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  I

Sammanfattning 

På Nordirland finns det två olika etniskagrupper: protestanterna och katolikerna, de har olika 

uppfattning om till vilket land de ska tillhöra. Katolikerna vill tillhöra Irland, medan 

protestanterna vill fortsätta tillhöra UK. Därefter klassificeras de in efter vilka medel för att 

uppnå sitt mål. 

 

De katolska grupperna: 

Nationalister är de som stöder en fredlig återförening med Irland. Hit hör 

Nobelsfredspristagare John Humes parti SDLP. 

Republikaner är de som har som mål att Ulster ska bli en del av Republiken och använder sig 

utav militära medel för att uppnå det. Hit hör IRA och Sinn Fein. 

 

De protestantiska grupperna: 

Unionister är de som vill bli kvar inom unionen och accepterar endast fredliga medel, 

exempel på sådan är UUP (Ulster Unionist Party) där nobels fredspristagare David Trimble är 

medlem. 

Lojalister är de med extrema åsikter och som anser att de har rätt till väpnad kamp för att 

försvara tillhörigheten med unionen. Inom lojalistgruppen finns det sedan tre stycken 

terrorgrupper UDA, UVF och RHC.1 

 

Uppsatsens syfte är att förklara vilka lojalisterna är. Vad de har för medel och mål? 

Utgångspunkt i analys av sorti, kritik och lojalitetsteori Hirschmans, samt Smiths Theories of 

Nationalism och Gellners Stat, Nation, Nationalism förklaring om vad nationalism är och hur 

den kan arta sig på olika sätt. 

  

De båda nationalisminriktningarna hos protestanterna, unionisterna och lojalisterna, är rädda 

att bli av med sin suveränitet om Ulster införlivas med Irland, eftersom Irland är ett katolskt 

land och protestanterna anser att det är Påven som styr över landet. För att hindra att 

katolikerna får sin vilja igenom, att bli en del av Irland, har protestanterna vidtagit vissa 

åtgärder som valfusk och att inte anställa katoliker. När våldet sedan ökade i slutet av 1960-

talet såg de sig tvungna att bilda en gerillaarmé, UDA, för att försvara sin tillhörighet till UK. 

 

                                            
1 Petterson 2002 s. 9 
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Detta är intressant ur ett statsvetenskapligt perspektiv för att lojalistgrupperna väljer sorti, att 

ta lagen i egna händer för att försvara traditionen av brittisk tillhörighet. Det till trots att ordet 

lojal i dess ordagranna betydelse är pålitlig och laglydig, vilket lojalisterna inte alls är 

eftersom de väljer att använda våld som medel. 2 

                                            
2 Malmström 2004 s.337 
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Förkortningsförklaring 
Förkortning Betydelsen Översättningen 
BBC British Broadcasting Corporation Brittiska sändningsbolaget 
CAIN Conflict Archive on the Internet Konfliktarkivet på internet 
CLMLC Combined Loyalist Military Command Kombinerade lojalist militära kommando 
DUP Democratic Ulster Party Demokratiska Ulsterpartiet 
EU European Union Europeiska Unionen 
FRU Force Research Unit Militärens undersökande enhet 
H&W Harland and Wolff Varvbolag* 

IICD 
Independent International Commission on 

Decommissioning Avväpningskommissionen* 
IRA Irish Republican Army Irländska republikanska armén 
LVF Loyalist Volunteer Force  Protestanternas frivilligkår 
NICRA North Ireland Civil Rights Association Nordirlands medborgarrättsrörelse 
PUP Progressive Unionist Party Progressiva Unionistpartiet 
RHC Red Hand Commando Röda handens kommando 
RHD Red Hand Defenders Röda handens försvarare 
RUC Royal Ulster Constabulary Kungliga Ulsters poliskår 
SAS Special Air Service Brittisk elitstyrka* 
SDLP Social and Democratic Labour Party Socialdemokratiska Labourpartiet 
UDA Ulster Defence Association Ulster försvarsförbund 
UDP Ulster Democratic Party  Ulster demokratiska parti 
UDR Ulster Defence Regiment Ulster försvarsregemente 
UFF Ulster Freedom Fighters Ulster frihetskämpar 

UK 
United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 
Förenade kungariken av Storbritannien och 

Nordirland 
UUP Ulster Unionist Party Ulster Unionistparti 
UVF Ulster Volunteer Force Ulster frivilligkår 

 

*En korrekt svensk översättning existerar inte. 

 

Ordval 

De gånger som uppsatsen tar upp staden Londonderry kommer den att skrivas som 

Londonderry. Det är inget ställningstagande för unionisternas eller lojalisternas fördel, det 

mer korrekt att staden blir benämnd med hela sitt namn eftersom uppsatsen har en fokusering 

på protestanterna, och de föredrar Londonderry istället för Derry. Detta eftersom det finns en 

koppling till London i namnet och därmed en koppling till UK. 



  IV

Nationalisterna/republikanerna föredrar i stället namnet Derry. Kumm väljer att skriva båda 

namnen med ett snedstreck mellan dem3, republiken Irland benämns Republiken eller Irland 

och Nordirland benämns som Nordirland eller Ulster. Katoliker och protestanter kommer i 

uppsatsen att användas vid de tillfällen hänvisas det till de etniska grupperna. Religionen har 

inte så stor betydelse, men det finns inget bättre namn att använda. Storbritannien inkluderar 

bara Skottland, Wales och England, medan i United Kingdom är alla nationer inräknade som 

Nordirland, Isle of Mann, Kanalöarna och så vidare. 

 

                                            
3 Kumm 2002 s.133 
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1 Inledning 

I samband med den irländska självständigheten 1921 bildade de sex nordligaste grevskapen 

ett eget parlament, men de förblev en del av UK. Detta parlament, Stormont, kom helt att 

domineras av den protestantiska befolkningsgruppen. Den dominansen upprätthölls av dels 

befolkningsmässig majoritet och dels genom manipulering av valkretsgränserna, 

gerrymandering. Orsaken till det var en rädsla hos protestanterna över att Ulster skulle bli 

införlivat med Irland om katolikerna släpptes in i Stormont. Med inspiration av 60-talets 

medborgarrättsrörelse i USA restes kraven om fri- och rättigheter av den katolska 

medelklassen. Detta var ett krav som stöddes av regeringen och parlamentet i London, men 

det fanns starka röster som var emot att de skulle få ökat inflytande inom politiken, främst 

från unionistiska organisationer. Det som startades som fredliga demonstrationer ledde med 

åren till att brittisk militär sattes in. Stormont upplöstes 1972 och Ulster styrdes därefter direkt 

från London.4 Det är det här som är det centrala i konflikten, en etnisk konflikt om rätten till 

representation i det lokala parlamentet. Själva konflikten går att beskrivas som en djupt rotad 

konflikt mellan två olika folkgrupper som grundar sig på identifikation hos två rivaliserande 

lokala kulturer.5 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att ta reda på vad som ligger bakom lojalisternas uppkomst och fortsatta 

existens? För att förstå det måste frågan delas upp i mindre del frågor. Lojalisterna är lojala 

mot och om de har haft någon påverka på fredsprocessen. Vad har de gjort för att driva sin 

kamp? Vilka är det som kallar sig lojalister? 

