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Sammanfattning 

Uppsatsen jämför förutsättningar som råder för övergång till demokrati i Irak 

eller om etniska- och religiösa splittringar omöjliggör detta. Frågeställningen 

besvaras med tre teorier.  Hobbes betonar en stark centralmakt för att undvika 

ett allas krig mot alla. Dahl betonar institutioner som behövs för storskalig 

demokrati samt Lijphart tillgrips för att undersöka vilka förutsättningar som 

måste finns för samverkan i ett pluralistiskt, religiöst och etniskt land. Dahls 

förutsättningar uppfylla för Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet, allmän 

rösträtt har införts och regeringen valts utifrån grundlagen. Idag kan folket inte 

avgöra ämnen som skall framföras på agendan och rätten att kandidera avgörs 

av religion. Den demokratiska processen saknar effektivt deltagande. Saknad av 

oberoende massmedia frigör medborgare politiskt.  Attacker av Sunnitiska- och 

militanta islamister hotar det civila samhället, utbildade människor flyr. 

Religiösa- och etniska splittringar mellan Shia- och Sunni hindrar demokrati. 

Iraks centralmakt är svag, den måste överföras till irakiska myndigheters när 

säkerheten medför, vilket ökar regeringens legitimitet. Nu dominerar den 

etniska- och religiösa identiteten.  Lösningen kan vara ett pluralistiskt samhälle 

där religion skiljs från politik och gemensam irakisk identitet ,ett allomfattande 

medborgarskap med möjlighet att avgöra vilka ämnen som ska tas upp. 

Kurderna är rädda för majoritetsförtryck av Shia, Kirkukfrågan är olöst, i vilken 

sunniterna har intresse av oljan.  Lijphart förordar en koalition där alla ledare 

ingår med ömsesidigt veto. Minoriteters inflytande garanteras genom 

proportionalitet och visst självstyre. Slutsatser; idag är förutsättningarna små, 

Shia har majoritet i nio provinser och oljan fördelas över landet.  Turkmener 

och Assyrier ingår inte i koalitionen. Kurdistan blir konfederation med 

självstyre för att motverka majoritetsförtryck. En lösning är att ge Shia, Sunni 

och Kurder framträdande positioner om de kan samverka, lite tyder på det. En 

lösning är ett civilt samhälle där religion skiljs från politik, vilket gynnar en 

gemensam irakisk identitet. Flerpartisystem kan även föredras på grund av de 

etniska och religiösa splittringarna. Bristen på samverkan kan leda till ett 

krigstillstånd alá Hobbes. En grundläggande förutsättning är en stark 

centralmakt som kan ge människorna fred. Politisk kultur tar lång tid att skapa. 

Religion och etnicitet försvårar allvarligt bildandet demokrati i Irak.  
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1. Inledning 
 

När USA inledde invasionen av Irak 2003 låg slutet inom räckhåll på en lång era 

av förtryck mot minoriteter av den förre diktatorn Saddam Hussein. Opinionen 

emot kriget blev dock stor i hemlandet och jämfördes med Vietnamkriget. 

Irakkriget medförde stora förluster för både civilbefolkningen och de 

intervenerande styrkorna samt kom att skapa stora efterdyningar i USA:s budget. 

Det som sågs som en enkel ockupation pågår ännu idag år 2006 med attacker från 

motståndsgrupper mot de amerikanska styrkorna. Uppsatsen inriktar sig inte till 

att förklara hur Irakkriget utspelades, istället tenderar den till att blicka in i 

landets politiska framtid. Demokrati anses av många företrädare vara det mest 

fulländade styrelseskicket, men om människorna inte har någon erfarenhet av 

demokrati kan det bli problem när någon utomstående statsmakt påtvingar dem 

detta även om skälen för att göra det är angelägna. Ett lands styrelseskick 

påverkas av historiens vingslag med religion som en bidragande faktor.   

 

1.1 Bakgrund 
 

Den islamska pånyttfödelsen har medfört en orsak till att folk i flera 

utvecklingsländer protesterar mot fortsatt inflytande på deras samhällen. Islam har 

ingen anknytning till västerlandet, utan är en världsåskådning som tenderar till att 

bli anti-västerländsk samt är starkt förknippad med makt när det gäller att skapa 

de fattigas politiska kultur. Det finns olika åskådningar inom islam särskilt mellan 

shia- och sunnimuslimer. Shiiterna, speciellt i Iran tycker att samhället, religionen 

och politiken bör vara en enighet. Grundläggande för allt liv och allt annat är 

religionen, lagen även medräknad beror på islam. Allah ger legitimitet till staten 

enligt islamiska principer om lydnad, vilket medför att den politiska kulturen blir 

en helhet tillsammans med religionen och ger underlag för makten. Efter att den 

iranska revolutionen ägde rum 1979, sanktionerades dessa idéer med pondus; 

prästerskapet (ulaman) regerade istället för att ge vägledning till sinnliga 

härskare. Religiösa ledares styre är en form som är ovanlig som auktoritärt 

styrelseskick. Islam ligger till grund för konflikter mellan världsliga anförare 

samt erbjuder dess berättigande. Sunnimuslimerna avviker i hänseendet genom att 
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större utrymme ges åt sinnliga härskare med tillhörande lag. Sunni skiftar, är mer 

anpassningsbar och kompromissande. Sunnimuslimerna är i majoritet av världens 

befolkning (Hauge; Harrop & Breslin, 2003, s. 49). 

 

Den religion som övervägande delen av landets invånare tillhör är islam varav 

cirka halva befolkningen är shiamuslimer. Geografiskt dominerar de i den södra 

delen av landet medan sunnimuslimerna är belägna i landets nordligare delar. 

Kurderna tillhör vanligen den sunnitiska riktningen. De muslimer som har 

anknytning till Persien är oftast shiiter. Den sunnitiska inriktningen av islam har 

haft företräde till den politiska maktsfären och till styrande skikt i staten. 

(Internet 1).  

 

Försök pågår till förbättringar av det politiska systemet, den provisoriska 

författningen Transitional Administrative Law (TAL) godtogs av det 

interimistiska rådet (ICG) trots kritik från storayatollan Sistani om artikel 61, 

(vilken ger minoriteter vetorätt). Vidare inrättades ett övergångsparlament, 

Transitional National Assembly (TNA) och planerna var att detta skulle bidra till 

det formella maktövertagandet av irakiska företrädare i juni 2004. Någon verklig 

maktförskjutning ägde ej rum, istället lämnade Bremer sitt uppdrag och John 

Negroponte övertog dennes post som USA s ambassadör och Iyad Allawi 

utnämndes till premiärminister i övergångsregeringen (Ibid). 

 

Den nya irakiska regimen med premiärminister al-Jafaris i spetsen har ökat sitt 
verkliga inflytande. Närmanden har skett till Iran med ömsesidiga uttalanden från 
regeringarna med fokus på militärt samt säkerhetspolitiskt arbete. I samma veva 
har motståndet från militanta intensifierats, både mot ockupationsstyrkorna samt 
mot de nyblivna talesmännen för irakisk politik, vilket försvårar återgången till en 
normalisering, med undantag från irakiska Kurdistan där är lugnt för närvarande 
samt i vissa områden i landets södra och västra delar. Med ovanstående i 
beaktande finns en överhängande risk för kaos på grund av de starka konflikterna 
som existerar emellan olika grupper. Speciellt de sunnimuslimska araberna samt 
många kristna men också mer sekulariserande samlingar av araber är särskilt 
utsatta mitt ibland kurdiska etniska intressen och shiamuslimska religiösa krav 
(Ibid). 
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I nuläget kan Irak betecknas som en övergångsstat som försöker etablera en ny 
form av styrelseskick. I den nutida världen är den vanligaste övergången från 
auktoritärt styrelseskick till demokrati (Hauge; Harrop & Breslin, 2003, s 52). 

Med konflikterna i åtanke på grund av, shiamuslimernas religiösa krav samt 
kurdernas och kvinnornas utsatta position framstår lösningar på dessa faktorer 
som mycket viktiga för att skapa fred och stabilitet i Irak. En annan faktor är hur 
stor påverkan islam får på utformningen av grundlagen om den utformas efter 
islam. Ovanstående faktorer påverkar vilka förutsättningar som finns för att skapa 
ett demokratiskt styrelseskick i Irak eller om de etniska och religiösa 
splittringarna omöjliggör övergången från ett auktoritärt- till ett demokratiskt 
styrelseskick? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förutsättningar som finns för att skapa 
ett demokratiskt styre i Irak utifrån demokratiteorier av Hobbes, Dahl och 
Lijphart. 

Syftet resulterar i följande frågeställningar: 

o Vilka förutsättningar finns för att skapa ett demokratiskt styrelseskick i 
Irak? 

o Omöjliggör etniska och religiösa splittringar ett demokratiskt styrelseskick? 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna används olika teorier av olika 
framstående politiska teoretiker för att kunna avgöra vilka förutsättningar som 
finns för demokrati i Irak eller om etniska- och religiösa splittringar omöjliggör 
en övergång till demokrati. 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att lägga tonvikten på den nuvarande situationen i Irak. 
Någon vikt vid tiden före Irakkriget och USA: s invasion kommer inte behandlas, 
endast faktorer som är av vikt för uppsatsen kommer att tas upp. Vidare angränsas 
uppsatsen till att studera vilka förutsättningar som finns att ett demokratiskt 
styrelsesätt kan implementeras med tanke på landets nuvarande tillstånd. 
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1.4 Material, metod och källkritik 

Materialet har sovrats utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Valet utföll 
därför naturligt, Thomas Hobbes; Leviathan för att beskriva statens funktion samt 
vad som krävs för dess bildande och den situation av kaos som nu råder i landet. 
Robert A Dahls; Demokratin och dess antagonister för att beskriva vilka 
institutioner som fordras för inrättandet av en storskalig demokrati och Arendt 
Lijpharts konsensusdemokrati enligt Dahls tolkning; för att undersöka vilka 
förutsättningar som finns för samverkan i samhällen som utgörs av etniska-, 
kulturella och religiösa grupper  

Dessa teoretiker har en framträdande roll i statsvetenskapen, vilket gör att de kan 
anses ge hög reliabilitet. Med reliabilitet avser Kvale (1997) att avgöra om 
mätinstrumentet ger ett tillförlitligt resultat (Kvale, 1997, s. 213). Användandet 
av beprövade teorier ger en hög tillförlitlighet. Med validitet avses om 
undersökningen mäter det som avses att mäta anser han (Kvale, 1997, s. 215). 
Användandet av tidigare tillämpade teorier ökar möjligheten att mäta vilka 
förutsättningar som finns för demokrati i dagens Irak. Detta borde öka studiens 
validitet.  

Vidare används tidsskriften Tempus som anses vara tillförlitlig, när den utgörs av 
artiklar från oberoende journalister. Den kritik som kan vara befogad mot 
ovanstående tidskrift är att författarna ofta präglas av en västerländsk syn, vilket 
bör tas i beaktande. Internetkällor har i större mån undvikits eftersom risken för 
tillförlitlighet riskeras. I den grad de har använts kommer de från 
nationalencyklopedin som är ett Internet baserat uppslagsverk med hög 
tillförlitlighet.  

Metoden som kommer att användas i uppsatsen är kvalitativa litteraturstudier av 
jämförande slag. Kvale (1997) menar att den kvalitativa metoden går mera på 
djupet och bygger på verbala formuleringar (Kvale, 1997, s. 67). För att kunna 
svara på frågeställningarna kommer Iraks nuvarande tillstånd att jämföras med 
teorier om demokrati för att kunna konstatera vilka förutsättningar som finns i 
landet för en övergång till ett demokratiskt styrelseskick. En förutsättning för 
detta är att djupare studera historien för att hitta bakomliggande orsaker som kan 
ha betydelse för det som nu sker i landet idag, för att sedan jämföra dessa orsaker 
med landets nuvarande politiska situation. Lindahl (2003) menar att jämförandet 
av olika fall ger möjligheter att variera innehållet och de mönster som dyker upp 
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medför att vi kan dra slutsatser om orsaker till att de politiska systemen fungerar 
som de gör (Lindahl, 2003, s. 11).  

