtalet 1998. USA:s intervention 

innebar en överenskommelse samt ett upprättande av modus vivendi som i efter hand övergick 

i ett närmare samarbete mellan de två rivaliserande partierna (Karlsson 2009). Samarbetet 

befästes ytterligare när det stod klart att Bushadministrationen hade för avsikt att störta 

Baathregimen i Irak. I detta läge befann sig Irak i början av intervallet mellan olika politiska 

regimer, dvs. i intervallet mellan Baathregimens eventuella fall i hela Irak till dess denna 

regim skulle ersättas av en ny politisk regim.  

Perioden mellan USA:s invasion av Irak 2003 fram till det första allmänna valet till 

nationalförsamlingen 2005 präglades av ett stort mått av osäkerhet. Under den perioden 

karaktäriserades omvandlingsprocessen av en kamp om vilka politiska spelregler som skulle 

gälla, vilka sektorer och etniska grupper som skulle anta vilka roller, engagera sig i vilka 

frågor eller stödja vilka alternativ, samt hur fördelningen av rättigheter och resurser skulle se 

ut (Francesca Binda et al 2005).   

För att reducera antalet möjliga risk- och osäkerhetsfaktorer som präglade den annalkande 

övergångsfasen i den nya Irak, samt för att skaffa sig politiska och ekonomiska garantier 

bestämde KDP och PUK att samarbeta båda internt och externt i alla viktiga politiska och 

strategiska frågor (Sofi 2009). Denna pakt resulterade i bildandet av en ny allians. I sitt 

sökande efter legitimitet samt i syfte att åter mobilisera massan inför de viktiga val som skulle 

hållas i Irak under 2005 initierade PUK och KDP ”Kurdistans Allians”. Den nya pakten 

omdefinierades och gavs en strategisk tonvikt och den symboliserades av talet att Kurdistans 

Allians utgjorde enda garanten för att uppnå största möjliga autonomi för kurderna inom 

ramen för den nya irakiska statsbildningen, samt att den var förutsättningen för att återfå 

kontrollen över Kirkukprovinsen som kurderna genom historien har gjort anspråk på och som 
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fortfarande låg/ligger utanför KRG:s maktområde. I samband med valet till det regionala 

parlamentet 2005 fick ’ Kurdistans Allians’ 70 procent av rösterna och i valet till 

nationalförsamlingen i Bagdad fick alliansen, delvis på grund av den sunniarabiska bojkotten, 

26 procent av rösterna dvs 75 mandat av 275 (Katzman 2010).   

Kraven från intelligentian, uppbackat av det återmobiliserade samhället, att fullfölja 

övergångsprocessen i en demokratisk riktning betvingade att en rad normaliserings – och 

förtroendeskapande åtgärder vidtogs. De två lokala regeringarnas aktiviteter koordinerades 

och administrationerna i Erbil och Sulaimaniya började smälta samman under ledning av 

Massoud Barzanis brorsson Nechirvan Barzani (Karlsson 2009; Sofi 2009).  

Jean L Cohen och Andrew Arato konstaterar i det civila samhället och den politiska teorin 

(1996:64) att pakter ofta är nödvändiga som ”odemokratiska” mellanstationer och framhävs 

som viktiga för att undvika våld och dess risker under den demokratiska övergången. Men i 

samma mening påpekar författarna att pakter inte är helt motiverade, även om de är möjliga, 

om de har en uteslutande och icke-offentlig karaktär och enbart siktar till politisk vinning. 

Även om de flesta ministerier utåt förenades och deras arbete koordinerades, så låg den 

verkliga maktens viktigaste instrument och centra nämligen; inrikes-, finans-, och 

försvarsministerierna fortfarande hos de två particentralerna, vilket i praktiken innebar att de 

två dominerande partierna fortsatte att utöva total kontroll över den lagstiftande, 

verkställande, och dömande makten i varsitt område (Rubin 2008, Qadir 2007). Pakten mellan 

KDP och PUK innebar att de två politiska partierna åter lyckades att utestänga andra politiska 

grupperingar från det politiska spelet. Pakten garanterade också en fortsatt proportionell 

fördelning av fördelar och resurser mellan de kontraktsslutande parterna.  

Demokratiseringsforskningen betraktar förekomsten av val, dess procedur och det sätt varpå 

medborgarnas röster omsätts i politik som viktiga indikatorer på att demokratin är väg in i en 

institutionaliseringsfas (Hague, Harrop & Breslin 2000). I likhet med valet 1992 utgick 

makten ifrån folket men den försvann återigen i particentralerna. Detta fenomen minde om 

vad Fareed Zakaria i decembernumret 1997 av Foreign Affairs kallar ”The Rise of Illiberal 

Democracy”. Författaren diskuterar förekomsten av ett nytt slags styrelseskick som blandar 

stora doser av demokrati med stora doser av illiberalism. Demokratin finns i meningen att 

makten utgår från folket genom att medborgarna får rösta i allmänna och fria val, men sedan 

försvinner den i regeringskanslier och presidentpalats; ”the trouble with these winner-take-all 

systems is that, in most democratizing countries, the winner really does take all” (Zakaria 

1997:42, egen kursifiering).  
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Kurdistan under konsolideringsfasen 

 
Under transitionsfasen handlar det politiska spelet om att etablera formella institutioner, som 

t.ex. ett lands konstitution och valsystem, hur dessa ska utformas och vilka grupper ska ha 

tillträde till och kontroll över denna process samt hur de signifikanta politiska aktörerna ska 

förhålla sig till varandra (Linde & Ekman 2006:24). Juan Linz och Alfred Stepan konstaterar i 

Problems of Democratic Transition and Consolidation (1996:5-6) att demokratin primärt 

måste konsolideras konstitutionellt. Med detta menar Linz och Stepan att alla signifikanta 

politiska aktörer, både statliga och icke-statliga, ska ha det för rutin att lösa och hantera 

konflikter inom ramen för det konstitutionella ramverket av lagar, procedurer och institutioner 

(Linde & Ekman 2006:29). I samband med valet 1992 skrevs det första utkastet till en 

konstitution för det autonoma området som i ett senare skede skulle bli föremål för en 

folkomröstning. Inbördeskriget och det åtföljande politiska tillståndet omöjliggjorde 

upprättandet av ett sådant konstitutionellt ramverk i norra Irak, vilket i praktiken har inneburit 

att de medborgerliga rättigheterna samt relationen mellan individ och stat, helt har stått utan 

ett institutionaliserat skydd från de mäktiga aktörernas ingripanden (McDowal, 1997, Qadir 

2007).  