 

1.2 Metod 

Gellners Stat, nation, nationalism och Smith Nationalism om varför det finns nationalism och 

varför det finns ett behov av nationell tillhörig vilket också förklarar varför de har ett behov 

av ett mål. Smith förklarar även de tre nationalismformerna och tar även med etniciteten. Med 

nationalismen förklarar den teoretiska biten av lojalisternas mål och med Hirschman om 

lojalisternas medel. För att förstå deras medel tänker jag använda Hirschmans 

Missnöjesreaktionsteori för att dela upp dem om de använder sig av vilken av de två olika 

missnöjesyttringarna som den protestantiska befolkningen använder sig av, om det är sorti 

eller kritik de väljer som medel.  

                                            
4 Lindahl 2001 s. 42 
5 Gellner 1997 s. 97 
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1.3 Material 

Petterssons två böcker Brännpunkt Nordirland och Fredsprocecessen i Nordirland i stort lika 

varandra, men han tar tydligt ställning för katolikerna. Han har en ordentlig genomgång av 

konflikten, även om han har vissa luckor i sina böcker. Hans fokusering är i stor utsträckning 

på katolikerna i Nordirland, framförallt på republikanerna. Det motiverar han med att utan 

republikanernas åsiktsändring hade freden inte varit möjlig. Luckorna beror delvis på att hans 

böcker har skönlitterära inslag. Taylor kompletterar Petterssons luckor eftersom Taylor 

skriver om enbart den protestantiska delen. Han behandlar den nationella identiteten med bra 

och tydliga exempel. Han går noga in på fattigdomen/arbetslösheten i Nordirland på ett 

detaljrikt sätt, vilket alla andra författare i denna uppsats inte gör i samma utsträckning. Han 

har även rapporterat för BBC och ITV i 25 år om konflikten. Kumms Terrorismens historia 

har tyvärr bara Nordirland som ett kapitel i boken och blir därmed detaljfattig. Björn Kumm 

är journalist och författare känd från radions OBS och vetandets värld. Han har bland annat 

rapporterat ifrån Afrika, Latinamerika och Asien. Daniells Historisk guide till England 

Daniell är en bok om hela UK:s historia. Till hur UK:s statsskick ser ut används Hague & 

Harrop & Breslins styrelseskick och politik som går in på statsskickets struktur, 

Christoffersson & Lindahls (red) Utländska politiska system tar upp historisk fakta och 

problemområden, men svåröverskådlig och saknar siffermässig fakta som däremot Demker & 

Halvarssons Statsskicket i elva läder tar upp. Melaugh som skriver för CAIN, vilken är 

University of Ulster’s databas på Internet, om Nordirlandkonflikten där de tar upp i stort sätt 

allt inom konflikten, den är väldigt objektiv för att den tar upp så mycket. Det finns även 

andra författare för denna databas, men de ingår inte i uppsatsen. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen omfattar den kategori personer som har som mål att stanna kvar i UK och som 

medel använder sig i huvudsak av våld, även om det kan förekomma inslag av politik. Trots 

att UK:s styrelseskick tas upp kommer Irlands styrelseskick inte att avhandlas i denna 

uppsats, för att dels är Nordirland en del av UK och dels är det ett för starkt inflytande från 

Påven i Rom som avskräcker protestanterna att till höra Irland. Det har ingenting med 

parlamentet att göra.  

Tidsmässigt tar uppsatsen upp händelser långt bak i tiden (eftersom det handlar om etnicitet 

och nationalism är det befogat), men koncentrationen är kring 1900-talet. Det finns en grupp 

som har valt sorti som ändå inte kommer avhandlas i uppsatsen och det är de som har valt att 

2  
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flytta ifrån Nordirland. Anledningen är att de inte är kvar inom den geografiska 

avgränsningen. De paramilitäriska grupperna sysslar även med beskyddarverksamhet och 

drogförsäljning, men den delen lämpar sig inte att ta upp eftersom det inte berör själva 

fredsprocessen eller protestanternas etnicitet. I kapitlet 5.1 finns det en begränsning på att 

bara ta upp lojalisternas påverkan, trots att det finns andra aktörer som EU och det förändrade 

världsläget med att kalla kriget var över och Palestina konflikten var över. 

  

1.5 Disposition 

Efter denna inledande del följer teorikapitlet. Detta innefattar Hirschmans två 

missnöjesreaktionsteorier och därmed hans definition av lojal och vad de två olika 

missnöjesreaktionerna är. Därefter kommer det en teori som förklarar varför det finns nationer 

och nationalism. Uppsatsen förklarar på vilka olika sätt nationalism kan vara och avslutas 

med en sammanfattning av teorikapitlet. Empirikapitlet inleds med en historisk bakgrund om 

situationen i Ulster under tidigt 1900-tal och framåt, följt av protestanternas etnicitet och 

historia. Uppsatsen avslutas med Slutsats och Diskussion och innan dess är det ett kapitel i 

området om hur de olika terrorgruppernas existens ser ut. 
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2. Nationalism och missnöjesyttringar 

Nationalism är lätt att ge exempel på med högtider och företeelser, men är inte alls lika enkelt 

att förstå i teoretisk form. En orsak är att det kan förekomma i olika former beroende var i 

världen beskrivningen gäller. Det andra kapitlet innefattar också en någon som är lätt att 

exemplifiera, men inte lika vanigt i teoriform. 

  

2.1 Nationalism 

Det krävs minst två stycken någonting för att skapa en skillnad, därmed blir nationalismen en 

relation mellan minst två nationer om att hävda sin särprägel. Den relationen drivs av vad som 

Gellner beskriver: "nationalism som sinnesstämning, liksom nationalismen som rörelse, 

definieras lättast enligt denna princip. En nationalistisk sinnestämning kan vara känslan av 

ilska över att principen kränks, eller känslan av tillfredsställelse över att den förverkligas. En 

nationalistisk rörelse är något som initieras av en sinnesstämning av detta slag."6 Med 

principer menar Gellner hur en nation eller en befolkning knuten till en nation ska anse eller 

agera. Det finns olika variationer av nationalistiska rörelser som kan delas upp i två olika 

kriterier, dels den formella/externa och dels den självständiga. Den första är vilken form av 

intensitet hos den nationella rörelsen utförande för att nå sitt mål. Det andra kriteriet är efter 

vilken form av situation och vilket tillvägagångssätt de har.7 Den egenart som en nationalist 

tillser sig ha är en koppling mellan det territoriella och medborgarna inom det området, att det 

lika mycket kan vara en tillhörighet till ett landområde som en folkgrupp, det kallas för 

nationalism med en nation. Det finns även nationalister som saknar en egen nation, så kallas 

etnisk nationalism, vilket är en kulturell förbindelse inom gruppen för att se till gruppens 

kulturella överlevnad. Enligt Smith innebär det att det politiska livet överlever för gruppen 

och fysiskt försvar för dess medlemmar.8 

 

Den sinnesstämning som finns inom nationalism är en del av den etniska gruppen hänvisar till 

den muntliga överföringen av traditionen av självständighet. I deras formuleringar användbara 

slutsatser av en logisk slutledning, ibland ett unikt språk eller religion kan skapa den etniska 

tillhörigheten.9 

 