1.5 Disposition 

Uppsatsen innehåller innevarande kapitel. Kapitel 1 innehåller inledning, 
bakgrund, syfte med frågeställningar samt material och metod.  Kapitel 2 
beskriver Iraks historia. Kapitel 3 innehåller teoriavsnittet med utgångspunkt från 
Hobbes. Likaså kapitel 4 med utgångspunkt från Dahl samt kapitel 5 som utgår 
från Lijphart. Följande kapitel 5 och 6 utgör den empiriska delen. Kapitel 7 
innehåller den avslutande delen där empirin appliceras med teorin och svarar på 
syftet samt frågeställningarna som utgjorde grunden för studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

2. Iraks historia 
 

Landets historia präglas av konflikter mellan olika religiösa riktningar inom 

islam, vilka är viktiga att begripa eftersom historia och religion starkt påverkar ett 

lands styrelseskick. Nedan ges en historisk tillbakablick till den situation som till 

viss del ännu idag råder mellan shia- och sunnimuslimer det vill säga cirka 

fjortonhundra år senare. Detta kan tydliggöra bakomliggande orsaker till den 

situation som nu råder år 2006 i Irak efter USA s ockupation av landet. 

Muhammed fick enligt sin dåvarande maka Khadija sin vision vid berget Hira nära 
Mecka under månaden Ramadan där han blev urskild som ängeln Gabriel  ch fick 
kallelsen att vara folkets profet ( Hjärpe, 1994, s. 48).  

Muhammed erövrade Mecka och markerade bytet av religion med borttagning av 
gudabilderna för att sedan återvände till Medina, i vilken en stat framträdde. Den 
sista erövringen ägde rum i Tabuk, där Muhammed höll sin avskedspredikan på en 
kamelrygg. Sedan återvände han till Medina för att ge Abu Bekr uppdraget år 632 
efter Kristus att bli ”Guds sändebuds ställföreträdare”. Bekr blev den förste 
kalifen med innehavare av världslig och religiös makt ( Ibid, s. 60).  

Bekr ersattes sedan av Umar, vilken under tio år intog Syrien, Irak och Egypten. 
Även det persiska riket underlades. De äldre ämbetsmännen fick behålla sitt 
inflytande genom att lyda under araberna. Människorna hade att välja på att 
kvarhålla sin rådande religion eller att konvertera till islam för att undgå 
beskattning. Han beskrivs enligt de Sunnitiska muslimerna som ett mönster av 
fromhet, simpelhet och riktig hängivenhet för Guds lag, utan att gynna sina egna 
släktingar med dennes grymma behandling av sin son som ett statuerande exempel 
(Ibid, s. 65).  

Kalifen Omar mördades år 644 e. Kr och ersattes av Uthman, som i sin tur 
favoriserade umajjaderna som var dennes släktingar. Detta medförde missnöje och 
en sittning med Muhammeds svärson Ali (som var gift med Fatima). År 651 
tillsatte Uthman en kommission som redigerade den skrivna Koranen, vilken blev 
en symbol för det nya riket i form av ledning, ideologi och dess språk (Ibid, s. 
66).  
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Ali utnämndes sedan till den fjärde kalifen när Othman mördades läsandes 
Koranen enligt sägnen. De efterföljande striderna mellan umayyádernas ledare 
Muawiya ledde till religiös splittring. De som stödde Ali kom att benämnas för 
shiiter medan umayyádernas sympatisörer kom att benämnas för sunniter (Hjärpe, 
1994, s. 61).  

År 661 blev Ali mördad i Najaf, som därför har blivit ett pilgrimsmål samt 

centrum för teologi för shiiterna. I nutiden är Ali en hjälte och en symbol för 

många pojkar i den muslimska världen. I shiitisk islam är Alis betydelse väldigt 

stor, när han är den förste av de ofelbara imanerna, vilket medför en skyldighet 

till lydnad. Alis död ledde till att Muawiya befäste sin ställning och utnämnde 

Damaskus till huvudstad och titeln som kalif blev ärftlig i släktens ägor. Muawiya 

löste problemen med tronföljdsstrider med antikens Bysans som förebild, genom 

att i förväg utse efterträdaren till kalifens tron. Nu skedde en övergång från 

kalifat till en dynasti, vilket än idag ger upphov till tolkningar i nuvarande 

politiska konflikter. Skall den legitime ledaren väljas eller skall ledarskapet 

ärvas?, agerade Muawiya oislamiskt?, blev kalifatet kungadöme? I till exempel 

Saudiarabien, Jordanien och Kuwait åberopar kungahuset sin legitimitet genom 

Muawiyas följeslag med Muhammed samt att han hörde till den första 

generationen av muslimer, som inte vanligen kan ha begått nåt fel avsiktligt. 

Successionsordningen utses även på samma sätt, istället för arv i direkt 

nedstigande led  (Ibid, s. 70).    

När Muawija avled 679 såg Muhammeds dotterson Husayn chansen att överta  

kaliftiteln. Han lurades dock av ett bakhåll i Kerbela, där hans sympatisörer också 

mördades. I den Shiitiska historieskrivningen har denna händelse blivit centrum 

av världshistoriens skede när martyren dog vid Kerbela. Detta är numera en stor 

sorgehögtid den tionde dagen i månaden muharram för shiiterna. Händelsen har 

nyttjats i politisk argumentation för att engagera och mobilisera känslomässigt 

engagemang bland människor, vilket användes som propaganda av Irak i samband 

med Kuwaitkriget 1990-91  
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Nu utvidgade ummayyaderna sitt välde och lade beslag på norra Afrika samt 
erövrade Spanien år 711. Deras statsbildning var starkt centraliserad med emirer 
(befälhavare) som lydde under Kalifen i Damaskus (Hjärpe, 1994 s.71).          

De sunnitiska anhängarna opponerade sig, främst bland perserna, vilka såg sig 
som mer kulturella än araberna, många var även shiiter. De nämnde sig själva för 
abbasider på grund av deras ursprung från Abbas, vilken var farbror till 
Muhammed. År 749 övervann Abu- l-Abbas den enda kvarvarande umayyaden och 
utplånade hela släkten utom Abd- ar- Rahman, vilken flydde till Spanien och 
byggde upp en dynasti och kalifatet emigrerade till Bagdad. I Spanien blev en 
arvtagare till umayyaderna kalif och huvudstäderna Cordoba samt Toledo glänste 
över dåtida kristna städer i välstånd. Utmärkande för dessa var att de legitimerade 
makten med hänvisning till islam (ibid, s. 74). 

Islam var den ideologi som bar staten och angav ramarna för rättsväsendet, vilket 
medförde en anpassning av religionens seder och speciellt de som kunde användas 
som rättskällor. Reglerna anpassades i staten så att de blev legitima med islam. 
Haditherna, som handlade om vad profeten Muhammed sagt och gjort 
införskaffades för att kunna användas som prejudicerande argument för regler och 
lagar. Ännu var staten multietnisk och multireligiös, trots att islam utgjorde 
rättesnöret. Det kulturella uppsvinget ägde rum genom den etniska och religiösa 
mångfalden. Politisk stabilitet fodrades dock för att det kulturella uppsvinget 
skulle fortsätta, vilket var svårt eftersom shiiterna som var sympatisörer med 
aliderna inte godtog att hashimitiska släktens abbasidiska gren tog makten när 
umayyaderna krossades. Den övervägande delen av shiiter hör till Jafar as Sadiq, 
vilkens namn ingår i de främsta shiitiska rättsskolorna som idag utgör 
rättssystemet i Iran  (ibid, s. 79).    

Vid 1000-talet bröt riket samman av inträngande européer. Under samma tid 
tappade abbasidernas regim i Bagdad slagkraft och ledningen övertogs mer av 
människor av utom arabiskt ursprung. Vidare övergick kalifens makt till att bli en 
ikon, som endast hade släktskapet med Muhammed i behåll. Flera lokala 
befälhavare skilde sig från Bagdad, vilket var det sunnitiska kalifatet. Fatimiderna 
i Kairo hade mest framgång och sade sig ha sitt ursprung från profeten 
Muhammeds dotter och Alis maka Fatima utgjorde det shiitiska kalifatet   (Ibid, s. 
80).   
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Fatimiderna utnämde sig även till kalifer, men det egyptiska shiitiska kalifatet 
störtades 1171 av Saladin. Makten blev symbolisk för den sunnitiske kalifen i 
Bagdad. Vid Kuwaitkrisen anlände Iraks utrikesminister till Arabförbundets möte 
i ett flygplan som det stod ”Saladin” på. Han är en stor hjälte, en ideal riddare 
som besegrade korsfararna och återförde Jerusalem av korsfarare på 1100-talet. 
Han var född på samma ort, Takrit som Saddam Hussein. I propaganda liknades 
president Bush vid en korsfarare och Saddam som en hjälte, som kommer att segra  
(Ibid, s. 91).  

Damaskus, Baghdad, Kairo, Cordoba utgjorde konkurrerande centrum, vilket ännu 
sker i dag till viss del menar Hjärpe  (Ibid, s. 81). Irak är än idag betydelsefullt 
för shiitisk tradition, där är imangravar belägna, föremål för pilgrimers besök: 
Alis och Husayns i Najaf och kerbela samt två andra i Bagdad  (Ibid, s. 81).    

Krig mellan muslimer är haram, absolut förbjudet, det har inte hittills medfört 
några hinder att starta krig, för att det skall vara legitimt måste orsaken vara att 
motståndaren inte är muslim, emot islam, syndare, en hycklare eller avfälling. 
Salibiya angavs som det onda kriget och jihad som det legitima kriget, dock ej 
mellan muslimer enligt shiiterna menar Hjärpe (Ibid, s. 68).  Dock gick det gick 
bra att föra krig mot sunni eftersom dessa inte ansågs som muslimer.  

År 1258 tog dynastin helt slut när mongolerna intog Bagdad, dock bibehöll 
Damaskus sin position. Iran och Irak styrdes av mongolerna i ungefär sjuttiofem 
år. Makten flyttades till Maghreb, vilken övertog en abbasidisk kalif i Egypten till 
de sunnimuslimska osmanerna (med anknytning till nuvarande Turkiet) erövrade 
riket under 1500-talet. Den osmanska perioden i Irak varade ungefär till år 1918. 
Efter första världskrigets slut utsåg britterna landet till en monarki och Faysal 
blev kung i Irak, samtidigt som det blev ett brittiskt mandatområde. Det politiska 
styret kom att utgöras av sunniaraberna som var i minoritet. Legitimiteten var 
bunden till familjen (hashimiter) med släktskap i nedstigande led till profeten 
Muhammed. Shiiterna blev missgynnade socialt och ekonomiskt. Vidare blev även 
sunnimuslimer av kurdisk härkomst undantagna i politiken (Internet 4).  

1943 bildades Bathpartiet i Damaskus med målet att uppnå en enad arabisk stat 
och det talades om ömsesidig samverkan, som hör samman med föreställningen 
om gemenskap gentemot de europeiska staternas dominans. Rörelsen utvidgades 
till Libanon, Syrien, Jordanien och Irak. Den blev ingen folkrörelse, partiet tog 
makten genom kupper istället för genom demokratiskt förlopp. Den del av 
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hashimiterna med irakiskt ursprung utrotades 1958 då general Kassel tog makten 
och Faysal mördades. 1979 kom Saddam Hussein till makten (Hjärpe, 1994  
s.133).   