Avsaknaden av ett konstitutionellt ramverk som anger ramarna för det politiska spelet 

försvårar också det som Linz och Stepan kallar den beteendemässiga konsolideringen av 

demokratin. Den beteendemässiga konsolideringen kräver att alla betydelsefulla politiska 

aktörer anpassar sitt beteende till de demokratiska spelreglerna, och inga aktörer lägger ner tid 

och resurser på att motarbeta den demokratiska ordningen för att därigenom lägga grunden för 

ett icke-demokratiskt styrelseskick (Linz & Stepa, 1996:7-15, Linde och Ekman 2006:28-29, 

Mikaelsson, 2008:34). Avsaknaden av ett konstitutionellt ramverk i Kurdistan gör att det inte 

finns några författningsenliga institutioner som ålägger de politiska aktörerna att foga sig efter 

de demokratiska spelreglerna. Eftersom statsmaktens institutioner, ekonomins strukturer och 

förhållandet mellan individ och stat ännu inte har samordnats inom ramen för en författning, 

styrs det politiska spelet i stor utsträckning av de signifikanta aktörernas ekonomiska, sociala 

och partipolitiska intressen. Detta har i sin tur skapat en politisk realitet som kännetecknas av 

oförutsägbarhet och instabilitet, som i allt väsentligt påverkar den ’attitydmässiga’ 

konsolideringen av demokratin (jfr. Leezenberg, 2005).   
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Demokratin måste också konsolideras attitydmässigt, vilket innebär att medborgarna uppfattar 

det demokratiska ordningen som legitim och att politisk förändring måste växa fram ur 

demokratiskt fattade beslut och demokratiska procedurer. För larry Diamond (1999) är 

konsolideringen av demokratin i grund och botten en fråga om legitimitet, och med legitimitet 

menar han en process i vilken demokratin av en stor majoritet av medborgarna betraktas som 

det för samhället bäst lämpade styrelseskicket. Parlamentet utgör ett av de viktigaste centrum 

för den liberala representativa demokratin eftersom det är inom denna arena där de folkvalda 

(förpliktade att ansvara för sitt handlande genom offentlig överläggning och övertygelse), 

förlänar beslutsfattandet legitimitet. Men det regionala parlamentet fungerar som en plats där 

partifolk bundna av partipolitiska intressen och direktiv från particentralerna träffas för att låta 

beslut som redan har förhandlats fram bakom lyckta dörrar registreras. Eftersom det regionala 

parlamentet hos gemene man/kvinna i viss utsträckning associeras med politisk korruption (i 

bemärkelsen fullständig brist på omsorg om res publica), är det föga förvånande att elitens 

attityder och beteende blir en modell som medborgarna i övrigt försöker efterlikna (Kirmanj 

2010). Även om en konsoliderad demokrati, enligt Dankwart Rustows (1970) resonemang, 

inte kräver en genuin uppslutning kring demokratins idéer och principer från eliters sida, utan 

att det är tillräckligt att de mäktiga aktörerna fogar sig efter spelets regler, spelar den politiska 

eliten en viktig roll i formandet av den politiska kulturen och har stort inflytande över 

medborgarnas tillvänjning av demokratin som styrelseskick. Empiriska studier visar att 

eliterna genom sitt beteende och attityder sänder ut viktiga signaler till medborgarna om vad 

som är acceptabelt och inte acceptabelt (Daimond, 1999:66, jfr Linde & Ekman 2006:34). De 

två dominerande partiernas brist på omsorg om res publica, deras kontroll över den verkliga 

maktens instrument samt deras sätt att kringgå all formell reglering, påverkar medborgarnas 

förtroende för det demokratiska systemets legitimitet. Avsaknaden av förtroende för 

demokratin och dess procedurer försvårar i sin tur framväxten av en politisk kultur präglad av 

tillit och samarbete mellan medborgarna som den demokratiska politiska kulturen för sin 

existens fodrar. Detta omöjliggör eller starkt begränsar möjligheten för medborgarna att 

socialiseras in i det nya demokratiska systemet så att de demokratiska beteendemönstren blir 

tillvanda på ett sådant sätt att medborgarna av ren rutin efterlever demokratins spelregler 

(Rustow 1970, Daimond 1999, Rothsein 2003, Putnam 1993).  
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DEN KONSOLIDERADE DEMOKRATINS ARENOR I KURDISTAN  
 

 

Det civila samhället i Kurdistan 
 

För att demokratin konstitutionellt, beteendemässigt och attitydmässigt ska konsolideras 

måste det enligt Linz och Stepan (1996:7-15) finnas ett antal interagerande samhälliga arenor. 

För att demokratin ska konsolideras måste det för det första finnas ett väldifferentierat 

civilsamhälle, där olika grupper, organisationer och individer verkar och artikulerar sina 

politiska, ekonomiska och sociala intressen och framför sina krav. En förutsättning för det 

civila samhällets autonomi är dess differentiering från både staten och ekonomin, vilket måste 

ske genom institutionaliserade lagar som garanterar att både staten, marknaden och det civila 

samhället erkänner varandras legitimitet och rätten att agera inom vissa definierade 

kompetensområden (Gill 2000:5, Linde & Ekman 2006:30).  