                                            
6 Gellner 1997 s. 11 
7 Smith 1971 s. 211 
8 ibid 1971 s. 216-217 
9 ibid 1971 s. 221 
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Enligt Smith finns det tre olika kategorier av nationer, den territoriella, etniska eller den 

mixade (vilket innebär att den är en blandning av de två förstnämnda). UK hör till den mixade 

kategorin innan 1700-talet och detta hörde UK till den etniska nationalismen, för att sedan bli 

kategoriserad in i till de utvecklade post-självständiga staterna. Utvecklat menas i det här 

sammanhanget om vilken form statsskicket har utvecklats, den motsatta kategorin är 

bibehållande där USA och Kina tillhör.10 Nationer som ett naturligt och av Gud givet sätt att 

klassificera människor, såsom ett inneboende om än längre fördröjt politiskt öde är en myt 

enligt Gellner. Människor använder ibland sig utav tidigare existerande kulturer och 

förvandlar dem till en del av sina egen nationer. Den nationella kulturen är ibland uppfunnen, 

men ofta utplånar den tidigare existerande kulturer eller har den tidigare kulturen förvandlas 

till en ny med drag av den gamla. En nationalstat är inte av tingens natur. Det som finns är 

kulturer som oftast är obestämda grupper, gradvist övergående i varandra eller sammanflätade 

med varandra. Av dem finns vanligen en politisk enhet i alla former och storlekar för 

nationens vällbefinnande. För löpte inte kulturerna samman, för att det fanns goda skäl att låta 

bli. Deras härskare skapade en identitet genom att avskärma sig neråt och de underlydande 

mikrogemenskaperna avskilde sig i sidled från sina grannar.11 Skapandet utav en nationalstat 

är en ekvation mellan staten och nationen, där den kulturellt homogena befolkningen har 

vuxit upp under särskilda omständigheter. Alla länder och kulturer påverkas av varandra, det 

finns ingen som lever enskild ifrån något annat. Detta gör att nationalism inte kan uppstå i ett 

enskilt land, utan i en relation mellan två stater eller grupper. 12 Det gör att det heller inte går 

att säga vem utav katolikerna eller protestanterna som var först med att skapa sin nationella 

identitet. 

 

Reformationen betonade läskunnighet, att alla skulle kunna läsa sin Bibel. Detta angrep 

prästernas monopol på att förklara den kristna tron. Därmed blev det upp till individen själv 

att få en uppfattning om sin omvärld. Det ledde till att individualism i den rörliga urbana 

befolkningsgruppen gjorde ett slags förbud om de samhälliga drag och attityder vilka 

frambringar den nationella eran. Vad beträffande den del av världen dit både imperialism och 

nationalism kom senare och som en följd av påverkan utifrån.13 Tidig industrialism innebar 

befolkningsexplosion, snabb urbanisering, arbetskraftmigration och en global ekonomis och 

en centraliserande satsbildnings politiska och ekonomiska intrång i tidigare inåtriktade 

                                            
10 Smith 1971 s. 224, 229 
11 Gellner 1997 s. 70 
12 Smith 1971 s. 178 
13 Gellner 1997 s. 60 
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gemenskaper och ett behov utav att hitta något nytt att bygga sin identitet på växte fram.14 Det 

ger en svar på att lojalisterna är nationalism och att religion har en vis betydelse i skapandet 

av en nationellidentitet. Att det sedan blir en sådan konflikt som det blev har att göra med 

Belfast tydligt utsatt för industrialismen som kommer att tas upp i kommande kapitel om 

historisk bakgrund.  

 

2.2 Missnöjesreaktion 

Hirschmans term missnöjesreaktion finns beskrivet i hans bok Sorti eller protest En fråga om 

lojaliteter (1970) om vad som orsakar människors kollektiva agerande när det kollektiv som 

de tillhör inte motsvarar deras förväntningar. Han anser att det finns tre förhållningssätt till i 

det här fallet staten, men det kan lika väl vara organisationer eller företag som 

missnöjesreaktionen riktar sig mot. I en mer vardaglig svenska blir det att ursprungsläget är 

lojalitet med att det sedan är om att överge eller säga ifrån. Där han kallar det för lojalitet, 

kritik eller sorti. I förhållande till den lojala medborgaren är uppdelningen mellan sorti och 

kritik att den första tillhör i princip ekonomiområdet och den senare tillhör politikens värld.15 

Hirschman är ursprungligen ekonom och för att förstå hans teori är det lättast att beskriva den 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Sorti inom affärsvärlden fungerar på följande sätt. Om man 

utgår ifrån hur stor efterfrågan är och att skillnaden hos varan beror på förändringar i kvalitén 

istället för priset och att priset förblir stabilt. För att varje försök att sänka priset finns en risk 

för att försämra kvalitén. Under detta förhållande kommer varje slags sorti från 

konsumenterna som svar på en kvalitetsförsämring att resultera i minskade intäkter och vid 

massivare sortierna blir förlusten större som följer av större kvalitetssänkning eller ett ökat 

pris. Båda påföljderna gör att fler kunder kommer att välja sorti att bli kund hos ett annat 

företag.16 Kritik är när kunden istället väljer att yttra sitt missnöje direkt och därmed finns det 

en större chans att det inte blir en kvalitetsförsämring. Ett problem som kan uppstå är att både 

kritik och sorti kan överdrivas, att de missnöjda kunderna kan bli så besvärliga att deras 

protester vid en viss punkt kan utgöra ett hinder snarare än ett stöd för de insatser som 

företaget bör göra för att inte försämra sin kvalité. Detta är inte så vanligt inom just handeln, 

men är desto vanligare inom det politiska området att protesterna efter en viss punkt kommer 

att få negativt resultat.17 

 

                                            
14 Gellner 1997 s. 62 
15 Hirschman 1970 s.27 
16 ibid s.33 
17 ibid s.40 
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Kritik är det enda alternativet i vad de missnöjda kunderna eller medlemmarna kan reagera 

för att påverka sin situation när sorti inte är möjligt, detta handlar om i hög grad om de sociala 

bas som familjen, stam, staten eller religiöst samfund. Sorti är omöjligt på så sätt att arvet 

ifrån den identiteten alltid kommer att finnas kvar i personens identitet. Ett politiskt parti i ett 

totalitärt enpartisystem hör också hit eftersom det är en stor del av nationens identitet precis 

som de tre tidigare kategorierna. Det kan också vara som i ett maffiasamhälle, kritik mot den 

strukturen anses som myteri och sorti anses som förräderi. Alla dessa kategorier är sådant som 

har en monopolställning, det är visserligen möjligt att lämna, men det är inte säkert att det 

kommer att påverka kvalitetsförsämringen.18 

 

Kritik kan vara både en ersättning för sorti och ett komplement. Om försämringen är en 

process som pågår i etapper under en viss period är det sannolikt att alternativet kritik 

kommer att användas på ett tidigare stadium, eftersom om man en gång har gjort sorti har 

man förlorat möjligheten att utnyttja kritik. Kritik ska ses som ett första steg och sorti i andra 

hand. Beroende på vilket situation är protest eller sorti olika artad lämpad att använda som 

missnöjesyttring, för att det är inte i alla situationer som det ena eller är lämpligt eller ens 

möjligt. För att fortfarande hålla sig inom statsvetenskapsämnet och framför allt denna 

uppsats som det är förhållandet mellan medborgarna och staten och medborgarnas 

missnöjesyttring som är av vikt. När det handlar om sorti mot staten kan det yttra sig i två 

lägen dels genom emigration, vilket leder till att kvalitetssänkning troligtvis inte kommer att 

förbättras. Sorti kan också vara att en person går utanför lagens ramar för att påverka. 19 

 

Statsmakten har en monopolställning inom en nation, med våldsmonopol och skulle någon 

medborgare välja att gå emot våldsmonopolet går man emot rikets lagar vilket då blir sorti. 