 

Saddam Hussein påbörjade ett angrepp mot Iran 1980 efter krav om återinförande 

av den ursprungliga gränsen till Iran i Shatt al-Arab. Som skäl till kriget angavs 

den shiamuslimska revolutionen i Iran, att befolkningen bestod av 60 % shia-

muslimer samt att han såg tydliga tecken på inslag av militanta drag mot 

Bathregimen (Internet 2). Religionen har under tidens gång spelat en 

framträdande roll i utformningen av de båda staternas politiska system, vilket ofta 

har varit förknippat med konflikter mellan shia- och sunnimuslimer. 

 

Dominerande partier är ett slag av auktoritär regim som testar demokratins 

gränser. Partiet godkänner viss konkurrens via val men behåller sitt grepp om 

auktoriteten via övervakning av media, statens tillgångar samt ifall det behövs 

arrangering av valen. Uppsikten av de offentliga tillgångarna är partiets viktigaste 

faktor, vilket medför att de som vill ta del av ”belöningarna” måste anpassa sig 

till rådande maktförhållanden (Hauge; Harrop & Breslin, 2003, s 49). En 

auktoritär regim inrättades 1979 när Bathpartiet tog makten och utgjorde under 

många år landets styrelseskick. Legitimiteten uppnåddes till övervägande del med 

tvång.  

  
”En auktoritär elit håller sig kvar vid makten inte bara med våld och hotet om våld 

utan också, vilket är viktigare på grund av att den har en framtidsvision genom 

vilken den kan rättfärdiga sig själv inför sig själv. Ingen regim kan överleva någon 

längre tid utan en föreställning om ett syfte” (Hauge; Harrop & Breslin, 2003, s 

138).  

 

I mars 2003 påbörjades USA s ockupationstrupper invasionen av Irak. Efter fyra 

veckor ledde den till sönderfall av det styrande Bathpartiet med Saddam Hussein i 

spetsen och första maj klargjorde president Bush att kriget var avslutat. Sedan 

utnämndes ledamöter från religiösa och etniska grupper som hade opponerat sig 

mot Saddam Husseins styre. Ledare för det shiitiska partiet var Ibrahim Saafari 

och till ordförande utnämndes Islamic Daawa (Internet 3). Utmärkande för landets 
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historia är konflikterna mellan Shia- och Sunnimuslimer. De senaste årtiondena 

har präglats av att den auktoritära Bathregimen erövrat företrädet till den politiska 

makten och den demokratiska processen har lyst med sin frånvaro. Den styrande 

eliten har ansett staten som en källa med ovanliga naturresurser till förmån för de 

själva, släkten, väljarna och sin folkgrupp (Hauge; Harrop & Breslin, 2003, s 

139). 

 

I den nutida världen är den vanligaste övergången från auktoritärt styrelseskick 

till demokrati, men en tillbakagång där en ny regim återtar makten kan också 

inträffa (Hauge; Harrop & Breslin, 2003s?). Norell (2004, s 12) menar att de   

huvudsakliga skälen till kriget var att få till stånd ett regimskifte för att hindra 

hotet mot internationell fred och säkerhet samt att förbättra tillståndet för Iraks 

befolkning. Ett annat vidare mål var att demokratisera Irak enligt FN: s resolution 

1441. Det första målet är uppnått men risken kvarstår att en ny regim som 

legitimerar styret med våld tar över makten. För att motverka en tillbakagång 

krävs en stark centralmakt som har medborgarnas förtroende.   
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3.  Leviathan  

I Leviathan (1651) framlägger Thomas Hobbes synpunkten att människan i 
naturtillståndet är en ociviliserad vilde, individualist och drivs av sitt ego, 
äregirighet och överlevnadsinstinkt. Om samhället saknar en furste skulle det vara 
osäkert och farligt på grund av att alla själviska skulle stå i motsatspar till andra, 
anser Hobbes. När faran drabbar samtliga, skulle människorna kora en ledare och 
tvingas leva tillsammans för att överleva. Ovanstående kan betecknas som en 
anarkistisk syn. I naturtillståndet går inte moralen att upprätthållas, den 
tillkommer civilisationen. I internationella politiska relationer ser den 
hobbesianska anarkin staten och striden för dess överlevnad i främsta rummet. 
Den rådande makten måste mötas på samma sätt för att maktbalans skall råda, 
vilka är utmärkande drag för den realistiska traditionen. 

3.1 Människan, naturtillståndet och lagarna 

Hobbes teori har sin utgångspunkt i att alla människor är jämlika och därför 
försöker uppnå samma mål. Målen är överlevnad, att ordna sitt liv så angenämt 
och trevligt som det bara går och att ständigt söka efter ära och auktoritet 
(Hobbes, 1997, s. 69). Detta sökande efter makt, leder till fiendskap och 
evinnerliga konflikter på grund av att resurserna är begränsade på jorden, vilket 
leder till att alla människors mål inte går att tillgodose. Ägandet av egendomar 
medför en risk för att andra människor kommer eftersträva att åberopa dessa 
egendomar. I det tänkta naturtillståndet råder fullständig frihet utan att stat och 
lagar finns. Dessa skapar var och en själv med hjälp av sitt förnuft och målet att 
överleva.  Den naturliga rätten medför rätten till alla saker inklusive andra 
människor ifall det kan anses nödvändigt för ens eget liv (Hobbes, 1997, s. 72) 
Denna strävan att bevara sig själv med avsaknaden av en stark centralmakt leder 
till allas krig mot alla, ty människan känner sig aldrig trygg utan strävar alltid 
efter mer makt för att försvara det hon har (Ibid, s. 73).  

I naturtillståndet avgör naturlagarna människornas handlande eftersom ingen kan 
leva i ett allas krig mot alla med rådande krig. Varje människa måste sträva efter 
fred. Enligt Hobbes (1997) är individen och dennes säkerhet till liv och lem 
utgångspunkten, statens enda syfte är att garantera dess medlemmar säkerhet, 
ingenting mer. Med ovanstående i åtanke har människan mest att vinna på att 
uppnå fred, eftersom faran att bli dödad försvinner. Det är svårt att uppnå fred 
eftersom människan till sin natur strävar efter makt. Därför finns den andra 
naturlagen som ger vägvisning om hur denna fred skall åstadkommas. Hobbes 
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(1997) anser att en människa när hon finner det nödvändigt skall vara villig att 
avstå denna rätt till alla saker och nöja sig med så mycket frihet gentemot andra 
människor för fredens skull och för försvaret av sig själv. Med bildandet av 
överenskommelsen försvinner delar av de rättigheter och friheter som utgör 
grunden för ett allas krig mot alla. Den tredje naturlagen innebär att ingångna 
avtal skall hållas, sedan följer tacksamhet och tillmötesgående. Den sjätte 
naturlagen handlar om nåd och förlåtelse. Vidare klargör den nittonde naturlagen 
att trätor inte skall lösas med våld utan genom att belysa fakta (Hobbes, 1997, s. 
79-85). 

3.2 Rättrådigheten 

I och med den andra naturlagen uppkommer begreppet rättvisa, men med tanke på 
naturtillståndet har alla rätt till alla saker. Orättvisa som begrepp uppstår när 
överenskommelsen är gjord och kännetecknas av att inte hålla sin del av denna. 
När det inte finns någon stark statsmakt blir överenskommelsen i naturtillståndet 
meningslös om den kräver alla parters deltagande. Enligt Hobbes (1997) måste det 
finnas en egendom åt varje man Denna avsaknad av egendom medför att rättvisan 
uteblir. För att rättvisan skall existera måste staten bildas (Ibid, s. 80).  

3.3 Statens bildande 

För att undkomma naturtillståndet sammansluter sig människor i stater och dess 
syfte är de enskildas säkerhet. Om ingen makt kan garantera vår trygghet kommer 
varje människa att lita på sin egen styrka för sin egen överlevnad. Genom att 
naturligen se till sitt eget bästa främjar de genom anslutningen det allmännas 
bästa. Det finns människor som anser sig klokare än andra att ha det offentliga 
styret. En del vill uppnå reformer och utveckling, andra bidrar till kaos och 
inbördeskrig. Genom att ge upp sin makt till en enda individ eller församling av 
människor kan allas viljor sammanställas till en enda vilja I och med det 
uppkommer den grundade staten. Det andra sättet är underkastelse av en vilja i 
krig genom att skona livet på fiender, vilket benämns som en erövrad stat 
(Hobbes, 1997, s. 95).    

Syftet med kapitlet med utgångspunkt från Hobbes Leviatha var att beskriva vad 
som kan inträffa vid avsaknaden av en stat utan central makt. I naturtillståndet 
finns ingen moral, människans enda mål är att överleva, vilket leder till 
inbördeskrig i form av ett allas krig mot alla. För att undvika kaos och uppnå fred, 
går människorna samman i en församling med beskydd av en stark centralmakt Då 
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upplöses naturtillståndet med dess hot. De styrandes avsikter att uppnå reformer 
och utveckling är en förutsättning för att staten eller samhället skall kunna 
grundas. I och med att staten bildas uppkommer civilisationen och stiftandet av 
lagar.  
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4. Förutsättningar för demokrati 

Dahl (1989) har en vision om den demokratiska processen som ett politiskt 
system, där deltagarna är politiskt jämställda, är gemensamt självständiga, innehar 
kompetensen, resurser och institutioner för att underlätta det autonoma styret. Den 
demokratiska processen är överlägsen alla andra styrelseskick inom åtminstone tre 
kategorier anser han. För det första gynnar den frihet utan alternativ; både i form 
av individuellt- och kollektivt självstyrande, dels genom det moraliska 
självbestämmandet som demokratin medgiver och inviterar till. För det andra 
gynnar den människors utveckling, särskilt gällande förmågor till autonomi, 
moralisk självbestämmande och att ta ansvar för sina val. Avslutningsvis är den 
demokratiska processen med undantag för dess begränsningar – det pålitligaste 
sättet för människor att tillvarata och främja åskådningar och värden som de har 
gemensamt med andra (Dahl, 1989, s. 477) 

I den grad idéer med demokratin som utgångspunkt betonar värden som frihet, 
människors utveckling och uppmärksammande av kollektiva mänskliga intressen, 
kräver de också tre slag av jämlikhet: alla människor har lika värde, likheten som 
beskrivs i former av att vuxna människor har rätt till personlig självständighet 
beträffande att avgöra vad som är bäst för dem själva. Konsekvensen av detta blir 
politisk jämställdhet bland medborgarna enligt demokratikriterierna menar Dahl 
(Ibid, s. 478). 

Relationen mellan demokrati och jämlikhet medför normen om frihet, individens 
utveckling och tillvaratagandet av gemensamma intressen utgör mål att sträva 
efter. Ifall människor har liknande moral borde möjligheterna att nå dessa 
värderingar visa samma fördelning mellan alla människor. I det avseendet fodrar 
den demokratiska processen inte mer än rättvis fördelning, den har även andra 
motiveringar förutom sina egna mål, den är också ett medel för förmedlande av 
rättvisa (Ibid, s. 478).  

Ifall principerna om jämlikhet, allas lika värde och personlig självständighet 
godtas medför det acceptans för att kollektiva, bindande beslut fodrar ett 
demokratiskt förlopp (Ibid, s. 209). Ingetdera av majoritära eller icke- majoritets 
institutioner kan garantera rättfärdiga kollektiva beslut i något demokratiskt land 
eftersom det inte finns någon universallösning och det går inte att säga om det är 
bättre eller sämre än andra alternativ enligt Dahl (1989, s. 242-243). 
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För att den demokratiska processen skall vara en perfekt demokrati måste den 
innehålla olika kriterier enligt Dahl (1) effektivt deltagande; medborgarna skall 
ges lika möjligheter att delta i beslutsgången, att föra upp frågor på agendan och 
att personligen ta ställning. (2) lika rösträtt vid det slutliga avgörandet; dessa val 
utgör grunden för beslut. (3) upplyst förståelse; alla medborgare bör ha samma 
förutsättningar att överväga det valalternativ som bäst motsvarar dennes intresse. 
(4) kontroll över dagordningen; medborgarna skall ha möjlighet att avgöra vilka 
ämnen som skall föras upp på den politiska agendan. Detta skulle utgöra den 
perfekta demokratin. Dahl tror dock inte att den existerar, eller att det kommer att 
finnas någon totalt demokratisk process eller fullständigt totalt styre (Dahl, 1989, 
s. 169-175). 