Transitionen från den totalitära Baathregimen till ett självstyre och den därpå legaliseringen 

av socialt och politiskt arbete innebar framkomsten av ett antal föreningar, organisationer och 

politiska partier i Kurdistan. Det skedde som en positiv reaktion på den ”nya demokratiska 

erfarenheten”, men också som en reaktion på nya ekonomiska förmåner som ett sådant 

engagemang ofta innebar. Efter 1998 har antalet föreningar och organisationer mångdubblats i 

norra Irak. Det finns några viktiga faktorer bakom denna påtagliga expansion.  En sådan 

viktig faktor var försoningen och förbättringen av relationerna mellan PUK och KDP från och 

med 1998, och detta tillsammans med upphävandet av det ekonomiska embargot mot Irak 

samt FN:s införande av mat-för-olja- programmet och de medföljande ekonomiska och 

politiska fördelarna för det autonoma området (Sofi 2009). Invasionen av Irak 2003 och 

Baathregimens fall innebar en markant ökning av transnationella organisationers inträde i Irak 

i allmänhet och i det autonoma området i synnerhet. Dessa organisationers arbete i och genom 

det civila samhället och deras uppmaning till KRG att bidra till skapandet av ett livskraftigt 

civilt samhälle som ett led i demokratiseringsprocessen utgör andra faktorer till ökningen av 

antalet organisationer inom det civila samhällets sfär.   
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Uppskattningsvis finns det cirka 700–1.00010 organisationer av olika slag i hela Kurdistan. 

Dessa organisationer indelas vanligtvis i olika kategorier, till exempel förbund, 

fackföreningar, kulturella och ungdomscentra, hjälporganisationer samt NGO:s. Gemensamt 

för alla dessa organisationer är att de kallas det civila samhällets organisationer (Sofi 

2009:196). Men eftersom ”most organizations remain under the yoke of the two major 

political parties; they are often run by senior party members and serve as extensions of the 

political parties” (Mirawdali i KurdishMedia, 2006/5/28), är det meningsfullt att göra en 

distinktion mellan partistatliga och icke-partistatliga organisationer. Förbund, fackföreningar, 

studentföreningar, kultur - och ungdomscentra finansieras i stor utsträckning av de två 

dominerande partierna. PUK hade 2006 sammanlagt 566 251 medlemmar i sina olika 

föreningar och organisationer i Kurdistan. KDP tros ha ungefär lika många medlemmar i sina 

respektive föreningar och organisationer. Detta motsvarar i stor utsträckning antalet personer 

som sympatiserar med de både politiska partierna (Sofi 2009:197). Vid sidan av floran av 

partianknutna föreningar och organisationer finns det i Kurdistan ett antal organisationer vars 

främsta utmärkande drag är deras oberoende av staten, eller närmare bestämt deras oberoende 

av de två dominerande partierna. Kännetecknande för dessa organisationer är förutom deras 

obundenhet från de två politiska partierna, deras voluntarism och ifrågasättande av de två 

politiska partiernas monopol över det institutionella arrangemanget. Det har föranlett att 

begreppet NGO (non-govermentel organisations) i praktiken har reserverats till dessa 

organisationer (Sofi 2009). Trots det politiska trycket från de två dominerande partierna och 

de begränsade resurserna dessa organisationer disponerar över, främjar de genom sitt arbete 

framväxten av ett oberoende civilt samhälle. Deras viktigaste oberoende aktiviteter är 

föreläsningar, workshops, offentliga diskussioner manifestationer samt demonstrationer. 

Genom olika aktiviteter försöker de representera den sociala autonomins värden gentemot 

både staten och marknaden. Även om NGO-organisationerna inte direkt uppmanar de två 

dominerande partiernas roll i den statliga sfären, försöker de att skapa ett socialt tryck 

underifrån mot det politiska etablissemanget och de partistatliga penetrationsformerna i både 

marknaden och i det civila samhället. Dessa NGO:s är starka förespråkare av konsekvent 

formulerade och helt offentliggjorda lagar och rättigheter, tillsammans med oberoende 

domstolar, samt en kompetent och organiserad juristkår. De försöker med andra ord, genom 

juridiska mekanismer, institutionalisera det civila samhällets autonomi samt skydda det civila 

                                                 
10 Den faktiska uppdelningen av det autonoma området mellan två administrationer, innebär att det inte finns 
något enhetligt register över alla verksamma organisationer och föreningar i Kurdistan (jfr Sofi 2009). 
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samhället och marknaden från den godtyckliga makten hos den befintliga apparaten (Qadir 

2007, Rubin 2008). 

 

 

 

 

Det politiska samhället i Kurdistan 
 

Med politiskt samhälle avses den arena där det politiska livet är organiserat, vilket innefattar 

alla viktiga politiska institutioner; politiska partier, val och valprocedur, politiskt ledarskap 

och lagstiftande insatser. Det är också inom det politiska samhället som konkurrensen om den 

legitima rätten att utöva kontroll över den offentliga makten och statsapparaten sker (Linz & 

Stepan 1996:7-15).  

Kampen för att vinna inflytande och makt utgör kärnan i politiken. Det som skiljer 

demokratiska politiska samhällen från icke-demokratiska sådana är det sätt på vilket politisk 

makt vinns och beslut fattas (Cohen & Arato 1996:23). Men detta förutsätter också att en 

uppsättning medborgerliga rättigheter respekteras, att det hålls regelbundna val på basis av 

allmän rösträtt, som erbjuder den verkliga utsikten till en valseger för oppositionen. (jfr 

Prezworski 1991), samt att utsikten för växling vid makten accepteras av eliterna (den fredliga 

maktövergången) utan våld och institutionell diskontinuitet (Cohen & Arato 1996:23f).  

Även om det strategiska samarbetet mellan PUK och KDP visserligen har inneburit styrka, 

stabilitet och utveckling i många avseenden, särskilt i nationalförsamlingen i Baghdad (Sofi 

2009), har det inneburit ett bakslag för framväxten av demokratiskt politiskt samhälle i norra 

Irak. Genom sin totala kontroll över den lagstiftande, den verkställande samt den dömande 

makten har de två politiska partierna reducerat demokratibegreppet till en metod för val av på 

förhand utplockade kandidater och till procedur som ger partierna rätten att inom sig dela de 

politiska posterna. Det strategiska samarbetet mellan PUK och KDP blockerar inte enbart 

utsikten för en valseger för oppositionen utan bristen på regelenligt konkurrens om väljarnas 

röster och därmed i förvärvet av politisk makt gör att de två politiska partierna inte känner sig 

nödgade att vara ansvariga varken inför medborgarna eller inför de institutioner på vilka 

medborgarna skall ha en social kontroll (Scott & Rubin 2009, jfr Cohen & Arato 1996:24).   