Inom ramen för kritik av en nation (som är aktuellt i det här fallet) innebär det att en grupp 

personer bildar ett parti, en organisation eller genomför en demonstration för sin åsikt. Det 

viktiga är att det fortfarande är inom landets lagar. Kravet är att det måste vara en laglig 

missnöjesyttring, annars är det sorti.20 

 

Den kopplingen som det finns mellan nationalism och missnöjesreaktion är att det är en 

relation, att det bildas en motreaktion mot katolikernas ökade väpnade kamp, som lede till 

                                            
18 Hirschman 1970 s.77 
19 ibid s. 42-45 
20 Moberg 1994, s.119 
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ännu mer väpnad kamp och sedan var våldsspiralen igång. Den andra kopplingen mellan de 

två teorierna är att missnöjesyttringar kan var ett sätt att visa sin tillhörighet, det blir ett 

karaktärsdrag. För att kunna bevisa sin tillhörighet krävs det något att jämföra med, vilket det 

finns del om det är sorti eller kritik och dels om vad de är missnöjda mot. 
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3. Protestanternas historia 

Övergång till industrialism från den agrara epoken är ett steg in i nationalismens tidevarv, en 

period av turbulent tillrättaläggande och modifierande av antingen politiska och/eller 

kulturella gränser för att efterkomma den nya nationalismens intåg.21 Industrialismen hade sin 

start i UK, men om det var där som nationalismen startade är svårare att påvisa eftersom 

nationalism är en relation mellan stater och deras sätt att förhålla sig till varandra. På samma 

sätt påverkas kulturer av varandra, vilket avhandlas mer noggrant nedan. Vad gällande 

religionens roll i den nationella identiteten, behöver man inte vara utövare av sin religion för 

att tillhöra den, eftersom religionen är en del av varje persons rötter.22 

 

3.1 Den brittiska identiteten 

Att britterna har en så lång tradition av eget parlament gör att det sätter sig i folktraditionen, 

att alla har sin rätt till självbestämmande. Något som sedan förstärks med att de är 

protestanter. I UK finns det två stora nationella kyrkor, den skotska presbyterianska kyrkan 

(Church of Scotland) och den anglikanska (Church of England) som monarken måste tillhöra 

och som även är kyrkans överhuvud. Det här kommer ifrån 1500-talet när Henrik VIII bröt 

med Påven för att få skilja sig med sin första fru, sedan dess har den katolska kyrkan varit 

förbjuden fram till 1850.23 Monarkin är något som återkommer i den brittiska identiteten, med 

att det heter t.ex. Royal Air Force, Royal Ulster Constrabulary samt att domstolsväsendet är 

underställt Kronan. Det gör att monarkin är viktig för britterna och central i deras identitet, att 

det inte ska finnas något som är överställt kungahuset. 

 

Den 5 november firas Guy Fawke´s day/Bonfire night. När den katolska terroristen Guy 

Fawke misslyckades med sitt försök att spränga House of Parlament i luften 1605, 

bombförsöket upptäcktes och han avrättades. Sättet att fira det är genom att barnen gör en 

jättelik trasdocka som ska likna denna terrorist från 1600-talet. Docktillverkningen sker den 5 

november. Sedan, när det blir föräldrarnas tur att elda upp dockan, Bonfire night, då skjuts det 

även fyrverkerier. Det kan inträffa någon gång i början av november månad bara det inte stör 

julrushen som börjar samtidigt. Innan dockan eldas upp, tas den med ut på trottoaren där 

barnen ropar ”a penny for the Guy” till de förbipasserande. Detta firande är på ett sätt ett anti-

katolskt firande eftersom det betonas att Guy Fawke var katolik. Det har inget direkt med 

                                            
21 Gellner 1997 s. 59 
22 ibid 1997 s.98 
23 Karlsson 2004 s. 6 
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Nordirlandkonflikten att göra, men det illustrerar att britterna inte kan tänka sig att underställa 

sig Påven.24 

 

Nationalismen och industrialismen växte till sig samtidigt i världen och industrialismen har 

sitt ursprung i UK, vilket troligtvis var anledningen till att UK år 1740 fick den första 

nationalsången i världen.25 Britternas kärlek till traditioner, ceremonier och strukturer 

kommer ifrån den långa konstitutionella traditionen i britternas historia och den institutionella 

stabiliteten. Daniell anser att britternas historia påvisar att de inte hade mycket till övers för 

teoretiserande och radikala förändringar. 26 En sådan händelse skulle just vara att släppa in 

katolikerna i Stormont. 

 

3.2 Protestanternas nationalim 

Att protestanterna kallas för lojalister härstammar från 1690-talets vokabulär om att 

legitimera en samhällsordning där kungen protestantiska befolkningen i Irland var 

överordnade den katolska. Annars finns det inte mycket utav den religiösa faktorn i 

konflikten, med undantag av pastor Ian Paisley som håller en extrem anti-katolsk retorik. 

Kyrkliga företrädare för både katoliker och protestanter försöker tillsammans ta bort en del av 

den religiösa spänningen i konflikten, något som gör att Nordirlandkonflikten inte är en 

religiös konflikt.27 

 

I Taylors intervju med William Giles, vad Taylor anser är en typisk lojalist. Giles föddes i 

östra Belfast år 1957. Han var en av de som jobbade på H&W:s varv som ligger i Lagans 

utlopp, vars kran är ett typiskt landmärke för Belfast. Det var även detta företag som byggde 

Titanic. Giles och hans far gick båda två med i UDA när de tyckte att IRA:s attacker hade 

blivit för påtagliga, vilket var en normal sak för far och son att göra i början av konfliktens 

historia.28 Efter att ha avtjänat sitt straff för mord på en katolik släpptes han ut ur fängelset 

den 4 juli år 1997. Därefter blev han involverad i UVF:s poliska gren PUP.29 Hans anser att 

lojalister är ”hårt arbetande och tysta”. Taylor fortsätter att beskriva den tidens lojalister "som 

                                            
24 Beer 1995 s. 125 
25 Hobsbawm 1992 s. 13 
26 Daniell 1999 s. 279 
27 Rönnquist 2005 s. 2 
28 Taylor 2000 s. 2 
29 ibid 2000 s. 8 
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var lojala till den protestantiska tron, drottningen, fosterlandet och den konstitutionella 

kopplingen med UK".30 

 

Skolsystemet är uppdelat, där protestantiska barn går i state school, medan katolska barn gick 

till Voluntary school. Den brittiska regeringen ville införa ett gemensamt skolsystem där 

eleverna integrerades med varandra, men det var något som Ulsterbefolkningen motsatte sig. 

Förståelsen för varandra blir inte bättre utav att de har olika karaktär på historieämnet, där 

inriktningen hos State school sätter de invandrade protestanterna i fokus, medan Voluntary 

school behandlar den keltiska forntiden och kampen mot den brittiska överhögheten.31  

 

3.3 Situationen i Belfast innan och efter delningen 

Om man börjar med att se till hur det såg ut innan delningen var protestanterna i majoritet, 

liksom de är nu. Med industrialiseringsprocessen i Belfast växte den katolska minoriteten från 

6% år 1801 till över 30% år 1861 och andelen katoliker stannade vid den siffran.32 När 

Titanic byggdes 1912 kunde antalet anställda katoliker på H&W-varvet räknas på en hand. 