Dahl talar istället om polyarki som kan benämnas som politiska institutioner som 
särskiljer den moderna representativa demokratin från andra politiska system. 
Grunden för systemet tillkom i samband med uppkomsten av representativt styre, 
vidare mångfald, ökade klyftor och motsättningar. Kännetecknen på polyarki är 
synen på medborgarskapet som gäller en stor del av den vuxna befolkningen med 
rättigheter att ifrågasätta och rösta bort de politiska makthavarna till skillnad från 
moderna auktoritära regimer, i vilket medborgarskapet inte leder till rätt att 
opponera sig och rösta bort den sittande regeringen. För att tydliggöra 
resonemanget är polyarki en politisk inriktning som består av sju institutioner. (1) 
Valda befattningshavare, enligt författningen (2) Fria och opartiska val, 
återkommande och opartiska val (3) Allmän rösträtt, av alla vuxna (4) Rätt att 
kandidera i val, för alla vuxna (5) Yttrandefrihet, om politiska frågor utan att 
riskera allvarliga straff (6) Alternativa informationskällor, sådana finns och är 
skyddade enligt lagen (7)Församlingsfrihet, inklusive rätten att bilda föreningar, 
organisationer samt politiska partier och intressegrupper (Dahl, 1989, s. 339-344). 
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Modell. 4.1 Polyarki och den demokratiska processen. Källa: Dahl, 1989, s. 345  

Dahls Modell visar vilka institutioner som fodras i en polyarki för att den demokratiska 
processen skall vara uppfylld (Dahl, 1989, s. 345). 

Syftet med intresset för polyarki är att dessa institutioner är en förutsättning för 
en storskalig demokrati, med tanke på den moderna nationella statens nivå. För att 
komma nära en demokratisk styrelseprocess är förutsättningen att det existerar 
polyarkiska  institutioner (Dahl, 1994, s. 345). 

Vad utmärker då en stat? Staten besitter en tvångsmakt med olika medel; 
ekonomiska, sociala, fysiska eller psykologiska. speciellt framträdande är militär- 
och polisväsendet med åliggande att nyttja våld eller hot för att bibehålla lag och 
ordning. Vilka villkor måste vara uppfyllda för en stats demokratiska styre? 
Självklart måste polisen och militären ligga under civil kontroll, de måste också 
vara underordnade den demokratiska processen, men dessa villkor är inte 
tillräckliga för polyarki (Ibid, s. 374-375, 383). 

Nödvändiga institutioner …För att motsvara 
är oumbärliga….  följande villkor 
          
     
1.Valda befattningshavare     
2. Fria och opartiska val  I. Lika rösträtt 

1. Allmän rösträtt       
2. Rätt att kandidera till val     
3. Yttrandefrihet      
4. Alternativa informationskällor     
5. Församlingsfrihet   II. Effektivt deltagande 

5.Yttrandefrihet       

6. Alternativa informationskällor     

7. Församlingsfrihet   III. Upplyst förståelse 

1. Valda befattningshavare     

2. Fria och opartiska val      

3. Allmän rösträtt      

4. Rätt att kandidera till val     

5. Yttrandefrihet  IV. Kontroll över dagord- 

6. Alternativa informationskällor ningen   

7. Församlingsfrihet      

          

3. Allmän rösträtt       

4. Rätt att kandidera till val     

5. Yttrandefrihet      

6. Alternativa informationskällor V. allomfattande medbor- 

7. Församlingsfrihet   garskap   
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Hur ser då samhället ut för att det skall vara förenat med polyarki? Viktiga 
egenskaper är ett utbrett välstånd, växande inkomst per capita, hög 
urbaniseringsgrad, minskande andel befolkning sysselsatt av jordbruk, vid 
spridning av yrken, hög läskunnighet, relativt stor grad studerar på högskolor och 
ett ekonomiskt system med fristående företag som verkar på den internationella 
marknaden. Vidare  en hög andel läkare och sjukhussängar, hög medellivslängd, 
låg spädbarnsdödlighet och hushåll med stabila konsumtionsvaror etcetera (Dahl, 
1989, s. 384).   

Kort sagt kan detta samhälle som gynnar polyarki benämnas som modernt och 
pluralistiskt med vida oberoende grupper och organisationer, speciellt inom den 
ekonomiska sfären. Dahl benämner detta samhälle som modernt, dynamiskt och 
pluralistiskt. Hela landet erhåller också samma benämning, vilket kan beskrivas 
som ett MDP- land.  

Det finns två faktorer enligt Dahl (1989) i ett MDP- samhälle som underlättar 
demokrati. För det första decentraliseras makten, inflytandet och kontrollen till 
olika grupper. För det andra gynnar det bildandet av attityder och värderingar 
som stöder demokratiska idéer. Dessa drag förstärker också varandra. Det 
viktigaste är trots allt att ett MDP- samhälle motverkar koncentrationen av makt 
till en enda sammanslutning av aktörer för att istället sprida den till självständiga 
aktörer. Denna autonomi leder till att aktörerna kan motsätta sig försök till 
enkelriktad dominans för att istället konkurrera med varandra och medverka i 
förhandlingar utifrån sin egen ståndpunkt (Ibid, s. 384). 

Det som kännetecknar ett MDP-samhälle fördelning av politiska resurser som 
pengar, kunskap, status och kanaler till organisationer. Särskilt viktigt är att de 
framsynta positionerna fördelas beträffande ekonomisk verksamhet, forskning, 
utbildning och kultur. Vidare att förhandlingsfördelar är spridda inom denna 
verksamhet anser Dahl. Vidare beskriver Dahl hur ett MDP-samhälle främjar en 
demokratisk inriktning; 

”Den ekonomiska tillväxten uppmuntrar föreställningen att en ökad 
produktion innebär gemensamma fördelar som kan delas; att politiken inte 
nödvändigtvis är ett nollsummespel och att politiska motståndare inte 
nödvändigtvis är varandras oförsonliga fiender; att förhandlingar och 
uppgörelser kan leda till kompromisser som är fördelaktiga för båda parter” 
(Dahl, 1989, s 385). 
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I vissa länder som övergick till polyarkier uppstod ett elitstyre i staten, vilket är 
svårt i ett MPD- samhälle eftersom det är besvärligt att minska konkurrens och 
kompromisser till förmån för en enda politisk elit. Spridningen av politiska 
tillgångar medför att det framträder grupper av människor som anser sig 
jämställda gällande rättigheter och möjligheter, vidare kan skiljelinjer som finns 
bland dessa grupper lätt suddas ut. Olika uteslutna grupper kan med jämställdhet 
som argument erhålla tillträde till den politiska sfären, det blir också svårare för 
befintliga grupper att motivera sina särskilda rättigheter. Slutligen syftar MDP- 
samhällets ingredienser till att föra fram ett allsidigt medborgarskap i system som 
präglas av begränsad politisk konkurrens. Uppkomsten av MDP- samhällen i 
flertalet land gynnade även utvecklingen av polyarkiska institutioner ( Dahl,1989, 
s. 386).  

Det är inte alltid nödvändigt med ett MDP-samhälle för polyarki, dessa 
institutioner har också etablerats i länder som inte har haft sådana samhällen, 
Indien är ett exempel på detta. Redan under 1800-talet såg Tocqueville hur USA 
hade gynnsamma drag för polyarki; makten var spridd och befolkningen var 
uppfödd med demokratiska tankar. Polyarkin framträdde även i andra länder med 
agrar befolkning som Kanada, Australien, Nya Zeeland, Norge, Sverige, Danmark 
och Schweiz.  

Dahl menar att dessa exempel visar att ett MDP- samhälle inte är nödvändigt för 
utvecklingen av polyarkiska institutioner:  

”Råder det knappast något tvivel om att det samhällets två avgörande drag-
maktspridning och demokratiska attityder –är avgörande för polyarkins långsiktiga 
stabilitet” (Dahl, 1989,s.  388). 

Till sist är det enligt Dahl inte tillräckligt med ett MDP-samhälle för polyarki. 
Jugoslavien, Sydkorea och Taiwan är MDP-länder som inte har övergått till att 
vara polyarkier, när regimer lyckades tygla de blommande demokratiska idéerna, 
organisationerna och oppositionen under 80-talet. Dahl talar om varför ett MDP-
samhälle inte alltid är tillräckligt för att åstadkomma polyarki. Den första faktorn 
består av samhällets fysiska tvångsmakt och den andra har att göra med 
uppsplittring i subkulturer (Dahl,  1989, s. 388). 

4.1 Uppsplittring i subkulturer 

Ifall en övervägande andel av befolkningen anser att deras livsstil och värderingar 
hotas av ett annat befolkningsskick, leder detta ofrånkomligen till att polyarkin 
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faller sönder med inbördeskrig eller ett icke-demokratiskt övertagande av makten 
som resultat. En regim som inte är demokratisk skulle eventuellt kunna hindra att 
konflikten utspelar sig öppet med hjälp av fysiska tvångsmedel, vilket resulterar i 
slutet för polyarkin (Dahl,1989, s. 389).  

Chanserna till polyarki är låga i länder där de grundläggande attityderna och 
likheterna emellan folken är oförenliga utgör grunder för politiska konflikter. Ifall 
subkulturerna ökar i ett land och får mer spelrum är det rimligt att polyarkin 
försvagas. Subkulturer uppstår ofta runt etniska, religiösa, språkliga eller 
regionala skillnader, eller bland gemensamma historiska upplevelser och myter 
från äldre tider. Ibland kan det bildas subkulturer kring ett parti med dess 
ideologi. Subkulturen blir starkare om medlemmarna samspelar och förknippar sig 
med varandra samt om de tillbringar lite tid med andra utomstående och inte har 
något gemensamt med dessa. I extremen spenderar representanterna sitt liv  
isolerade från omvärlden som en  speciell nation inom landet i gemenskap med 
sina egna likar tills de dör (Ibid, s. 389). 

Ifall representanterna i subkulturen har åsikten att deras kollektiva liv hotas av 
någon, ser deras situation likadan ut som när ett land hotas av en främmande 
makt, vilket leder till misstro mot varje överenskommelse som inte speglar deras 
kulturella åsikter. Ifall dessutom motståndarna även förknippas med en subkultur 
och anser sig lika hotade blir konflikten dramatisk. Ovanstående konflikter hotar 
gruppens existens och sätt att leva, vilket framkallar starka känslor. Dessa 
konflikter är svårlösta med hjälp av förhandlingar och våld är en vanlig utgång, 
vilket medför att länder som utmärks av dylika schismer har små förutsättningar 
för polyarki (Ibid, s. 389).   

Finns det då förutsättningar för polyarki i ett land som är svårt kulturellt splittrat? 
Enligt Dahl har samverkansdemokrati visat sig vara lösningen i vissa länder trots 
kulturell splittring med Schweiz, Belgien, Österrike och Nederländerna som 
exempel på detta. Orsaken till att polyarkin har fortgått i dessa länder beror på att 
de politiska ledarna ordnat speciella sammankomster för att lösa konflikter, i 
vilka de politiska ledarnas beslut fodrar acceptans av de stora subkulturernas 
ledare. Det fodras även andra förutsättningar för att samverkanssystemet inte skall 
bryta samman (Ibid, s. 392).   