 

 

Rättstaten i Kurdistan  
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För att demokratin skall konsolideras krävs det att det civila och det politiska samhällets 

oberoende och autonomi garanteras, och detta kan, enligt Linz och Stepan (1996), enbart ske 

inom ramen för en rättsstat. En rättsstat kännetecknas av att den innefattar en uppsättning 

rättigheter, medborgerliga och politiska, som skyddar medborgarna mot staten och etablerar 

en visst social kontroll över den. Rättstaten är ”inbäddad i en anda av konstitutionalism”. 

(Ibid.). Avsaknaden av ett konstitutionellt ramverk av lagar och institutioner i Kurdistan, vars 

viktigaste funktion är att skapa förutsägbarhet och regularitet för alla aktörer inom ett 

avgränsat territoriellt område, gör medborgarna maktlösa mot den befintliga och partipolitisk 

kontrollerade apparaten, vilkens praktik går ut på att kringgå all reglering genom sin totala 

kontroll över lagstiftningen samt över dess tillämpning och genomförande. Avsaknaden av en 

konstitution och därmed ett institutionaliserat skydd för de medborgerliga rättigheterna gör 

också att både medborgarna och de institutioner som ska vara under medborgerlig kontroll 

helt står utan skydd mot de två partiernas intervensionism (McDowal, 1997, Qadir 2007).  

 

 

 
 
 

Statsbyråkratin i Kurdistan 
 

Även om ordet ”byråkrati” förstås synonymt med ”statsförvaltning”, så hänvisar begreppet 

också till en modell för organisering av den offentliga administrationen. Byråkratin utgör en 

oskiljbar och nödvändig del av staten, eftersom det är däri de politiskt fattade besluten 

implementeras (Hauge, Harrop & Breslin 2000:434). För att kunna implementera 

demokratiskt fattade beslut krävs en transparent och välfungerande statsbyråkrati. En 

statsapparat med tillhörande byråkrati är mycket viktigt för nya demokratier, eftersom 

övertagandet av den gamla icke-demokratiska regimens statsapparat kan medföra risker för att 

man också ärver en totalitärt präglad byråkrati med korruption, inkompetens och administrativ 

ineffektivitet som följd (Linz & Stepan 1996). Den statliga administrationsapparaten i norra 

Irak var ett arv från Baathregimen, vilket var präglat av en politisk kultur som i grunden var 

knuten till den totalitära idén om ”allt för staten, inget mot staten och ingenting utanför 

staten” (jfr Brooker 2000:8). För att uppnå sitt utopiska mål behövde Baathregimen 

kontrollera alla aspekter av utvecklingen, både ekonomiska och sociala. Baathregimens 
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styrelseskick var en kombination av byråkratisk och politisk maktutövning som följde den 

totalitära karaktären hos den vägledande ideologin. Byråkratins toppositioner innehades 

undantagslöst av ledande partimedlemmar. På lägre nivåer inom byråkratin krävdes 

partimedlemskap inom Baathpartiet och längst ner i den administrativa hierarkin krävdes att 

ämbetsinnehavarna åtminstone angav en läpparnas bekännelse att tjäna partiets ideologiska 

mål. Fruktan för repressalier gjorde att byråkraterna antingen nådde sina mål eller gav sken av 

att de gjorde det. Detta var ett bidragande orsak till att den administrativa apparaten i stor 

utsträckning präglades av korruption och nepotism (jfr. Makiya 1998).  

Det folkliga upproret 1992 innebar ett sammanbrott av den allomfattande totalitärpräglade 

byråkratin. Men eftersom Baathparitet och byråkratin var så intimt sammanflätade innebar 

Baathpartiets försvinnande ur Kurdistan ett administrativt vakuum i statsapparaten. Den något 

kaotiska politiska utvecklingen efter Baathregimens sammanbrott och de två politiska 

partiernas upptagenhet med att kämpa sina egna slag och bekämpa varandra gjorde att inga 

resurser kunde avsättas för en noggrann övervakning av den administrativa apparaten. Vad 

som skedde var att den administrativa apparaten övertogs och posterna besattes istället av 

medlemmar ur de två politiska partierna. Inga nämnvärda revideringar gjordes av den logik 

som styre den statliga förvaltningen. Byråkratin var fortfarande allomfattande men svagare än 

under den totalitära makten (jfr. Karlsson 2009).  

Statstjänstemän definieras vanligen som ”anställda som betalas direkt av nationens 

finansminister, som lyder under statens anställningsvillkor och som är inblandad i 

utformningen av regeringsbeslut och dess genomförande” (Hauge, Harrop & Breslin 

2000:434). Eftersom det autonoma området de facto hade två finansministrar som direkt lydde 

respektive particentral innebar det i praktiken att alla ledande positioner inom det 

administrativa maskineriet intogs av partimedlemmar, vilket skapade en kultur präglad av 

nepotism, korruption och ineffektivitet. Dessa partimedlemmar förväntades använda sina 

nyvunna privilegier till att belöna anhängare av det egna partiet. Den administrativa apparaten 

blev på så sätt en inrättning genom vilken partimedlemmarna försökte utvinna resurser ur 

samhället till sin egen fördel. Att tjäna partiets mål blev ett sätt att nå framgång inom den 

offentliga förvaltningen. Statsbyråkratin blev särskilt godtycklig eftersom den oftast innebar 

syrning genom partipolitiska dekret (som i många avseenden var präglad av total brist på 

omsorg om res publica), och där innehavarna av den godtyckliga makten inte var förpliktade 

att ta ansvar för sitt handlande, eftersom de förblev osynliga bakom fasaden av ett politiskt 

parti som mer eller mindre var immunt mot offentlig kritisk diskussion.  
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Frånvaron av regelenlig konkurrens om de olika ämbetena inom den befintliga statsapparaten, 

och de två politiska partiernas kontroll över anställningsproceduren i de statliga 

administrationerna förhindrar kreativitet, produktivitet samt reproduceringen av kvalitativt 

ledarskap inom statsbyråkratin. Dessa problem har förvärrats ytterligare av den kroniska 

arbetslösheten som råder i Kurdistan. För att dämpa det folkliga missnöjet har det överflödiga 

arbetskraften absorberats av den administrativa förvaltningen, vilket har resulterat i 