Detta var långt innan ordet diskriminering fanns på den politiska dagordningen.33 Den typen 

av diskriminering fortsatte även efter delningen, exempelvis hade varvet under 1960-talet 

totalt 10 000 anställda av dem var endast 400 katoliker.34 Det var protestanterna som var 

arbetsgivarna och de anställde i första hand alltid protestanter till sina företag, vilket gjorde 

det svårt för katolikerna att ta sig ur fattigdomen. De hade inte egna pengar för att kunna köpa 

egna hus, de blev istället hänvisade till det kommunalt drivna boendet som alltid låg som 

samma område i staden, med att katolikerna blev andraklassens medborgare.35 Trots det 

kunde protestanter gå längs Falls road och katoliker längs Shankill road, något som några år 

senare var livsfarligt. Dessa två gator är där merparten av våldet har ägt rum och de ligger 

näst intill varandra vilket också har lett till att det har byggts upp murar som ska förhindra 

våldsaktioner.  

 

Det var även inom andra områden som diskrimineringen fanns, något som kallas 

gerrymandering Eftersom UK är ett land som tillämpar majoritetsval i enmansvalkretsar var 

det möjligt att justera valkretsarna så att protestanterna alltid fick majoritet, till och med i 

                                            
30 Taylor 2000 s. 2 
31 Rönnquist 2005 s. 10 
32 ibid 2005 s. 5 
33 Taylor 2000 s. 2 
34 ibid 2000 s. 48 
35 ibid 2000 s. 27 
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Londonderry där katolikerna är befolkningsmässigt i majoritet.36 Inför valet år 1964 röstade 

14 000 katoliker in åtta ledamöter, medan de 9 000 protestanterna fick in tolv ledamöter i 

Londonderrys statsfullmäktige och därmed fick protestanterna majoriteten. Detta skedde för 

att katolikerna var koncentrerade till en utav de tre valkretsarna, men protestanterna hade 

majoriteten i de två andra och säkrade sin makt. Gerrymandering diskrimineringen var något 

som fortsatte ända fram till 1972 när Westminister valde att dra tillbaka självstyret för att bli 

direktstyrt ifrån London.37 Stormont och Irlands parlament kom till samtidigt, eftersom Irland 

inte blev helt självständigt förrän år 1949. Till dess hade Irland namnet Fristaten Eire och var 

fortfarande en del av UK. Det var meningen att Stormont skulle säkra att protestanterna inte 

skulle fortsätta att tillhöra UK. Gerrymandering blev därmed ett sätt att garantera att Ulster 

fortsatte att tillhöra UK och inte bli styrt från Påven via Dublin. Ulsters eget parlament som 

kom till 1921 såg som en lösning till för att en väpnad konflikt mellan UVF och IRA skulle 

uppstå, istället blev den en av orsakerna.38 

 

Det var mot gerrymanderingen som medborgarrättsorganisationen NICRA (North Ireland 

Civil Rights Association) protesterade mot, vars inspirationskälla var medborgarrättsrörelsen i 

USA som arbetade för de svartas rättigheter i samhället.39 Deras krav hade till en början stöd 

hos både regeringen och parlamentet i London, men när Stormont började tillmötesgå kraven 

väcktes starka reaktioner hos de unionistiska organisationerna.40 John Taylor, som idag är 

fullmäktige ledare för UUP (Ulster Unionist Party), anser nu liksom för mer än trettio år 

sedan att NICRA var ett första steg till att Ulster skulle införlivas med Irland. Andra 

unionister ansåg till och med att NICRA var en avdelning inom IRA.41 Detta svarar på en av 

del frågorna i uppsatsens syfte, om hur det kom sig att lojalistgrupperna existerar som en 

motpart till republikanerna (den kategori som IRA tillhör). Över att det finns en rädsla som 

har funnit så länge att det har blivit en del av protestanternas identitet, vilket gör det svårt att 

uppnå en fredligt samvaro.

                                            
36 Taylor 2000 s. 26 
37 Lindahl 2001 s. 42 
38 Rönnquist 2005 s. 8 
39 Taylor 2000 s. 47 
40 Lindahl 2001 s. 42 
41 Taylor 2000 s. 50-51 
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4. Protestantiska paramilitära grupper 

Innan lojalisterna presenteras mer detaljerat nedan behövs de andra tre åsiktsinriktningarna 

förklaras kort. På den protestantiska sidan finns förutom lojalister även unionister. Vilket 

innebär att de dem som vill bli kvar inom unionen och accepterar endast fredliga medel, 

exempel på sådan är UUP (Ulster Unionist Party) där nobels fredspristagare David Trimble är 

medlem. På den katolska sidan finns det två åsiktsinriktningar, den ena är nationalister och 

den andra är republikaner. De kan för klaras på följande sätt: Nationalister är de som stöder 

en fredlig återförening med Irland. Hit hör Nobelsfredspristagare John Humes parti SDLP. 

Republikaner är de som har som mål att Ulster ska bli en del av Republiken och använder sig 

utav militära medel för att uppnå det. Hit hör IRA och Sinn Fein. 

 

På den protestantiska sidan har det funnits fler militära grupperingar än vad det har gjort på 

den katolska sidan, men vissa har bara funnits under en kort period och andra är bara 

täcknamn för de redan etablerade grupperna vid deras aktioner, som går att läsa vidare under 

RHD. De som avhandlas nedan är de som fanns under fredsprocessens skeende eller finns i 

nuläget.  

 

4.1 OO – Orange ordern 

Den 12 juli varje år är lojalisternas klimax den årliga paraden till minne av slaget vid Boyne 

år 1690, då kung William III of Orange besegrade den katolska kungen James II i slaget i 

Boyne. Detta är det återkommande beviset på att historien alltid är närvarande i Ulster. Det är 

samma grundprincip då som nu att lojalitet är till kronan och till upprätthållande av 

protestantisk överhöghet.42 Orange ordern har ett tusentals parader och marscher om året och 

endast ett fåtal orsakar kravaller, vilket oftast sker när de går genom katolska områden. De har 

för närvarande mellan 80 000 och 100 000 medlemmar, vilket gör dem till den största av de 

tre mest förekommande lojalistorderna. 43 

Det är inte regeringen som OO är lojala mot, vilket förklaras av Ian Paterson, medlem i 

Orange orden och som röstade på Paisleys DUP. Han säger "Vi måste ta saken i egna händer. 

Britterna har brutit sin lojalitet, inte vi".44 Det citatet hänvisar till är Accord-

överenskommelsen. Ett avtal som varken republikaner eller lojalister är nöjda med, fast av två 

                                            
42 Pettersson 1994 s. 96 
43 Melaugh 2005 http://cain.ulst.ac.uk/othelem/organ/oorgan.htm 
44 Pettersson 1994 s. 98 
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olika anledningar. För lojalisterna är Republiken en främmande fiendestat och IRA är deras 

främsta allierade och Paterson uttrycker det:  

 
Republiken är odemokratisk och totalitär. Lagarna stiftas för katoliker och dikteras från påven i 

Rom. Bara en sån sak som att kondomer inte får säljas helt fritt i Dublin, det säger en hel del. Vi 

skulle behandlas orättvist och jag vägrar leva under katolsk styre. Min boss berättade att om hur 

han blev diskriminerad i Republiken. Vi är helt enkelt rädda för att bli orättvist behandlade.45 
 

Här är något centralt, rädslan för att inte få vara protestanter längre och att bli av med sitt 

nationella självbestämmande. Som han själv säger är de rädda för att Påven ska styra över 

deras liv. Eftersom OO sysslar med parader och marscher istället för våld, gör att de inte 

riktigt passar in i kategorin lojalister i den matrisen tidigare i uppsatsen, men CAIN 

kategoriserar dem som lojalister, men de har många medlemmar och förklarar bra vad vanligt 

folk som anser att de är lojalister tycker.46 

 