Syftet med kapitlet med utgångspunkt från Dahl var att beskriva vilka sju 
institutioner som fordras för storskalig demokrati. Förutsättningarna är valda 
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politiker från författningen, att valen är fria och återkommande, att allmän rösträtt 
är införd och att medborgarna har yttrandefrihet i politiska frågor. Vidare att det 
finns oberoende massmedier samt möjligheter att starta föreningar, organisationer, 
intressegrupper och politiska partier.  Starka subkulturer kring etniska, religiösa, 
språkliga eller regionala skillnader, eller partier är en annan faktor som påverkar 
bildandet av storskaliga institutioner som är nödvändiga för storskalig demokrati.  
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 5. Lijpharts konsensusdemokrati  

Dahl menar att det finns vissa faktorer som kan förklara varför samverkanssystem 
(konsociation) uppnått framgång i vissa länder och Lijphart har enligt Dahl 
uppmärksammat fyra gemensamma drag hos dessa länder. Det första är att landet 
styrs av en stor koalition i vilken alla ledare ingår utav samhällets grupper. Det 
andra är ömsesidigt veto och innebär att inga beslut fattas som angår subkulturer 
om inte ledarna har godtagit dessa. Majoritetsregeln har avfärdats till förmån för 
minoriteten. Det tredje innebär att de betydande subkulturerna är kraftigt 
representerade i landets beslutsfattande instanser i förhållande till deras 
medlemmar. Det fjärde innebär självständiga beslut från subkulturerna i frågor 
som de berörs av. När alla påverkas av en viss fråga tas besluten av dem som 
medverkar i koalitionen i förhållande till dess inflytande. Övriga frågor 
överlämnas till gruppen enskilt där de sedan fattar beslut och implementerar dem 
(Dahl, 1989,  s. 392).  

Vilka förutsättningar underlättar då konsociation som verktyg för att stilla 
kraftiga kulturella schismer? Samverkan kan mildra konflikter i länder där 
polyarkin kan vara hotad när invånarna inte själva lyckas uppnå detta stadium. 
Den politiska eliten bör även ha en övertygelse om att det är möjligt att samarbeta 
och de måste även ha motivation och kunskap att uppnå samverkan. Det är ofta 
det sistnämnda som saknas i flertalet länder. Ifall de styrande har gemensamma 
värderingar om helheten, engagerar sig i demokratiska institutioner samt är 
nationellt oberoende och förvissade att alternativet till samverkan är ett 
krigstillstånd liknande det Hobbes förespråkade. Faktorer som kan underlätta 
denna samverkan är vana från förlikning, ömsesidigt tillvaratagande och 
kompromissande (Ibid, s. 394).  

Samverkan uppnås enklare ifall subkulturerna är jämbördiga med avseende på 
deras styrka samt medlemsantal, ingen bör kunna styra utan den andres deltagande 
och därför bör ingen kunna bilda regering ensam med hjälp av majoritetprincipen. 
En situation med flerpartisystem är bättre än en där endast subkulturerna är 
representerade. Ifall det finns tre eller fyra subkulturer är det bättre med 
flerpartisystem än tvåpartisystem, eftersom överenskommelser lättare kan vidtas 
mellan ledarna och godtas av medlemmarna, på grund av att de är pålitliga 
representanter för sina kulturer. En annan fördel finns om partierna är 
centraliserade, auktoriteten medför möjligheter att sluta bindande avtal utan 
inblandning av utomstående diskussioner. De kan sedan godtas av respektive 
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subkultur, vilket är svårare ifall alla medlemmar är inblandade i förhandlingarna. 
Som orsaker till att samverkan har större utsikter att genomföras i mindre länder 
än större, anger Lijphart enligt Dahl det sannolikt att ledarna är bekanta med 
varandra och träffas mera samt att mindre länder i större grad anser sig hotade av 
utländska makter. Föreställningar om utsatthet och rädsla som tar över hand bidrar 
till att skapa sammanhållning (Dahl,1989,  s. 396).   

Vad är orsaken till att polyarkin i länder som är kulturellt delade vanligen 
misslyckas?  Konflikterna är så akuta i flertalet länder, vilket medför att det 
saknas förutsättningar för överenskommelser eller institutioner över huvudtaget 
anser Dahl. I länder där det råder starka inslag av subkulturer är det ovanligt med 
polyarki, speciellt ifall den ena kulturen skulle vinna politiskt eftersom det skulle 
medföra ett hot mot den andra civilisationen. Förutsättningarna att skapa stabila 
polyarkier är låga i mindre utvecklade länder som saknar lämpliga förutsättningar 
samt riskerar att bryta samman av inre tvister menar han (Ibid, s. 398). 

Rådande material går det möjligt att dra tre slutsatser om polyarkins legitimitet 
menar Dahl. (1) Den varierar mycket mellan olika länder med avseende på 
politiker och andra. (2) Skillnaderna beror inte helt på samhällssystem och 
ekonomisk utveckling: variationen kan vara stor mellan attityder till polyarki i 
länder som utseendemässigt ser ut som varandra ekonomiskt och socialt. (3) Desto 
legitimare institutionerna framstår, desto ljusare är utsikterna för landet (Dahl, 
1989, s. 400). 

Ledare över världen rentvår deras regimer som demokratiska eller som 
övergående, men när de förkastar tanken om institutioner använder de ofta 
argument om förmynderskap, fast det anses vara ett tillfälligt tillstånd. Dåvarande 
Sovjetunionen, Östeuropa samt Kuba är exempel på ovanstående fall i vilka 
partiets ledande ställning motiverats med förmynderi ( Ibid, s. 400).  

5.1 Den politiska kulturen 

Till synes influeras utsikterna för polyarki även av andra uppfattningar: attityder 
till auktoritet; vetskap om regimers anlag att ta itu med angelägna problem; hur 
förtroendet för medborgare och politiker är; inställningen till konflikter samt 
samverkan och så vidare. Allt detta utgör en politisk kultur eller subkulturer i 
vilken medborgare socialiseras in i. Ett land med stark politisk kultur som gynnar 
polyarki kan lättare ta sig ur kriser än ett land där den politiska kulturen är 
mindre stödjande. I flertalet länder saknas en demokratisk politisk kultur, vilket 
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medför att polyarki nästan blir ouppnåelig eller ostabil. Någon omöjlighet är det 
inte att det skulle kunna bildas en politiks kultur i länder som saknar en sådan. 
Med uppkomsten av ett MDP-samhälle bildas det förmodligen inställningar, 
åsikter och styrandeförhållanden som främjar polyarki. Utvecklingen av den 
politiska kulturen tar lång tid, när ändringar av strukturer och processer skall äga 
rum. Flertalet länder ligger utanför bildandet av MDP-samhället (Ibid, s. 401-
402). 

En inblandning av utländska intressen kan underlätta bildandet av polyarki, om 
landet som dominerar är en sådan kan landets styre medföra till skapandet av 
lokala institutioner som främjar polyarki. Det intervenerande landet kan även 
försvåra denna utveckling. Det finns dock andra faktorer som influerar dess 
medverkan som strategiska, ekonomiska och geopolitiska ställningstaganden än 
förespråkandet av demokrati. Ett exempel på detta är USA s inblandning i 
Centralamerika där militärdiktaturer stärkts och regimer med folkligt stöd 
undergrävts.   

Sammanfattningsvis finns följande förutsättningar internationellt för demokrati. 

Förhoppningen är att polyarkiska institutioner bildas i land som: har en spridd 

kontroll över fysiska tvångsmedel, eller att landet är neutralt. Ifall det är ett 

MDP-samhälle. Ifall det är kulturellt likartat, eller inte uppdelat i kraftiga 

subkulturer. Eller om samverkan råder bland subkulturerna för att förebygga 

tvister. Vidare om det existerar en politisk kultur med åsikter som gynnar 

polyarkiska institutioner och om landet inte hotas av inträngande,  utländska 

intressen som inte delar polyarkins grunder enligt Dahl, (1989, s. 404). 

Om ovanstående förutsättningar ej finns i länder eller att situationen är omvänd, 

styr troligtvis en regim med icke demokratiska värderingar. Där förhållandena är 

mixade är förmodligen polyarkin ostabil. I en del länder varierar regimen mellan 

de båda ytterligheterna. Ifall bildandet av moderna, dynamiska och pluralistiska 

samhällen sker är utsikterna små för auktoritära regimer att bekämpa 

demokratiseringen anser Dahl (Ibid, s.  404). 

Syftet med kapitlet med utgångspunkt från Dahls analys av Lijpharts teori var att 
beskriva  vilka förutsättningar som finns för demokrati  i samhällen  som utgörs 
av pluralistiska etniska, kulturella och religiösa grupper med fara för 
majoritetsförtryck. Landet bör styras av en koalition med ledare från samhällets 
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grupper. Ömsesidigt veto, inga beslut fattas om minoriteter (subkulturer) ifall inte 
ledarna godtagit dessa. Minoriteterna har företräde istället för majoriteten. 
Minoriteterna är representerade i förhållande till deras medlemmar. Självstyre 
underlättar möjligheterna till självständiga beslut från minoriteterna i frågor som 
de berörs av. Den politiska elitens förmåga att samarbeta är ytterst viktigt för att 
samverkan skall uppnås, därför har små länder större förutsättningar att lyckas när 
ledarna oftare är bekanta med varandra. En stark politisk kultur underlättar även 
bildandet av demokrati och om konflikter kan lösas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29

6. Förutsättningar för demokrati i Irak 

De tidigare teoretiska kapitlen syftade till att beskriva vilka förutsättningar som 
bör finnas i ett land för att en stabil demokrati skall vara möjlig att uppnå i ett 
land inom överskådlig framtid. Detta kapitel utgör uppsatsens empiriska del och 
behandlar Iraks nuvarande tillstånd. Syftet med det är att tydliggöra vilka 
förutsättningar som finns idag i Irak för att skapa ett demokratiskt styrelseskick. I 
nuläget kan landet karaktäriseras som en övergångsstat, i vilken den auktoritära 
regimen med Bathpartiet har sönderfallit i och med gripandet av den förre 
diktatorn Saddam Hussein till förmån för stundande försök att införa en stabil 
demokrati.  

Hotet om Bathpartiets återkommande har i nuläget eliminerats, men ramarna och 
dess anhängare finns fortfarande kvar samt även motivationen till fortsatta strider 
menar Norell (2004). Fortfarande efter regimskiftet fodras det ett långt 
internationellt engagemang för att skiftet skall ha förutsättningar att stadgas, 
vilket inte bara kräver militära styrkor. Risken finns att en stor del av irakierna 
kommer att betrakta dessa som ockuperande, därför måste den nya regeringen vara 
stark, ha kunskap samt legimitet av irakierna för att bemästra interna konflikter 
som blommat upp via hämndattacker, strider bland politiska och religiösa grupper 
och bland familjegrupper som tvistar om gamla synder. Relationer med 
grannländer måste också kunna bemästras av den nya regeringen. Efter krigsslutet 
den 1 maj 2003 har det skett sammandrabbningar mellan allierade soldater och 
irakier i vilka hundratals av dem dödats  (Ibid,  s. 18).  

Norell (1994) menar att statsbildningen ser likadan ut idag politiskt som tidigare i 
historien med etniska och religiösa fundament och det utgör ett elementärt 
problem, den ömsesidiga irakiska identiteten blir undantagen av ett tillstånd där 
den etniska och religiösa identiteten dominerar. På lång sikt är det svårt att skåda 
hur detta problem skall tacklas. På kortare tid är en federativ eller konfederativ 
statsbildning att föredra eftersom det skulle underlätta för kurderna. En framtida 
modell för Irak kunde förena bitar från västerländska traditioner, i vilken det 
politiska och det religiösa går åt olika håll medan landet tillvaratar historiska 
lärdomar som en samverkan inte tidigare givit (Ibid, s.20).         
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6.1 Vem skall leda Irak? 