överbemanning i de flesta förvaltningarna. Det har skapat en byråkratisk kultur som 

omöjliggör för ämbetsinnehavarna att ta initiativ, att delegera maktbefogenheter och därmed 

ta ansvar för sitt administrativa handlande. De följer strikt ett ogenomtänkt regelverk vars 

ändamålsenlighet, effektivitet samt upphovsmän är osynliga för både tjänstemän och klienter 

(Kirmanj 2010).  

Korruptionen och nepotismen inom den administrativa apparaten får också negativa 

konsekvenser för det som S. M. Lipset (1959) kallar nyckelfaktorerna bakom demokratins 

stabilitet nämligen; effektivitet och legitimitet. Det politiska systemets effektivitet är, enligt 

Lipset beroende av dess prestationer när det gäller att tillgodose de krav och förväntningar 

som medborgarna hyser om systemet. Det politiska systemets legitimitet är medborgarnas 

övertygelse om att den befintliga administrationsapparaten är den mest ändamålsenliga för 

landet (Lipset 1959:86). Frånvaron av principen ”rätt man/kvinna på rätt plats” gör att den 

statliga administrationen drabbas av ett schackrande med inflytande. Avsaknaden av en 

formell reglering genom en administrativ övervakning gör tjänstemännen ovilliga att ta ansvar 

för sina beslut, vilket gör att de oftast tvingar beslutsfattandet i en långsam process av 

hänvisningar och samråd med högre tjänstemän inom den administrativa hierarkin, vilket i sin 

tur skapar en situation där alla deltar i beslutsfattandet men ingen kan hållas ansvarig för dem. 

Denna ineffektivitet genomsyrar alla led inom den administrativa apparaten (jfr. Kirmanj 

2010).   

Eftersom korruptionen och nepotism präglar varje aspekt av byråkratin får den negativ 

påverkan på medborgarnas föreställning och övertygelse om byråkratins ändamålsenlighet 

och legitimitet. Istället för att bekräfta deras egenskaper av medborgare enligt principen; allas 

lika värde och rättigheter krävs det att klienter måste hänvisa till ”rätt person” i något av de 

två dominerande partierna för att få enklaste ärendet utrett inom den statliga förvaltningen. 

Det som ska vara ett opartiskt offentligt beslutsfattande ersätts på så sätt med politiska 

påtryckningar och knep som bidrar till reproduceringen av seder och normer som främjar 

intriger, perfiditet, nepotism och korruption.  
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Det ekonomiska samhället i Kurdistan  
 

Utmärkande för varje totalitärt politiskt system är konformitet och avsaknaden av politisk, 

ekonomiskt och socialt pluralism (Linde & Ekman 2006:112). Baathpartiets ekonomiska 

politik var i grunden knuten till den totalitära idén om att staten skall genom egna 

investeringar, egen företagsamhet och genom egna kontrollmöjligheter initiera och detaljstyra 

den ekonomiska utvecklingen. Vid den tid då det folkliga upproret utbröt i Kurdistan var den 

irakiska ekonomin - efter ett decennium av krigsföring, enorma militära utgifter och därmed 

ett gigantiskt underskott - konkursfärdig. Det ekonomiska läget i Kurdistan var katastrofalt 

som resultat av de dubbla embargon, dvs dels FN:s embargo mot Irak och dels Saddam 

Husseins embargo mot det nyinrättade autonoma området. (Karlsson 2009).  

Konsoliderad demokrati är på inget sätt kompatibelt med en centralstyrd ekonomi 

(planekonomi), inte heller med en helt oreglerad marknadsekonomi (Linz & Stepan 1996). 

Linz och Stepan gör gällande att konsolideringen av demokrati förutsätter existensen av ett 

ekonomiskt samhälle där ett antal sociopolitiskt präglade institutioner som konsekvent och 

beslutsamt kan reglera marknaden. Övergången från planekonomi till en reglerad 

marknadsekonomi förutsätter i sin tur att det finns en uppsättning konsekvent formulerade 

lagar, oberoende domstolar och rättsprocedur som kan skapa förutsägbarhet och regularitet för 

de ekonomiska aktörerna för att skydda dem mot godtycklig intervention från den befintliga 

maktapparaten (jfr Cohen & Arato 1996:71). De två politiska partiernas monopol över den 

lagstiftande, den verkställande och den dömande makten, omöjliggjorde en sund övergång 

från planekonomi till marknadsekonomi. Övergången från planekonomi till marknadsekonomi 

i Kurdistan har istället inneburit framväxten av en helt oreglerad privatisering av de statliga 

och gemensamt ägda tillgångarna, som i vissa avseenden snarare minner om en 

piratiseringsprocess11: Släktingar till de både partiledarna samt partimedlemmar inom 

respektive particentral har monopolställningar inom de alla attraktiva närningarna.”Through 

arbitrary privatization conducted by government decree, they (PUK and KDP) appropriate 

public property and valuable real estate… Few if any large businesses can operate in the 

region without taking the political leaders' family members as ghost partners.” (egen 

anmärkning, Qadir 2007 Middle East Quarterly Summer 2007: 19-26).  

                                                 
11 Begreppet piratiseringsprocess är hämtat ur Politik och Styrelseskick  (2000) 
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Efter invasionen av Irak 2003 hörs det alltmer från officiella håll att den regionala ekonomin 

styrs av ”fritt verkande krafter” som är karaktäristiska för en marknadsekonomi. Men i själva 

verket kontrollerar de två politiska partierna fortfarande alla förhandlingsprocesser som rör 

investeringar, subventioner, skatter och även priser inom marknaden. Vad det handlar om är 

en återinvasion eller förnyad penetration i det ekonomiska systemet (Ibid.).  