4.2 UVF – Ulster Volunteer Force 

När lagförslaget om "Home Rule" för Irland lades fram 1912 (som sedan omvandlades till 

"the Government of Ireland Act" 1914), växte ett motstånd fram i Ulster. År 1913 bildades 

den provisoriska och den paramilitäriska frivilligkåren UVF (Ulser Volunteer Force), för att 

säkra den brittiska tillhörigheten. När sedan första världskriget kom, deltog UVF som en egen 

division i den brittiska armén i slaget vid Somme. Detta har fått samma symboliska vikt som 

påskupproret för nationalisterna.47 Den symboliska laddningen förstärks av antalet döda under 

slaget, totalt från alla regementen dog 100 000 män, bara första timmen dog 20 000 män. Att 

det var så många som dog förstärker den patriotiska känslan att de dog för sitt land och om 

Ulster införlivades med Irland skulle deras delaktighet i kriget varit i förgäves.48 Att UVF 

återskapades 1966 gör att kopplingen mellan första världskriget och Nordirlandkonflikten 

bara blir symbolisk. Det rättfärdigar inte deras rätt att ta till vapen även i hemlandet. RHC har 

starka kopplingar till UVF även om de är en mer fristående del och var delaktiga i vapenvilan 

1994.49  

 

 

                                            
45 ibid 1994 s. 99 
46 Melaugh 2005 http://cain.ulst.ac.uk/othelem/organ/oorgan.htm 
47 Rönnquist 2005 s. 7 
48 Taylor 2000 s. 24 
49 Melaugh 2005 http://cain.ulst.ac.uk/othelem/organ/rorgan.htm 
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4.3 LVF – Loyalist Volunteer Force  

De är en utbrytargrupp ur UVF som bildades under 1996, på grund av den vapenvila som 

UVF genom CLMC hade gått med på 1994. Åren efter utbrytandet var det stora stridigheter 

mellan dem två LVF var den första lojalistgruppen gick med på att överlämna delar av sina 

vapen till IICD (the Independent International Commission on Decommissioning).50 Den 30 

oktober 2005 meddelade LVF att deras militäriska enheter skulle ”trappa ner”. 

 

4.4 UDA – Ulster Defence Association 

De grundades 1971 utav en rad lojalistiska grupper som kallade sig för Defence Association i 

någon variant. och nådde sin höjdpunkt i mitten av 1970-talet hade den omkring 30 000 

medlemmar organiserade i Belfast och ytterligare 10 000 utanför.51 De är därmed den största 

paramilitära lojalistgruppen i Nordirland. Numera har det stödet sjunkit till några hundra 

medlemmar och utav dem är det ett dussin tal som är "aktiva" inom UFF, som har använts 

som ett täcknamn vid politiska mord. UVF och UDA är de två stora rivaliserande 

paramilitäriska grupperna på Nordirland, vilket de har varit redan från att UDA bildades. 

Trots att det var säkerhetsstyrkorna och IRA som var de stora fienderna, skedde det mord 

mellan UDA och UVF.52 Efter långfredagsavtalet (vilket förklaras mer ingående under kapitel 

5) har hotet från den gemensamma fienden blivit mindre påtagligt och det har blivit ett 

sönderfall inom lojalisterna, vilket märks mest inom UDA som till exempel inte längre har 

någon koppling med deras ”politiska språkrör” UDP. 53 2003 rapporterades det om fyra mord 

inom UDA som klassificerades som internkonflikter, tydligen var de interna konflikterna 

lösta eftersom inga interna mord skedde året där efter. De har även en annan verksamhet än 

beskyddarverksamheten, vilket är att de säljer droger på discon, vilket Stephen Nelson 

försökte stoppa den 19 september 2004, vilket slutade med att han blev ihjälslagen av UDA 

och dog den 18 mars 2005 av skadorna. Så frågan är egentligen mot vad är det UDA ska 

skydda mot, när de utsätter civila för våld och själva säljer droger? Det är något som alltfler 

Belfastbor börjar fråga sig.54  

 

 

 

                                            
50 ibid 2005 http://cain.ulst.ac.uk/othelem/organ/lorgan.htm#lvf 
51 ibid 2005 http://cain.ulst.ac.uk/othelem/organ/uorgan.htm#uda 
52 Taylor 2000 s. 46 
53 Pettersson 2002 s. 204 
54 Melaugh 2005 http://cain.ulst.ac.uk/issues/violence/deaths2005draft.htm och 2004 
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4.5 RHD – Red Hand Defenders 

Detta namn dök upp för första gången 1998, det skapades utav lojalister som var emot 

Långfredagsavtalet. De drog till sig personer som tidigare hade varit med i UDA/UFF och 

LVF. Framåt mitten av 2001 börjades det att spekulera om RHD blev ett täcknamn vid 

attacker som de andra grupperna inte kunde ta på sig, på grund att det skulle påverka om de 

skulle bli frisläppta i förtid eller inte. För att de grupper som var för fredsavtalet hade det 

lättare att bli frisläppta i förtid. Om dessa spekulationer är sanna, vilket fortfarande inte har 

blivit bevisat, betyder det att RHD är en icke-existerande organisation. Även om det var RDH 

som tog på sig attackerna, kan det enligt CAIN ha varit UDA i de flesta fallen. Enligt samma 

källa är det också den enda gruppen som är ”aktiv”.55 

 

4.6 CLMC – Combined Loyalist Military Command 

I början av 1991 förenades UVF, UDA och RHC under en gemensam enhet, CLMC 

(Combined Loyalist Military Command) samt att respektive politiska parti gjorde likadant. I 

ett första försök att fånga uppmärksamheten om att de fanns under gemensam ”flagg” utlyste 

de en vapenvila den 17 april 1991 som varade i två månader. Den hade ingen påverkan på 

IRA för att under samma period dödade de 13 personer och den passerade obemärkt förbi 

även hos unionisterna. För lojalisterna var den viktig, det var ett sätt för dem att visa upp att 

deras vilja efter fred och att de var en disciplinerad organisation. Eddie Kinner som var aktiv 

inom PUP tyckte att ingen brydde sig om vad lojalisterna gjorde därför ansåg de att de var 

tvungna att ta saken i egna händer. I början av 1992 kom Sinn Feins fredsdokument som 

Kinner tolkade som att en förändring var på gång och att IRA hade insett det onödiga med att 

fortsätta kriget. Än en gång blev en präst budbärare. Dels tog en protestantisk präst in från 

Shankillområdet och en katolsk präst ifrån Dublin kom in i samtalen med UVF på Shankill 

road. Den katolska prästen skulle fungera som förbindelselänk mellan Irlands premiärminister 

Albert Reynolds (1992-1994). Han hade länge arbetat med Joint Declaration som först 

syftade på att få till en vapenvila ifrån IRA, men allt efter lojalisternas våld hade ökat skulle 

den även inkludera protestanterna. När Joint Declaration var färdigarbetad och presenterades 

i början av 1994 förekom ”samtycke” fem gånger i texten. På grund av det våldsamma läget 

som rådde i Nordirland dröjde det åtta månader innan IRA förklarade vapenvila den 30 

augusti 1994 och för CLMC ända fram till 13 oktober 1994. De första sprickorna började 
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redan komma under 1996 när en taxichafför dödades i Lurgan den 8 juli och 1997 upphörde 