Enligt Norell (2004) kommer problemen att finnas kvar om vem som skall leda 
landet tills demokratiska val inom nationen har vidarebefordrat makten till en 
autonom regering. För detta fodras att det politiska tillståndet och säkerheten är 
stabil. Väljare måste registreras, säkerheten ordnas, basen torde ha skapats för en 
politisk kultur som är öppen för och skapar ett pluralistiskt civilt samhälle. För att 
det skall gå att genomföra krävs ett stort stöd internationellt. Betydelsefullt är att 
vidarebefordringen av makten till irakiska myndigheter utförs så fort som möjligt. 
Det är osäkert hur stor legitimitet den interimistiske regeringen har hos gemene 
man anser han (Ibid, s. 20-21). 

Den irakiska självständigheten kunde styrkas genom om den tillträdda regeringen 
bad om ett tillbakadragande av de utländska trupperna, när säkerheten är sådan att 
detta kan göras. För närvarande är det den största utmaningen efter krigets 
avslutande anser Norell (2004). Kortsiktigt medförde inte arresteringen av 
Saddam Hussein någonting till en stabilisering, snarare tvärtom bidrog det till mer 
attentat och angrepp. På längre sikt kan det dock främja en stabilisering menar 
han. Infrastrukturen i form av vatten, el, avlopp samt oljeproduktion fungerar idag 
i landet som stort, men räcker inte till för att säkerställa nivåer som tillgodoser  
god service  (Ibid, s. 22).  

Idag är Irak ett mål som drar till sig organisationer och grupper som tycker att 
västerländsk influens i den muslimska världen är av ondo. Företrädesvis är det 
varierande islamitiska samlingar och bitar av den gamla regimen samt panarabiska 
klungor som aktivt anstränger sig att stoppa en normal irakisk återgång, vilket 
enligt Norell (2004) lär pågå till att det irakiska styret blir självständigt. En annan 
faktor som påverkar är grannländer som inte gärna ser att en stabil demokrati 
byggs upp i Irak. Efter slutet på kriget har Syrien samt Iran visat sympatier för 
motståndsgrupper inne i landet. De har även ignorerat att aktivister från andra 
muslimska länder överträtt gränsen för att strida mot de ockuperande. Det som 
även stör bildandet av ett demokratisk, stabil samt legitim regering är att flera 
deltagare bidrar till att detta inte skall lyckas. Bitar av Irans ledande elit gynnar 
flitigt motståndsgrupper mot amerikanarna i Irak, likaså Syrien och i mindre del 
Turkiet som i varierande grad sympatiserar med olika grupper som med nöje ser 
att de sammansvurna förmås ut ur landet anser Norell ( Ibid, s 23). Det medför att 
inga garantier kan ges att inte någon ny diktator så småningom tillskansar sig 
makten och den nya regeringen måste kontrollera att landet inte bryter samman, 
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med det vill säga att inte kurder och shiiter fodrar helt självstyre och bildar egna 
republiker. En till utmaning blir att dessa grupper samt även assyrier och 
turkmener ges ekonomiska och politiska utrymmen för att de inte skall bli 
förtryckta som tidigare av den sunnitiska minoriteten, vilka länge varit 
framträdande i Irak hävdar Norell.   

Den kanske allra svåraste utmaningen för den nya regeringen menar Norell 
(2004), blir att balansera de olika etniska och religiösa grupperna, dessutom har 
den irakiska identiteten sedan autonomin varit förknippad med den ledande 
personen i Bagdad, oavsett vem som suttit där. Staten har baserats på frivilligt 
eller regisserat deltagande till den rådande regimen. Den sunnidominerande har 
varit mer instabil än en stabil bidragande faktor i mellanöstern. Den formella 
åsikten är att Iraks gemenskap bäst infrias via att shiiter, sunniter och kurder ges 
en framträdande position, vilket för närvarande är konstellationen i den 
interimistiska regeringen. Detta faller väl ut med synen på representativitet med 
utgångspunkt från etniska och religiösa grunder. Det sammanfaller åskådligt med 
det tidigare ottomanska riket. Risken med detta är att minoriteter som assyrier och 
turkmener blir åsidosatta, även fast de är representerade, vilket inte är någon 
utfästelse för att de får tillträde, eller att deras åsikter får gehör i en kommande 
självständig regering anser han (Ibid, s 24). 

Norell (2004) ser en annan risk med blandningen av etiska och religiösa grupper, 
att denna uppdelning riskerar att cementera rådande religiösa och etniska 
motsättningar i enlighet med historien. Förutsättningen för ett demokratiskt och 
sammanbundet Irak är att en irakisk identitet bildas som är skild från tidigare 
etniska och religiösa uppdelningar som tills nu har präglat landet, något som det 
internationella samfundet verkar för. De partier och sammanslutningar som 
uppstod efter Bathregimens fall delar samma synsätt, vilket ökar risken att spä på 
de etniska samt religiösa skiljelinjerna. Uppdelningen medför även att irakier inte 
alltid får respons för deras egna intressen som medborgare i landet av befintliga 
grupper och partier som bygger på etnicitet samt religion.  

Risken är ändå överhängande att det blir resultatet eftersom de partier och 
organisationer som bildats efter krigsslutet som har mest inflytande har sitt 
ursprung ifrån religiösa grupper. Sunni och shiaislam utgör idag en av de mest 
förenande faktorerna för folket som ännu har en pressad situation när kriminalitet 
samt besvär med vatten- och elförsörjning råder. I och för sig är det inte konstigt 
eftersom moskén var den enda platsen där människorna kunde få ventilera mot 
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den gamla regimen. Detta kan idag överföras till politisk aktion med denna bas 
som grund för organisationer. Till skillnad från Bathregimen anstränger sig de 
religiösa ledarna för att tillfredsställa grundläggande behov som rent vatten, 
säkerhet samt hälsovård hos sina sympatisörer förordar han (Norell, 2004, s 24-
25).  

Ett annat problem enligt Norell (2004) var att IGC utgjordes av exilirakier med 
liten väljargrund i Irak, vilket medför motsättningar mellan dem och de människor 
som blev kvar i landet tills det nationella valet är utfört. Sammanfattningsvis kan 
dessa faktorer bidra till att försvåra ett enat Irak. Bland minoriteterna finns en 
ängslan, särskilt från kurdernas sida att Bathperiodens sunni dominans skall 
ersättas med en likadan shiadominerande regim utifrån den att nya regeringen 
troligen kommer att genomsyras av shiainvånarnas större andel i landet. På grund 
av detta förordar dessa grupper ett federalt Irak, baserat på medborgartanken. 
Slutligen utgör detta argument för att skapa en irakisk statsbildning där religiösa 
faktorer skiljs från de politiska (Ibid, s 26).  

När IGC utarbetade författningen hösten 2003 fick de problem på grund av etniska 
och religiösa oenigheter, den shiitiske ledaren Ali Hussein al – Sistani ville utföra 
en räkning av folket för att fastslå att shiiterna dominerar landet. Detta ledde till 
misstankar hos de övriga medlemmarna i interimistiska rådet att de inflytelsefulla 
shiitiska ledarna skall driva på skapandet av en islamisk stat i Irak, med 
inflytande av shia. Naturligtvis nekar de shiitiska ledarna till detta, men sett till 
dominansen i historien med styre på grund av religiösa normer finns det anledning 
till oro att de shiitiska samlingarna är lite intresserade av demokrati samt 
minoriteters vidkommande än att huvudsakligen säkerställa den shiitiska 
islamistiska staten. Ifall ängslan är ogrundad blir slutsatsen ändå att religion och 
etnicitet som politiska argument kan bli det som allvarligt komplicerar bildandet 
av demokrati i Irak anser Norell (Ibid, s 26). 

Enligt Norell (2004) kommer skrivandet av konstitutionen att ta vid efter de 
nationella valen, betydelsefullt är att den åstadkommes via irakiskt arbete, det 
enda som utomstående bör beblanda sig i är uppsikten av minoriteternas 
rättigheter. Denna fråga samt rättigheter för kvinnor och ordnandet av det civila 
samhället förmodas utgöra konfrontationspunkter i framtiden. Ifall etnicitet och 
religiösa grundpelare dominerar i formandet av konstitutionen kommer dessa 
tvister att utökas. I bakgrunden existerar även den irakiska nationalismen, vilken 
kan bli ett stort hinder bland civilbefolkningen och ockupationsinstitutionerna om 



 33

de inte lämnar ekonomisk samt politisk stadga kan dessa känslor omsättas i mer 
våld och motstånd mot de allierade. Dessa tvister sker idag mellan de som vill 
samverka med det internationella samfundet och de som vill hindra 
ockupationsstyrkorna. I skrivandes stund är det dessa attacker som pågår mellan 
ockupationsstyrkor samt mot samverkande irakier och tar sig i uttryck som 
attacker, sabotage och mord på t.ex. polischefer anser han (Norell, 2004, s. 27-
28). 

När shiiterna utgör den största religiösa kommer dem att ha ett slutligt avgörande 
på Iraks framtida öde menar Norell (2004) Den debatt som nu pågar i Irak (2004) 
med det krig om idéer om islam som äger rum har förordare även i Irak, Ayatollah 
Khomeinis son Sayd Hussein är en shiitisk ledare som utvandrat till landet för att 
förespråka om betydelsen att landet får en liberal och sekulär författning, i vilken 
religion och stat skiljs åt. Det skulle underlätta för landets etniska och religiösa 
minoriteter att skåda det positiva med att förena Irak, även fast shiiterna är i 
majoritet. En svår uppgift för FN är att inte blanda sig i för mycket och därmed 
spä på motsättningarna samtidigt som konstitutionen måste bli stark för att de 
etniska samt religiösa motsättningarna inte förhindrar bildandet av ett 
demokratiskt, öppet, fredligt och enat Irak. För att en stabil lösning skall kunna 
åstadkommas kan en lösning vara att Kurdistan blir självständigt i federation med 
en svagare arabisk styrning i Irak anser Norell (Ibid, s.28-29). 

6.2 Frågan om trygghet 

Enligt Norell (2004) sker det motstånd som för närvarande utspelar sig i landet 
mot ockuperande rum i form av terrorattacker, (lik den som skedde mot FN:s 
högkvarter i september 2003) samt gerillaattacker mot allierade militärer av 
minoriteter. Det kan leda till att den irakiska interimsregeringen och 
stabiliseringsarbetet försenas eller rent av misslyckas. Den största andelen av 
dessa angrepp äger rum i sunnitriangeln, men även spridits till norra och södra 
Irak med al-Sadrs uppror i mars 2004. De områden som uppnått mest med 
återuppbyggnaden samt politiken är i söder vid Basra och Kurdistan. Flest 
angrepp äger rum i Diyala samt Anbar utanför Bagdad, vilka främjades bäst av 
den gamla regimen. Under hösten 2003 utfördes mer angrepp på civila mål som 
FN-kontor och icke-statliga organisationer, vilket stämmer överens med radikala 
islamister och deras krig mot väst enligt Norell. Grupperna har uppnått framgång 
genom de pågående svårigheterna att söndra dem vilket gör det komplicerat att 
stabilisera Irak. Islamister och sympatisörer till den före detta Bathregimen verkar 
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för de mesta angreppen (Ibid, s 38). Norell (2004) menar att landets säkerhet 
utgör den viktigaste frågan för hur uppbyggnadsarbetet skall fortskrida i Irak. 
Islamisternas syfte är att skapa skräck och ångest hos befolkningen via attacker 
mot civila mål för att de inte skall medverka till återuppbyggnaden. Åtgärder som 
ockupationsmyndigheten gjorde var att anställa irakiska poliser och militär 
personal för att irakierna skall få en möjlighet att styre sig själva men detta 
skeende tar tid. Det beräknas kräva uppemot 65000 man för att säkerställa Iraks 
behov av en polis som täcker hela riket enligt honom. Anledningen till inhemska 
styrkor är att de känner till lokala förhållanden bättre samt för legitimitetens 
skull. Det har även medfört att bilden av USA och Storbritannien som ockupanter 
har minskat. På samma sätt bör inhemska regeringsorgan och samhälleliga 
institutioner åter installeras, vilket är ett måste för en hållbar statsbildning i 
landet på lång sikt fastslår han  (Norell, 2004,  s. 40). 