Avsaknaden av en utvecklad marknad för varor och tjänster gör att informella förbindelser 

blir nödvändiga. Detta har inneburit en sammansmältning av det privata vinstmotivet med 

offentligt ansvar och makt. Det innebär annorlunda uttryckt att de som innehar en officiell 

auktoritet och makt tror sig ha rätten att utnyttja sin position för att skaffa fördelar åt sig själv, 

sin familj och den politiska grupp han/hon tillhör. Korruptionen och nepotismen har omgärdat 

alla offentliga positioner i bemärkelsen att höga tjänstemäns medverkan och välvilja är 

nödvändig för varje väsentligare ekonomisk transaktion, för att ett avtal ska komma till stånd 

eller ett tillstånd ska överhuvudtaget beviljas (Fifield 2008). Samma logik gäller för ärenden 

som hamnar hos de lägre tjänstemännen. Korruptionen eller maktmissbruket hos de lägre 

tjänstemännen yttrar sig på det vis att tjänstemännen utnyttjar sin position genom att hota med 

att motarbeta eller försena ärenden. I den överdimensionerande byråkratin i Kurdistan har 

korruptionen och nepotismen skapat ett system där beslutsprocessen präglas av tröghet och 

ineffektivitet som på inget sätt är kompatibelt med de mekanismer som antas minska 

transanktionskostnaderna och som är av karaktäristikum för en fungerande marknadsekonomi 

(jfr North 1993).  
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DET CIVILA SAMHÄLLETS ROLL I 
DEMOKRATISERINGSPROCESSEN I KURDISTAN  

 

Det råder en bredd konsensus både inom vetenskapen och inom biståndspolitiken om den 

positiva roll det civila samhället och dess aktörer spelar i den demokratiska processen. Ett 

starkt artikulerat civilt samhälle med övertvärande gränser, överlappande medlemskap och 

social rörlighet är en viktig betingelse för det liberala och representativa demokratins tre 

grundläggande förutsättningar, nämligen: deltagande, av största möjliga antal vid 

beslutsfattande, kontroll underifrån (byggd på principen att all makt som inte kontrolleras på 

detta sätt tenderar att missbrukas), samt frihet till oliktänkande (Bobbio 1987).  

Avsaknaden av ett konstitutionellt ramverk som reglerar de olika samhällesfärernas 

funktioner och förhållningssätt, har lämnat det civila samhällets domän helt oskyddad mot de 

andra subsystemens interventionism i norra Irak. Frånvaron av ett sådant ramverk - som ska 

stabilisera det civila samhällets autonomi och differentiering från det politiska och 

ekonomiska subsystemen – har följaktligen konsekvenser för det civila samhällets roll i 

Kurdistans demokratiseringsprocess. Det civila samhället i Kurdistan kan, något förenklat, 

sägas vara dominerat av två polariserade intressen, mellan de vars främsta mål är att fungera 

som en medspelare till den politiska makten och de som genom sitt engagemang i det civila 

samhället avser att skapa en motmakt (contervailling power)12 till den politiska makten.  

Eftersom de två politiska partierna är direkt involverade i det politiska och ekonomiska 

samhällen kan de inte utan vidare låta strategiska och instrumentella intressen underställas ett 

mönster av öppen och kritisk kommunikation som karaktäriserar det civila samhället. För att 

skydda sig själva från medborgerliga krav på ekonomisk, politiskt och socialt reformering 

samt för att försvara sig mot anklagelserna att de negligerar medborgerliga initiativ och 

sociala rörelser, har de två politiska partierna upprättat ett stort antal förmedlingar som de 

själva kallar ’civila samhällets organisationer’. Det kännetecknande draget hos dessa 

                                                 
12 Vissa forskare hävdar att det viktiga inte är vilka band en rörelse har till makten utan själva kvaliteten i 
engagemanget, dvs, huruvida engagemanget bottnar i sociala orsaker snarare än i tematiska intressen  (Rothstein 
2000), medan andra menar att det civila samhällets utformning och faktiska funktionssätt påverkas negativt om 
de organisationer som är verksamma inom dess sfär är alltför uppknutna till den politiska makten (Ramsay 
1994). 
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organisationer är deras intima förhållande med de två politiska partierna. Dessa organisationer 

- kan något drastiskt liknas vid en artificiell politisk konstruktion utan förankring till ett 

verkligt samhälleligt behov - uppkomna som ett resultat av de två politiska partiernas försök 

att ytterligare befästa sina maktpositioner. Dessa organisationer har inte upprättats för att 

skapa ett forum för medborgerligt politiskt deltagande, utan dessa organisationer är 

partipolitiska och byråkratiska sammanslutningar som upprättats för att ingå i ett 

förhandsbestämt samarbete i syfte att fungera som ersättning för andra samhälleliga 

påtryckningsaktörer. Istället för att skapa förutsättningar för politiskt deltagande genom att 

artikulera en politisk vilja och skapa inflytande genom obehindrad diskussion inom den 

sociala sfären, går dessa organisationers arbete ut på att isolera det politiska och ekonomiska 

samhällens beslutsfattande ifrån påverkan av sociala organisationer, medborgerliga initiativ 

samt offentliga och kritiska diskussionsformer. Genom sina partipolitiskt upprättade 

organisationer har de två dominerande partierna begränsat utrymmet för medborgerligt 

politiskt deltagande och intensifierat sin kontroll över den offentliga sfären. Detta samtidigt 

som de tillbakavisar kritiken att de de facto tömmer den medborgerliga kontrollen underifrån 

på betydelse, genom att hänvisa till sina egna ”civila samhällets organisationer”.  