CLMC i samband med att LVF hade bildats av avhoppare från UVF.56  

 

                                            
56 Pettersson 2002 s. 77-80,188-89 
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5. Vägen fram till fredsförhandlingarna 

Petterson anser i Fredsprocessen i Nordirland att utan republikanernas åsiktsförändring hade 

aldrig en fredsprocess varit möjlig, detta orsakades av att Sinn Fein hade kommit in i ett 

dödläge. 57 Under 80-talet hade Thatcher (premiärminister 1979-1990) infört en fredsstrategi 

som gick ut på rakhet, råhet och enkelhet med att krossa den republikanska rörelsen både med 

politisk och med militär makt. Hennes metod fick motsatt verkan stödet växte istället för Sinn 

Fein och IRA och det blev en period utav intensiv politisering. Det var med Westministers 

strategi som Accord-avtalet blev till, ett samarbetsavtal som undertecknades 1985 mellan UK 

och Republiken, som säger att Nordirland ska bli en del av Republiken först när en majoritet i 

Ulster vill det. Med överenskommelsen fick även Dublin ett visst, men begränsat inflytande 

över Ulster. Det var något som protestanterna motsatte sig och många unionister kände sig 

övergivna och att såg Accord som ett första steg till att inte längre tillhöra UK. 58 

 

Som motaktion vägrade unionisterna att samtala med regeringen för Republiken i flera år. 

Från IRA var man inte heller nöjd med Accord, eftersom det innebar ett utökat 

säkerhetssamarbete mellan UK och Irland som var riktat mot just IRA. Orsaken till det 

samarbetet var att IRA valde att smuggla vapen med båt från Libyen med Irland som 

transitland, vilket båda länderna såg som ett hot. När vapenleveranserna blev kända trappades 

den militära och underrättelsetjänstens aktioner upp. Westminister gav klartecken till en 

"shoot-to-kill"-policy mot IRA-volontärer som sattes i verket av SAS (Special Air Service), 

ett underrättelseorgan inom den brittiska armén som är utbildade för gerillabekämpning. Med 

åtta döda IRA-volontärer i Loughall, tre stycken dödades på öppen gata i Gibraltar. Det var nu 

i slutet av 80-talet som samarbetet med de lojalistiska paramilitära grupperna blev vanligare, 

och de försågs med namn, adresser och vapen av SAS59. Som det kända uttrycket "fiendes 

fiende är vår vän", IRA var ett större problem än lojalisterna. IRA kunde inte besegras, inte 

heller kunde de vinna militärt. Det hade även uppstått ett dödläge på den politiska fronten 

också, Sinn Fein försökte med samma metod i Republiken som de förde i Ulster, med att 

starta Republican Sinn Fein för att ställa upp i det irländska parlamentsvalet -87. Vilket inte 

gick som de hade hoppats på, de fick två procent vilket innebar att de inte fick något mandat, 

detta eftersom irländska väljarna inte ansåg att man kunde föra en militärisk kamp samtidigt 

som en politisk. Valet att även ställa upp i Republiken var att väljarstödet i Ulster var 

                                            
57 Pettersson 2000 s. 14 
58 ibid s. 18 
59 ibid s. 21 

18
24
25
26
27
28



  XXIV

begränsat till den katolska befolkningen och att det där med inte skulle gå att få igenom sitt 

krav om en återförening med Irland. Kampen stod stilla både militärt och politiskt. Sinn Fein 

var tvungen att söka nya vägar i sin kamp. I stridens hetta var det ingen som skulle kunna 

tänka sig att en fredsförhandling med IRA hade inletts i början av 1988.60 

 

5.1 Lojalisternas påverkan till fredsförhandling 

Med detta kapitel förklara vilken betydelse som lojalisterna hade på vägen fram till 

fredsprocessen. Givetvis finns det andra orsaker som har påverkat fredsprocessen som att 

kalla kriget hade upphört, EU och att Palestinakonflikten var på väg att lösas, men de ingår 

inte i uppsatsen. 

 

På fängelset Long Kesh under ledning av Gusty Spence började de protestantiska fångarna att 

analysera den politiska situationen. Spence far var medlem originalet till UVF som var det 

regemente som deltog i slaget av Somme 1916 under första världskriget, vars betydelse är stor 

för UVF. Spence förklarar det med att "Glöm inte bort att de var frivilligt anslutna. De var 

inte reguljära soldater. De anslöt sig för deras kärlek till fosterlandet och de trodde verkligen 

att de hade ett viktigt uppdrag".61 Med den diskussionen bildades PUP, UVF:s politiska gren. 

För att de gamla unionistiska värderingarna började ifrågasättas och arbetarklassens vilja att 

föredra Ian Paisleys DUP nu började det ske en förändring och alternativ växtes fram. 

Samtidigt som PUP växte fram, etablerade UVF en tankesmedja (kökskabinettet) om 

funderingar på hur kriget skulle upphöra och besked blev att det bara fanns ett alternativ, 

vilket var att få slut på kriget var att trappa upp kriget. Det skulle riktas mot representanter ur 

den republikanska rörelsen eller personer med tydlig sammankoppling med dem, som 

familjemedlemmar, fotbollsklubbar eller taxichaufförer ur West Belfast Taxi Association. En 

av orsakerna till upptrappningen var att lojalisterna såg sig svikna av Westminister för 

Accord-avtalet för att det skulle vara det första steget att UK ville dra sig ur Ulster och att det 

var UVF och UDA/UFF uppdrag att se till att IRA inte fick in sin sista "stöt" och att 

regeringen därmed skulle lämna över Ulster till Irland.62 

 

Upptrappningen underlättades utav påfyllningen av vapenarsenalen på båda sidor, IRA fick 

sitt från Libyen och de lojalistiska grupperna från Sydafrika som i utbyte skickade 

                                            
60 Pettersson 2002 s.23-32 
61 Taylor 2000 s. 24 
62 Pettersson 2002 s. 73 
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information om missilteknologi från vapentillverkaren Shorts i Belfast. Att utbytet aldrig kom 

upp i dagsljuset kan ha varit för att säkerhetstjänsten inte ville avslöja sin egen agent (Brian 

Nelson) som fanns inom ledande positioner inom UDA. När det samarbete, Collusion, väl 

fick sin rättsliga prövning visades sig att han var dubbelagent, alltså han försåg FRU en 

underrättelsetjänst inom den brittiska armén, med uppgifter om UDA. Samt att Nelson försåg 

UDA med underrättelseinformation om misstänkta republikaner direkt från självaste 

säkerhetstjänsten, där det stod om personernas namn, adress, bilnummer samt deras 

rörelsemönster. Där UDA:s pistolmän skulle avrätta de icke önskvärda. Sättet Collution 

avslöjades på är rätt underligt, det var visserligen pressen som avslöjade det hemliga 

samarbetet hösten 1989 efter mordet på den oskyldige Laughlin Maginn, som UFF påstod 

skulle tillhöra IRA, vilket familjen tillbakavisade. Det underliga är att till sitt eget försvar 

avslöjade UFF varifrån de hade fått sin information, vilket var säkerhetstjänsten. Det bevisar 

också inför vad lojalisterna inte är lojala mot, att de inte är regeringstrogna. Totalt hade 250 

namn hade överlämnats till UFF och Irish news lät publicera en inre grupp inom RUC som 

skulle se till att "utrota republikansk terrorism".63 Den 22 januari 1992 dömdes Nelson för 

anstiftan till fem mord och ytterligare 14 fall där han hade överlämnat information till UDA. 