Fortfarande finns dock en rädsla på grund av att varje angrepp skapar kaos och 
antyder att ockupationstrupperna inte har kontroll över säkerheten. Det medför att 
de inte törs ställa upp helt på den nya regeringen samt medför också ointresse att 
investera i Irak. Även arabvärlden i stort uttalar inget stöd för mot terrorattacker 
med fientligheten mot väst i beaktande. Det finns en ibland uttalad mening att se 
USA förödmjukat i Irak, medan de i nästa stund uttrycker oro för att USA skall 
lämna landet för tidigt, viket de fruktar ska resultera i mera kaos. Dessutom ser de 
med blandad oro på det som händer i Irak, ifall USA lycka med att grunda en 
demokrati i landet tror de att det blir en ståndpunkt för egna befolkningars 
fordringar på reformer. Om de misslyckas finns en rädsla för det kaos som blir 
resultatet, vilket förmodligen skulle utökas i regionen. Det samförstånd som 
existerar och den mening som de delar är att USA fort måste vidarebefordra 
makten till en irakisk regering och det är den enda lösningen på att minska våld 
och oro i Irak vidhåller Norell (Ibid, s 43).         

Norell (2004) anser att det finns liknelser i Irak med det som sker för att bygga 
upp ett fredligt och demokratiskt land efter andra världskriget i Tyskland.  

”I takt med att Iraks styre bli alltmer “irakiskt” och allt mindre amerikanskt (eller 
europeiskt) och i takt med att infrastruktur och politiska och juridiska institutioner 
byggs upp och fås att fungera, kommer sannolikt anhängarna av den gamla 
Bathregimen att få allt mindre utrymme (…) vad erfarenheterna från Tyskland och 
Sovjetunionen visar är att om man förlorar folkligt stöd, eller som i fallet Irak, 
misslyckas med att skrämma människor till tystnad och passiv hjälp, så kan man 
inte hålla ut i längden, inte ens med en så aldrig sofistikerad parti och 
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kaderorganisation om alternativen visar sig vara ner tilltalande” (Norell, 2004, s. 
48). 

Sammantaget menar Norell (2004) att det cirka ett år efter krigsslutet var samma 
premisser som kontrollerade händelserna under hösten; ett antal militanter med 
utländsk anknytning, islamister samt irakier har övertygelsen att övervinna vad de 
anser vara en inte acceptabel utländsk invasion av Irak eller med hänvisningen till 
en ockupation som inte är förenlig med gud och av ett land i muslimernas ägo. 
Den internationella anslutningen kommer att stöta på våldsamt motstånd från 
dessa människor vid varje försök att åstadkomma ett normalt tillstånd i Irak. I 
augusti 2004 fick det internationella samfundet en mer frekvent roll i 
uppbyggnaden av Irak beträffande säkerheten enligt FN-resolutionen (Norell, 
2004, s 51).  

Betydelsefullt blir att skapa en känsla hos irakierna att det finns en bestämd dag 
för en övergång till styret i irakiska händer, vidare att nationella val anordnas 
samt tillbakadragande av utländska trupper så fort som möjligt med anknytning 
till säkerhetsläget. Förutsättningarna för val är existerande ramar för ett hållbart 
civilt samhälle för att gripa tag i samt organisera alla nya frågor som det kommer 
att tvingas ta hand om anser Norell (Ibid, s. 51). 

Norell (2004) fastställer att konsekvensen av att Irak dragit åt sig terrorister av 
olika slag samt att företrädare för olika regimer delat kritiken om USA s mål på 
lång sikt (tillsyn av olja och ovilja mot islam) är att de förstår vad som står på 
spel i Irak. Om USA och det internationella samfundet lyckas kan det medföra att 
de icke demokratiska regimerna pressas under tryck att reformera. De nyttjar 
därför religion för sin legitimitet samt använder hot som USA, väst, sionister med 
mera för sitt åberopande av förtryck med argumentet att innan vi kan reformera 
måste fienden motarbetas (Ibid, s 58). 

I nuläget (2004) växer ett civilt samhälle upp med intresse- och ideella 
organisationer samt uppbyggnad av politiska partier. Samtidigt är Irak en 
skådeplats för nya angrepp. Till syvende och sist är det de amerikanska väljarna 
som avgör hur länge USA skall stanna kvar i landet. Framtiden är oviss om hur 
återuppbyggnaden kommer att ta vid. Allt beror på hur FN, EU samt länderna i 
mellanöstern handskas med utvecklingen, men det slutgiltiga målet är att Irak blir 
fritt, autonomt och demokratiskt avslutar Norell (Ibid, s. 59).        
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Val till den irakiska regeringen genomfördes den 30 januari 2005. Totalt deltog 

mer än 200 partier. Den shiitiska valalliansen United Iraqi Alliance erhöll 48 %  

av rösterna och Kurdish Alliance tog cirka 25 % av rösterna. Iraqi List med 

premiärministern Allawi erhöll endast 14 % av rösterna. Största delen av araberna 

med sunnimuslims anknytning antingen bojkottade eller hejdades att medverka på 

grund av det utsatta våldsläget. Valet resulterade i följande utfall, 146 av 

platserna erhöll UIA, KA fick 77 samt IL tog 40 av de totala 275 platserna. Under 

samma tid inträffade val till det regionala parlamentet i Kurdistan (Internet 4).  

 

Syftet med parlamentsvalet var att påskynda bildandet av en övergångsregering 

för irakierna, Iraqi Transitional Government (ITG). Till president för Irak valdes 

Jalai Talabani, vilken är ledare för PUK (Kurdistans patriotiska union). Till 

premiärminister och med rätt att forma regering valdes shiamuslimen Ibrahim al-

Jafari. Det förekom stora motsättningar mellan etniska och religiösa grupper, 

vilket medförde att regeringsbildningen tog lång tid. Av ministerposterna gick 19 

till shiamuslimer, 9 till kurder och 7 till sunnimuslimska företrädare med arabiskt 

ursprung. En annan minoritet som blev representerad var de kristna som erhöll en 

ministerpost. En permanent författning skulle vara färdig den 15 augusti 2005. 

Den ersatte TAL och godtogs i en folkomröstning den 15 oktober 2005. Efter 

folkomröstningen följde ett parlamentsval i demokratisk ordning, vilken ägde rum 

den 15 december 2005. Resultatet av denna ligger till grund för en ny regering 

(Ibid).     

 

De frågor som olika företrädare tvistar om berör islams roll i lagstiftningen, till 

shiiternas stora nackdel och Kirkuks ställning, som kurderna begär medräknas i 

irakiska Kurdistan i samma veva som en federativ sammansättning formas i 

landet. Dessa krav framkom också från talesmän i de södra och östra områdena 

där shiiterna dominerar. Till denna fråga härrör makten över oljan där cirka 40 % 

av tillgångarna är belägna i Kirkukområdet och resterande i landets södra del. En 

federativ lösning medför troligtvis att landets mellersta och södra delar mister 

sina inkomster av olja. En annan tvistefråga är kvinnornas ställning. Av naturliga 

skäl är de negativt inställda till den islamiska linjen, av fruktan för att deras 

ställning i samhället försvagas. I det tillfälliga valet till parlamentet erhöll 

kvinnorna 31 platser, platser som de gärna vill ha kvar (ibid). 
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Hur ser då Iraks tillstånd ut i nuläget? En del experter menar att ett inbördeskrig 

redan pågår. En av dessa anser att ett för tidigt tillbakadragande av allierade 

skulle kunna bidra till värre konflikter. Kriget utspelas mellan sunnitiska 

bildningar, vilka vill återta makten i Irak samt shiitiska miliser, vilka vill skydda 

den nya shia dominerande regeringen och hämnas tidigare samt nuvarande 

attacker från sunnitiska sidan. Även Kurderna utgör måltavlor, eftersom de vill 

inkludera den oljerika staden Kirkuk i sitt territorium. Detta skulle innebära att 

sunniterna missar inkomster från oljan i området (Tempus 02/06: 14-16). 

Uppbyggnaden av Irak hindras av våld som bidrar till att utbildade människor flyr 

landet på grund av rädsla för att bli kidnappade av politiska fraktioner. En stor del 

av dem har fått hotelsebrev i och uppmanas att omedelbart lämna landet för att 

inte bli dödade. De flyr till Jordanien, Syrien, Egypten eller något land i väst ifall 

de har visum Detta bidrar till att en viktig resurs går förlorad som är nödvändig 

för en uppbyggnad av det civila samhället. Det är även avsaknaden av oberoende 

massmedier eftersom de som finns idag är ägda av staten eller har anknytning till 

Bathpartiet, vilket medför att ingen yttrande- och tryckfrihet råder (Internet 5). 

Det får till följd att Iraks medborgare får svårt att bilda en egen uppfattning om 

vad som händer i landet.  

 

Enligt (Tempus 09/06: 10-12) sänder kaoset i Irak oroväckande signaler om att 

Irans inflytande växer genom det bombattentat som ägde rum mot en av shiiternas 

heligaste platser i staden Samarra. Det ledde till blodiga sekteristiska strider och 

medför att oron ökar för splittring mellan religiösa linjer som har funnits latent i 

flera århundraden ned till dispyten om vem som skulle ta över som ledare efter 

profeten Muhammeds död. Kan denna bombattack mot shiitisk helighet vara den 

droppe som får bägaren att rinna över och leda Irak in i ett fullskaligt 

inbördeskrig? Det är inte säkert att al-Sistanis uppmaningar till sansning kommer 

att följas. Hittills har han försökt stoppa shiamuslimerna att möta sunniternas 

attacker med våldsamma vedergällningar. Risken finns att folket kommer att följa 

den militanta shia ledaren al-Sadr (Tempus 09/06: 12). Han uppskattas ha 15 000 

väpnade anhängare och förordar en teokratisk regim med förebild från Iran med 

shariadomstolar och islamisk lag (Tempus 15/06: 14-15).      
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7. Avslutning - Förutsättningar för demokrati i Irak  
 

Modell. 7.1 Dahls Modell över institutioner  i Irak för storskaligdemokrati. Dahl (1989, s 345)           

Nödvändiga 
institutioner är 
oumbärliga…. 

…För att 
motsvara följande 
villkor 

Förutsättningar  idag för institutioner i Irak för  storskalig demokrati 

1. Valda 
befattningshavare 
2. fria och opartiska val    I. Lika rösträtt 

Jan- 05 val Shia i majoritet, Kurder samt sunnimuslimer.  Sunniaraberna bojkottar . 
Okt- 05 Grundlag i folkomröstning, Shia i majoritet, ej stifta lagar mot islamisk lag. 
Konfederation i 9 Shiadominerande regioner,  
Kurderna kan bli självstyrda. Kirkuk  (oljan) olöst.   Dec -06 val. Shiitiska islamistiska 
partier i majoritet, Kurdiska alliansen, Sunnitisk  koalition, sekulära partier samt koalition 
av sunniaraber. Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet uppfylls, regeringen vald   från 
författningen.  

1.Allmän rösträtt 
2. Rätt att kandidera till 
val 
3. Yttrandefrihet 
4. Alternativa 
informationskällor 
5. Församlingsfrihet 
 
 
 

II. Effektivt 
deltagande 

Det senaste valet infördes allmän rösträtt för alla vuxna i Irak. Rätten att kandidera  till val   
avgör  religionen .Iraks medborgare  ej möjligheter att föra upp frågor på politiska 
dagordningen eller ta ställning. Därmed har den demokratiske processen i Irak inget 
effektivt deltagande.      
 