De två politiska partiernas aktiva försök att kolonisera de olika domänerna av självständigt 

och socialt liv har också återverkningar på det civila samhällets möjligheter att skapa 

förutsättningar för pluralism och frihet till oliktänkande. De partipolitiskt upprättade 

organisationerna är beroende av partifunktionärernas välvilja och av de politiska och 

ekonomiska resurser de erhåller från de två dominerande partierna. Dessa organisationers 

sociopolitiska form och innehåll har mer utformas efter de spelregler som reglerar 

beroendeförhållandet än utifrån medlemmarnas vilja och önskemål. Medlemskapet i dessa 

organisationer är oftast behäftat med politiska och ekonomiska förmåner vilkas åtnjutande 

inte primärt uppmuntrar till politiskt deltagande i samhällsprocessen, utan till lojalitet till de 

politiska partierna. Dessa organisationer ger individer medlemsförmåner såsom klienter 

snarare än som medborgare. 

Den andra ytterligheten i det civila samhällets domän i norra Irak upptas av ett antal 

organisationer vars främsta karaktäristika är oberoende av staten, eller snarare oberoende av 

de två dominerande partierna. Till skillnad från de partianknutna organisationerna har dessa 

NGO:organisationer13 i sig en offentlig och medborgerlig kvalitet med förmåga att ”öppet 

                                                 
13 Som det tidigare har påpekats är begreppet NGO (non-govermentel organisations) i praktiken reserverat till 
dessa organisationer (Sofi 2009).  
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rådpläga om gemensamma angelägenheter och till försvar för befogade intressen” (jfr Arato 

& Cohen 1996:60). Andra kännetecknande drag hos dessa NGO-organisationer är deras 

arbete med att skapa olika forum för politiskt deltagande. Genom den offentliga diskussionen 

i form av manifestationer, workshops, föreläsningar och andra publicistiska aktiviteter, arbetar 

dessa organisationer för att tjänstgöra som en kanal för människors politiska intresse och 

engagemang, samtidigt som de skapar förutsättningar för medborgarna att utkräva ansvar från 

de styrande.  Dessa NGO:organsiationer är oftast demokratiskt uppbyggda organisationer med 

en lyhörd ledning och en engagerad medlemskår som starkt identifierar sig med 

organisationens målsättning. Förutom deras förespråkande av konstitutionella rättigheter som 

ska stabilisera det civila samhällets autonomi, (som enligt deras mening är enda realistiska 

sättet att begränsa de två politiska partiernas intervention och kolonisering i de politiska, 

ekonomiska och sociala subsystemen), går deras arbete ut på att förespråka försoning, 

tolerans, konsensus, politisk och samhällelig pluralism samt oliktänkande.   
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AVSLUTANDE KONKLUTIONER  
 
Det finns uppenbara svårigheter med att framhålla en tolkningsmodell som utan hänsyn till de 

skiftande strukturella konstellationerna och utan hänsyn till den historiska kontexten, kan 

bestämma huruvida ett styrelseskick är auktoritärt eller demokratisk. Ty det vore analytiskt 

vilseledande att föreställa sig demokrati och auktoritarism som två helt odelade styrelseskick. 

Faktum är att i takt med att demokratin har expanderat utanför västvärlden har den fått 

anpassa sig till olika sociopolitiska omständigheter som i många fall inneburit att demokratin 

har tvingats in i samexistens med auktoritära ansatser, vilket har lett till framväxten av 

hybrider som på ett framgångsrikt sätt integrerat komponenter ur både ansatserna till något 

som varken är helt demokratiskt eller helt auktoritärt.  

Den politiska demokratins ideal, som praktiskt taget samtliga oppositionella partier i 

Kurdistan anslöt sig till i sin kamp mot den militär-byråkratiskt auktoritära Baathregimen, 

betraktades som ett mål i sig med också som det främsta medlet för att genomföra en politisk 

och social revolution som kunde ersätta de auktoritärt präglade institutionerna med 

demokratiskt upprättade sådana. Det folkliga upproret och upprättandet av ett autonomt 

kurdiskt område innebar inledningen på en övergång från ett militär-byråkratiskt auktoritärt 

styre till ”a certain something else”. Detta ”någonting annat” präglades av en fas av 

”liberalisering” i den meningen att ett återställande av individers och gruppers sociopolitiska 

rättigheter skedde, samt att fruktan för autonoma politiska och sociala aktiviteter påtagligt 

reducerades. Denna fas följdes sedan av en period av ”demokratisering”, definierad som 

etablerandet av en ny form av medborgarskapsprincip byggd på verkligt deltagande i ett fritt, 

allmänt och rättvist val. Visserligen hölls det för första gången i kurdernas historia ett fritt, 

rättvist och allmänt val, men dess utfall avgjorde aldrig slutgiltigt vem som skulle utöva den 

yttersta beslutande makten. Förekomsten av det allmänna valet och de två politiska partiernas 

ovilja att acceptera dess resultat blev en nykter påminnelse om att de härskande partiernas 

hängivenhet för den politiska demokratins principer icke hade primat mot deras benägenhet 

att kontrollera den verkliga maktens instrument. Det fredliga överlåtandet av makt, vilket 

anses vara en viktig förutsättning för en framgångsrik transition och ett väsentligt medel för 

att bygga förändring på en stabil grund, ägde aldrig rum i Kurdistan under denna fas. Oviljan 

att acceptera valresultatet, den destruktiva polariseringen och det därpå regelrätta 



51 
 

inbördeskriget satte inte enbart den demokratiska övergången i fara utan försvagade också 

samhällets förmåga att stå emot den förnyade formen av populism och auktoritarism. Perioden 

mellan inbördeskrigets utbrott fram till överenskommelsen och försoningsprocessen mellan 

PUK och KDP kan av den anledningen inte betecknas som en period av demokratisk 

övergång utan bör istället betraktas som en återgång i ett kretslopp av demokrati och 

auktoritarim där ingen av dem kunde stabiliseras.  