Amnesty International publicerade den 9 februari 1994 att det var skyhöga bevis på samarbete 

mellan säkerhetsstyrkorna och de paramilitära lojalisterna, vilket RUC avvisade med som 

yttersta nonsens. Även FN kritiserar RUC om deras samarbete med lojalisterna.64 

 

Det fanns samarbete på andra sätt också som kunde variera mellan de olika grupperingarna, 

UVF stod mera självständigt än UDA. Hur själva samarbetet såg ut varierar också ibland 

kunde det vara dikterat uppifrån av militären eller polisen och andra fall kunde det på 

personnivå. Mycket av samarbetet kan ha att göra med att UDR (Ulster Defence Regiment) 

regementet rekryterade enbart från Nordirland. Vilket gjorde att de som arbetade för UDR 

antingen själva var medlemmar eller kände någon släkting som var medlem i en lojalistisk 

grupp . Delar av samarbetet och infiltrationen i lojalistiska grupper tillkom på direktiv 

uppifrån, vilket var en del av en större maskering. För att året innan vapenvilan hade SAS 

intensifierat sin "shoo-to-kill"-princip, vilket var precis samma metod som "terroristerna" man 

bekämpade. Lojalisterna behövdes alltså för att dölja att man själv, den brittiska staten, bröt 

mot de mänskliga rättigheterna om rätt till juridisk prövning. Den Norska 

Helsingforskommittén slog fast i sin årsrapport ifrån 1990 att det starka samarbetet mellan 

                                            
63 Pettersson 2002 s. 74-76, Foot 2003 http://www.guardian.co.uk/Northern_Ireland/Story/0,2763,938189,00.html 
64 Melaugh 2005 http://cain.ulst.ac.uk/issues/collusion/chron.htm 
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brittiska säkerhetsstyrkorna och lojalisterna var ”ett bevis på det faktum att brittiska 

myndigheter obevekligen placerat sig själva på den lojalistiska sidan i konflikten.” Pettersson 

tror att lojalisternas ökade våld var en bidragande orsak till IRA:s beslut om vapenvila, något 

som IRA aldrig skulle erkänna för då skulle de erkänna att de blev besegrade och gav upp 

kampen om ett enat Irland.65 Detta knyter tillbaka till teorikapitlet om att nationalism och 

missnöjesyttringar är en relation, så om inte lojalisterna hade haft ett ökat våld hade kanske 

fredsprocessen dröjt på sig.  

                                            
65 Pettersson 2002 s. 80 
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6. Slutsats och diskussion 

Lojalisterna finns på grund av britternas långa historia av nationalism, de utvecklade en rädsla 

för att Ulster inte längre skulle tillhöra UK och därmed skulle de förlora sin nationella 

tillhörighet. Att om inte lojalisterna gick till mot attack skulle IRA:s nästa stöt vara tillräckligt 

för att UK skulle dra sig ur och lojalisterna såg just Accord-avtalet som det första steget mot 

ett tillbakadragande ifrån Nordirland och en övergång till Irländsk styre istället och därmed 

styrt av Påven. För att det ligger i den brittiska nationalismen att inte vara underställd något 

annat, att inget får vara högre än kungahuset. Med den protestantiska läran ökar det egna 

tänkande eftersom inte prästen har ensamrätt i att förmedla sin bild av omvärlden, religionens 

betydelse märks annars bara som ett utryck sätt för sin etnicitet genom till exempel Orange 

ordern eller Guy Fawke´s day, där det helt enkelt är ett uttrycks medel för sin identitet. 

Annars försökte kyrkliga företrädare från både protestanter och katoliker att ta bort den 

religiösa spänningen i konflikten. 

 

En annan förklaring till varför lojalisterna finns är den teoretiska, att det finns en koppling 

mellan Hirschmans exempel om att sorti mot en säljare leder till en kvalitetsförsämring och i 

sin tur ytligare mer sorti. Finns det med att några katoliker är missnöjda med deras behandling 

av protestanterna gör att de bildar IRA, detta leder till att samhällsstrukturen rubbas och 

protestanterna blir missnöjda och som motreaktion bildar egna terrorgrupper.  

 

Det som är karaktäriserande för lojalisterna är att de väljer sorti som missnöjesyttring och vill 

fortsätta tillhöra UK. Deras nationalism är allt för mycket kopplad till deras historia och 

nationell suveränitet att en övergång till irländsk tillhörighet omöjlig, det som även är unik för 

protestanterna i Ulster är att de har skapat en identitet att förakta katolicismen med till 

exempel på just Orange orderns marscher som sker med deras tusentals parader om året. En 

annan sak som är karaktäriserande för lojalisterna är just att de är många olika grupper som 

har ett ungefärligt likartat mål och om inte CLMC hade bildat hade också freden dröjt på sig, 

därmed blir CLMC den enskilt viktigaste gruppen för fredsprocessens utveckling. I det här 

avseendet är CLMC viktigt att ta upp eftersom de är den enskilt viktigaste lojalist gruppen 

eftersom det var med den som fredsförhandlingarna skedde med. Den andra stora betydelsen 

till påverkan på Nordirlandkonflikten är samarbetet Collusion, där båda behövde underrättelse 

information om varandra som mycket väl kan ha bidragit till den ökande våldsspiralen.  
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Om lojalisternas påverkan på Nordirlandkonflikten är svårare att svara på, Norska 

Helsingforskommittén anser de har att brittiska myndigheter ställt sig på lojalisternas sida är 

ett bevis för att lojalisterna har haft en påverkan. Med att den brittiska staten behövde någon 

som kunde dölja att det egentligen var beställnings jobb från FRU och dölja sitt egna sätt att 

handla med SAS "shoot-to-kill"-policy. 

Även det att IRA aldrig skulle som Petterson skriver erkänna att de blev påverkade av 

lojalisternas ökande våld att de valde att lägga ner vapnena, eftersom det då skulle ses som de 

blev besegrade.  

 

Nordirlandkonfikten handlar till stor del om katolikernas del i konflikten och hur de upplever 

situationen, men det finns vikt av att belysa den andra parten för att de inte ska växa till sig 

till ett större hot än IRA. Mycket möjligt att det bara är spekulationer, men det är vanligare att 

det skrivs om IRA på grund av terroristromantiken runt den lilla människan som slår tillbaka 

mot staten. Det är även vanligt att UK:s militärs roll granskas, av vissa som stödjer IRA och 

vill därför visa att det finns några andra som skulle vara värre. Lojalisterna glöms bort, för att 

de står på statens sida, men samtidigt slåss mot den. Det blir kanske för svårt att ställa sig på 

deras sida som utomstående, för att man inte känner det nationalistiska arvet. 

 

Som med liknande konflikter är det svårt att få en klar överblick över händelseförloppet för 

att alla parter är mer intresserade att få ut sitt politiska budskap eller att de själva ska ha ett 

större inflyttande än vad de egentligen har. Jag tror att IRA blev påverkade av lojalisterna 

eftersom kulturer påverkas av varandra och paramilitära grupper skulle inte vara ett undantag. 

För att det krävs två stycken av någonting för att skapa en skillnad och IRA behövdes för att 

visa vilka UDA/UVF är. Orange Orden kan mycket väl finnas för att fira en historisk 

händelse för att det är trevligt, men jag tror inte att LVF finns för att ha trevligt eller bygga sin 

identitet kring. 
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