5.Yttrandefrihet 
6. Alternativa 
informationskällor 
7. Församlingsfrihet 

 

 

I I I .  Upplyst  
förs tåe lse  

Ingen yttrande- eller tryckfrihet råder i politiska frågor, (eller annars heller) detta medför 
straff av staten och den  upplysta förståelsen saknas med resultat  att det medborgerliga 
engagemanget uteblir.  

1.Valda 
befattningshavare 
2. Fria och opartiska 
val 
3. allmän rösträtt 
4. Rätt att kandidera till 
val 
5. yttrandefrihet 
6. Alternativa 
informationskällor 
7. Församlingsfrihet 

IV. Kontroll över 
dagordningen 

Ej oberoende massmedia försvårar opinionsbildning, frigör irakier från politiken. 
Möjligheter saknas att avgöra ämnen som skall föras fram på agendan. Rädsla för  
sunnitiska attacker eller kidnappningar av militanta grupper är ett hot mot 
återuppbyggnaden av det civila samhället när utbildade människor lämnar Irak.  

3. Allmän rösträtt 
4. Rätt att kandidera till 
val 
5. Yttrandefrihet 
6. Alternativa 
informationskällor 
7. Församlingsfrihet 

V. allomfattande 
medborgarskap 

Intresse- ideella och politiska organisationer växer. Kurder ser gärna ett federalt Irak, 
baserat på medborgartanken (rädsla för förtryck). Svag centralmakt, den måste överföras 
till irakiska myndigheters så fort som möjligt när säkerheten medför och legitimiteten för 
regeringen skulle öka, nu dominerar den etniska- och religiösa identiteten. 

 Lösningen kan vara ett pluralistiskt civilt samhälle där religion skiljs från politik med en 
gemensam irakisk identitet och ett allomfattande medborgarskap där medborgarna får 
möjlighet att avgöra ämnen som ska behandlas inom politiken.. De religiösa- och etniska 
spittringarna ugör ett svårt hinder för demokrati.  I nuläget saknas en politisk kultur , som 
kommer  ta lång tid att skapa. 
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Iraks grundläggande problem består utgörs av dominerande etniska och 

religiösa splittringar mellan Shia- och Sunniaraber som får till följd att en 

gemensam irakisk identitet blir svår att skapa? En grundläggande förutsättning 

för demokrati är en stark centralmakt, där staten kontrollerar den fysiska 

tvångsmakten i form av polis samt militär för att upprätthålla lag och ordning. 

Detta fastslår även Dahl. 

Säkerheten i landet är den viktigaste faktorn för hur återuppbyggnadsarbetet 

skall utvecklas. Det civila samhället i form av intressegrupper, organisationer 

och partier som växer fram hotas av islamister med anknytning till den förra 

Bathregimen. Främst är det sunnitiska eller militanta grupper som försöker 

skapa skräck hos folket genom attacker mot civila mål.  Resultatet av detta blir 

brain drain när utbildade människor lämnar landet.  Rekryteringen av inhemska 

poliser samt militärer är betydelsefullt för självstyre och legitimitet men det 

kommer ta lång tid.  

Konflikterna utspelas mellan sunnitiska grupper som vill återta makten och 

shiitiska miliser som vill skydda shia regeringen och hämnas attacker från den 

sunnitiska sidan. Kurderna utgör även måltavlor när de vill inkludera Kirkuk i 

sitt territorium, detta skulle innebära att sunniterna mister inkomster från oljan 

i området. Ett för tidigt tillbakadragande av utländska styrkor och frånvaron av 

en stark centralmakt medför ökad risk att konflikten utvecklas till ett allas krig 

mot alla i enlighet med Hobbes. 

Idag är centralmakten svag, den måste överföras till irakiska myndigheter så 

fort som möjligt när säkerheten medför, vilket skulle öka legitimiteten för 

regeringen. Det är tvivelaktigt hur stor legitimitet den interimistiska regeringen 

har i gemene mans ögon, därför måste den vara stark för att kunna handskas 

med rådande interna konflikter.    

Den politiska situationen ser likadan ut idag som i historien med etniska- och 

religiösa fundament, där Shia insisterar på att muslimernas ledare skall vara 

någon i rakt nedstigande led från profeten Muhammed. Shiiterna har idag 

politisk majoritet efter att tidigare tvingats lyda sunniaraber, vilket medför 

rädsla av sunniaraberna att de skall bilda en islamistisk stat i Irak samt av 
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kurderna att de skall bli lika förtryckta som de blev av Bathpartiet. Ett 

grundläggande problem i statsbildningen är att den gemensamma irakiska 

identiteten hindras av en situation där den etniska- och religiösa identiteten 

dominerar. Om dessa splittringar befästs utgör de ett svårt hinder för den 

demokratiska processen. Religion och etnicitet kan bli det som allvarligt 

försvårar skapandet av demokrati i Irak. Detta anser även Norell.  

Bildandet av storskaliga institutioner påverkas även av hur förtroendet för 
medborgare och politiker är; inställningen till konflikter samt samverkan och så 
vidare. Allt detta utgör en politisk kultur eller subkulturer i vilken medborgare 
socialiseras in i. Ett land med stark politisk kultur som gynnar polyarki kan lättare 
ta sig ur kriser än ett land där den politiska kulturen är mindre stödjande. I Irak 
saknas en demokratisk politisk kultur och den kommer ta lång tid att skapa 
eftersom dessa storskaliga institutioner är under uppbyggnad. Tills detta sker 
kommer landet präglas av ostabilitet. Det internationella samfundet behövs för att 
skapa dessa lokala institutioner, vilka är en förutsättning för en representativ 
demokrati. Dessa slutsatser delas även av Dahl och Hauge. 

Lösningen kan vara ett pluralistiskt civilt samhälle där religion skiljs från 

politik med en gemensam irakisk identitet och ett allomfattande medborgarskap 

där medborgarna får möjlighet att avgöra vilka ämnen som ska behandlas 

politiskt. Det politiska samtalet hindras också av att yttrande- och tryckfrihet 

saknas i politiska frågor med resultat att det medborgerliga engagemanget 

uteblir när median är partisk. En annan tvistefråga är kvinnornas rättigheter, om 

haditerna från koranen används inom familjerätten lär de inte få mycket att säga 

till om när de fastställer regler inom den islamiska rätten (Se modell 7.2).   
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En grundläggande förutsättning för demokrati i Irak är fred som uppnås med en 

stark centralmakt, vilket krävs för ett minska religiösa och etniska splittringar 

mellan Shia- och Sunniaraber.  Attacker hindrar även samverkan och 

uppbyggnad av det civila samhället, som är beroende av hur legitima 

institutionerna framstår i folkets ögon. Den politiska elitens samarbetsförmåga 

är ytterst viktigt för att stabiliteten skall fortgå i en samarbetesdemokrati.  

Dessa förutsättningar saknas idag, i värsta fall leder bristen på samverkan till 

ett krigstillstånd alá Hobbes.  

På grund av de etniska och religiösa splittringarna är ett flerpartisystem att 
föredra eftersom överenskommelser lättare kan göras mellan ledarna. Att 
partierna har en central roll borde enligt Dahls hänvisning till Lijphart ge ökade 
chanser att ingå avtal, men detta har inte skett ännu, snarare har 
motsättningarna ökat främst mellan Shia- och Sunniaraber vilka bojkottade 
valet i oktober 2005.   

En lösning som Lijphart enligt Dahl förespråkar är en samarbetesdemokrati där 
alla ledare ingår med ömsesidigt veto. Proportionalitet med visst självstyre ger 
inflytande åt minoriteter.  Idag finns endast små förutsättningar för detta när 
Shiamuslimerna har majoritet i form av en konfederation i nio av landets 
provinser och ges religiöst inflytande i domstolarna. Parlamentet får inte stifta 
lagar som strider mot islamisk lag.  Dessutom ingår inte Assyrier och 
Turkmenier i koalitionen samt de kristna som endast har en röst. Ett undantag 
finns dock där inflytande ges till minoriteter i likhet med Lijphart, vilket är  att 
Kurdistan blir en konfederation med självstyre, detta motverkar 
majoritetsförtryck av Shiamuslimerna. Kirkukfrågan med fokus på  
naturresurser i form av olja är ännu olöst, vilket förmodligen bidrar till fortsatta 
tvister mellan Sunniaraber och Kurder. 

En vidare federalism skulle troligen bidra till ökad nationell splittring. En 

annan lösning kan vara att ge Shia, Sunni och Kurder framträdande positioner, 

men då måste de kunna samverka, vilket det finns små förutsättningar till idag. 

Alternativet till samverkan  är ett civilt samhälle där religion skiljs från politik, 

vilket skulle gynna en gemensam irakisk identitet.  Regeringen måste ges 

legitimitet, den politisk kulturen kommer att ta lång tid att inrätta.  
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En eventuell framtida modell kunde influeras av västerländska traditioner i 

kombination med en svagare arabisk stat. Slutsatsen blir ändå att region och 

etnicitet som politiska argument kan bli det som allvarligt försvårar bildandet 

av demokrati i Irak. I värsta fall leder avsaknaden av en stark stadsmakt till 

allas krig mot alla, eftersom människan alltid strävar efter mer makt för att 

försvara det han har menar Hobbes. Även Dahl och Norell har liknande åsikter.  

Enligt Hobbes är statens enda uppgift är att garantera dess medlemmar trygghet 

ingenting mer, alternativet till detta är ett naturtillstånd som i och för sig inte 

kommer att inträffa, men risken finns att Iraks nuvarande tillstånd som en 

övergångsstat hamnar i händerna på en ny regim. Demokrati är dock den troliga 

utvecklingen även om den politiska kulturen kommer att ta lång tid att bilda, 

kanske rent av flera år. Därtill har det internationella samfundet en 

betydelsefull uppgift (Se modell 7.3).  
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Modell 7.2 Förutsättningar för samverkansdemokrati i  Irak.   

  

 

 

 

 

Samverkansdemokrati Förutsättningar Lösning

Lijphart enligt Dahl,  1989, s. 

392-396. 

Politiska ledare måste ha vilja att samarbeta 

vilket inte finns i Irak.  Gynnsamt; val har 

anordnats, partier  och organisationer har 

bildats samt inhemsk militär och polis  

under uppbyggnad.  

Religiösa och etniska splittringar  mellan 

Shia- och Sunni. Attacker hindrar 

samverkan samt uppbyggnad av det civila 

samhället. .Kurder rädda för 

majoritetsförtryck av Shia. Kirkukfrågan 

olöst (oljan). Irakisk identitet saknas.  

 

Koalition där alla ledare ingår med 

ömsesidigt veto. Proportionalitet och visst 

självstyre garanterar inflytande åt 

minoriteter.  

Små förutsättningar för detta. Shia 

Konfederation i nio Shiadominerande 

regioner. oljan fördelas över landet.  

Turkmener och Assyrier samt kristna ingår 

inte i koalitionen. För att underlätta 

majoritetsförtryck blir Kurdistan 

konfederation med självstyre 

En lösning är att ge Shia, Sunni och Kurder 

framträdande positioner, men då måste de 

kunna samverka, vilket det finns små 

förutsättningar till. Alternativet till 

samverkan är ett civilt,  samhälle där 

religion skiljs från politik, vilket skulle 

gynna en gemensam irakisk identitet. 

Flerpartisystenm är att föredra på grund av 

de etniska och religiösa splittringarna. 

I värsta fall leder bristen på samverkan till 

ett krigstillstånd alá Hobbes. En 

grundläggande förutsättning är en stark 

centralmakt som kan ge människorna fred. 

Regeringen måste ges legitimitet, och en 

politisk kultur kommer att ta lång tid att 

skapa med influens av västerländska 

traditioner.   
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