Inte heller det allmänna valet till det regionala parlamentet och till nationalförsamlingen 2005, 

kunde bryta detta kretslopp mellan demokrati och akutoritarism i norra Irak. I och med den 

politiska pakten mellan PUK och KDP säkrades deras fortsatta monopol samt totala kontroll 

över den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten. Den politiska pakten 

innebar också att de två kontraktsslutande parterna säkrades en proportionell fördelning av 

resurser och ekonomiska fördelar, vilket i sin tur starkt försvårade förändringar i riktning mot 

politisk, social och ekonomisk utjämning. Den politiska makten tillkom förvisso de två 

politiska partierna genom ett allmänt, fritt och rättvist val, men deras monopol och totala 

kontroll över de verkliga maktcentren strakt begränsade möjligheten för uppbyggnaden av en 

tolerant, pluralisk och demokratisk politisk kultur. Förutom att det allmänna valet resulterade i 

en utestängning av andra politiska grupperingar och därmed blockerade utvecklingen mot ett 

parlamentariskt flerpartisystem, satte den också den demokratiska transitionen i fara och 

försvagade samhällets förmåga att stå emot den förnyade formen av populism och 

manipulering som i vissa avseenden var mer subtil och inträngande än baathregimens öppet 

repressiva system.  

Understrykas bör att de två dominerande politiska partierna, på ett symboliskt plan, ansluter 

sig till den allmänna tankegången att regeringen skall hållas ansvarig inför ett suveränt 

parlament - vald i fria och rättvisa val och på grundval av allmän och lika rösträtt -, samt att 

individernas grundläggande fri- och rättigheter skall tillförsäkras honom/henne genom att den 

uttryckligen skall finns i en konstitution vars skydd och efterlevnad garanteras av ett 

oberoende rättväsende. Det vore alltså direkt missvisande att hävda att demokratisk legitimitet 

helt saknas i Kurdistan, utan vad det handlar om är att denna legitimitet snarare utvinns och 

utnyttjas på tvivelaktiga och omstridda sätt. Även om kontrasten mellan demokratiska och 

auktoritära styrelseskick torde vara startpunkten för klassifikationen av huruvida Kurdistan är 

en demokratisk eller en auktoritär stat finns det uppenbara svårigheter med ett sådant företag. 

Vad som vore rimligare är att försöka begränsa diskussionen till huruvida Kurdistan befinner 

sig i en konsolideringsfas eller om landet i fråga fortfarande är ett ”övergångsland”. 

Transitionsfasen anses vara avklarad när den nya demokratiska ordningen antagit en ny 
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demokratisk konstitution och när fria och rättvisa val resulterar i att ett nytt politiskt 

styrelseskick - med verklig förmåga att generera nya demokratiska beslut - inträder. Det 

förutsätter i sin tur att den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten medger 

varandras rätt, autonomi och auktoritet att operera inom sina respektive domän.  

Avsaknaden av ett konstitutionellt ramverk som reglerar statsmaktens institutioner, 

ekonomins struktur samt förhållandena mellan individ och stat, gör att Kurdistan för 

närvarnade befinner sig i en situation där det politiska spelet inte sker inom ramen för ett 

författningsenligt institutionellt arrangemang utan snarare gäller den politiska verksamheten 

kampen om dessa institutioner. Institutionerna görs upp allt efterhand som det politiska spelet 

fortskrider, vilket annorlunda uttryckt innebär att istället för att behärskas av institutionerna 

styr de politiska aktörerna de statliga institutionerna.  De två dominerande politiska partierna 

är förvisso i formell besittning av ett mandat som väljarna i fria och rättvisa val har givit dem. 

Men deras totala kontroll över den lagstiftande, verkställande, och dömande makten, samt 

deras de facto tyst veto mot alla beslut som går mot deras vilja, innebär att de kan fatta olika 

politiska och ekonomiska beslut med ringa hänsyn tagen till dess signifikans och 

konsekvenser för de samhälleliga läroprocesserna och för den demokratiska 

samhällsutvecklingen. Deras besittning av det formella manandet gör också att de två 

dominerande partierna kan negligera medborgarnas sociala, ekonomiska och politiska krav på 

reformering genom hänvisning till parlamentets överhöghet som i praktiken är en plats där 

”påförhandsfattade” beslut ceremoniellt registreras. Sammantaget kan man därför hävda att 

det institutionella arrangemanget i Kurdistan i stor utsträckning fortfarande befinner sig i en 

transitionsfas, där de politiska spelreglerna ännu inte är klart definierade och där kampen om 

de statliga institutionerna fortfarande pågår.   

Vad angår det civila samhället i norra Irak är det möjligt att hävda att det de facto finns två 

polariserade och väsenskilda civila samhällen; ett artificiellt och politiskt konstruerat civilt 

samhälle samt ett självmobiliserat och självkonstruerat sådant. Det politiskt konstruerade 

civilt samhället är per definition inte i stånd att skapa en fruktbar grogrund för den liberala 

och representativa demokratins tre grundläggande förutsättningar, nämligen deltagande, 

kontroll underifrån samt frihet till oliktänkande. Det politiskt konstruerade civilt samhället 

har i själva verket skapats för att begränsa politiskt deltagande, att isolera politiska och 

ekonomiska beslutsfattanden ifrån påverkan av sociala organisationer, medborgerliga initiativ 

samt offentliga och kritiska diskussionsformer, dvs. skydda dessa beslutsfattanden ifrån en 

kontroll underifrån. Inom det politiskt konstruerade civilt samhället är dessutom utrymmet för 

pluralism och oliktänkande tämligen begränsade. Det civila och politiska engagemanget inom 
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denna sfär ger individer medlemsförmåner, i utbyte mot lojalitet mot de intressen som har 

aggregerats av de två politiska partierna.  

De civila sammanslutningarna inom det självmobiliserade civilt samhället spelar däremot, 

enligt min mening, en positiv roll i demokratiseringsprocessen i norra Irak. Detta trots att 

dessa organisationer är färre i antal och disponerar över en bråkdel av de resurser som finns 

inom de partianknutna organisationerna. Genom att föra in olika frågor och värderingar i det 

civila samhällets sfär skapar dessa organisationer förutsättningar för en tolerant, pluralistisk 

och demokratisk politisk kultur. Dessa organisationer arbetar också med att sprida kunskap 

om hur den demokratiska processen fungerar samt vilka förväntningar institutionerna 

respektive medborgarna skall ha på varandra i en demokrati, och på så sätt stimulerar de till 

politiskt deltagande och erbjuder möjligheter till politiskt inflytande.  
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