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Abstract  
 
The purpose of this thesis is to investigate the democratization process in Kurdistan on the 

basis of consolidation democracy with focus on arenas defined by Linz and Stepan (1997), 

namely economic, political, legal, civil society and arenas of state bureaucracy. Furthermore, I 

intend to explain Kurdistan’s road toward democratization in Kurdistan from 1991 until 

today, with a focus on the years 2003-2012. The main results are that Kurdistan has developed 

conditions that support a future consolidation of democracy. However, there are weaknesses 

in the economic situation, rule of law and the arena of bureaucracy. The arena of the political 

and civil society grew stronger after the US war on Iraq in 2003 and as effect new institutions 

such as political parties, opposition, election, political governance and alliances arose.  
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1.	  Inledning	  

Efter det folkliga upproret 1991 i Kurdistan (den kurdiska delstaten i norra Irak som är en 

federation) gavs möjligheten att bilda ett nytt politiskt styre och kurderna i denna region fick 

för första gången styra sig själva. Enligt FN:s resolution 688 upprättades år 1992 ett 

internationellt erkännande för regionen i norra Irak, vilket resulterade i en transitionsprocess 

från ett diktatoriskt system till något annat (Karlsson 2008: 147-149). Medborgarna fick 

möjligheter att sprida sina åsikter genom att t.ex. bilda intresseorganisationer i jämförelse med 

perioden innan. 

Efter det amerikanska kriget i Irak 2003 fick kurderna ännu en chans till att vara 

politiskt aktiva i den centrala ledningen i Baghdad (KRG 2012), samt kurder fick högre poster 

i det nya irakiska styrelseskicket. Exempelvis blev, för första gången i Iraks historia, en kurd 

president över hela landet, Jala Talabani (Sofi 2009: 14). När Baathpartiets roll slutade i Irak 

2003 präglades landet av en del systemförändringar som benämns i följande citat.  

Invasionen av Irak 2003 och Baathregimens fall innebar en markant ökning av 

transnationella organisationers inträde i Irak i allmänhet och i det autonoma 

området i synnerhet. Dessa organisationers arbete i och genom det civila samhället 

och deras uppmaning till KRG att bidra till skapandet av ett livskraftigt civilt 

samhälle som ett led i demokratiseringsprocessen utgör andra faktorer till ökningen 

av antalet organisationer inom det civila samhällets sfär (Raoof 2010: 38). 

De systemförändringar som skedde i Irak gynnade kurdiska folket i två olika frågor. 

Hotet som tidigare var riktat mot kurder var borta, samt ett nytt politiskt styrelseskick infördes 

i den federala staten från en icke demokrati till ett annat styrelseskick (Sofi 2009, Karlsson 

2008). Demokrati är en viktig aspekt i det nya systemet efter det att den totalitära regimen 

(Baathpartiets regim) togs bort i Kurdistan. För att kunna få en inblick av vad 

systemförändringarna som skedde i Kurdistan betytt för demokratiseringsprocessen så syftar 

denna uppsats till att genomföra en kvalitativ fallstudie av Kurdistans demokratisering. 

Studien undersöks med hjälp av ett antal teorier och begrepp kring demokrati och 

demokratiseringsprocess. Eftersom demokratiseringsprocess består av tre olika faser 

(liberalisering, övergång och konsolidering) så sker också en undersökning av Kurdistans 

situation utifrån dessa tre faser. Medan uppsatsens huvudfokus handlar om den konsoliderade 



2 

demokratin och dess fem arenor (civilsamhälle, politiskt samhälle, rättsstaten, statsbyråkrati, 

ekonomiska samhällen) utifrån Linz och Stepans (1996) och en del övriga teoretiker.  

 

1.1. Tidigare forskning  

 

Under denna rubrik beskrivs demokrati, demokratiseringsprocess och den konsoliderade 

demokratin utifrån en del tidigare forskning i fallet av självständiga respektive icke-

självständiga stater.  

 

1.1.1.	  Demokratiseringsprocessen	  	  
 

Under det senaste århundradet har världen präglats mer av demokratisering än 

avdemokratisering (Linde & Ekman 2006: 13). Det fanns en del bakomliggande orsaker kring 

demokratiseringen i världen menade forskarna. En orsak är att demokratisering är en av de 

mest effektfulla förändringar som samhällen kan genomgå. Det som händer under 

demokratiseringen är att en form av maktutövning ersättas av annan. Den tidigare formen har 

varit icke-demokratisk och ersätts vid en demokratisering med ett mer demokratiskt 

styrsystem. I den nya formen har medborgarna mera möjligheter att yttra sig samt kan välja 

sina representanter under fria och rättvisande val. Under tidigare perioder demokratiserades 

en del av världens länder genom revolutioner. Därefter förändrade samhällslivet människors 

vardagsliv och inte minst förändrades medborgarnas relationer till politik och varandra när 

samhällen demokratiserades (Denk & Silander 2007: 10).  

Demokratiseringen har olika definition men det finns en gemensam förklaring som 

innebär en förändring från icke-demokratiska styrelseformer till demokratisk styrelseform. En 

del forskare har undersökt detta och sedan kallat dessa för empirisk-demokratiseringsteori 

(Hydén 1998, Linde & Ekman 2006). Sådana typer av undersökningar har sorterats under den 

statsvetenskapliga komparativa politiken. Inom fältet komparativ politik har forskarna 

analyserat de auktoritära regimer som har förlorat makten. Forskarna är även intresserade av 

den process varigenom dessa regimer förlorar makten och dynamiken som präglar såväl själva 
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övergången från icke-demokratiska styrelseformer till demokratisk styrelseform (Linde & 

Ekman 2006: 13).  

Forskarna har analyserat fenomenet demokratisering på olika sätt och har skapat en 

grundmodell inom denna forskning. Modellerna beskriver vägen till demokratisering, hur de 

passerat igenom olika faser samt de förutsättningar som ska finnas för att en stat ska uppfylla 

demokratins villkor (Denk & Silander 2007: 10, Hydén 1998, Linde & Ekman 2006).  

Dankwart Rustow nämnde att demokratisering kan betraktas som en process med fyra faser: 

enhetsfas, upplösningsfas övergångsfas samt konsolideringsfas (Denk & Silander 2007). 

Medan andra forskare hävdade att dagens demokratiserade stater har gått igenom tre faser: 

liberalisering, övergång och konsolidering (Grugel 2002: 3, Linde & Ekman 2006, Linz & 

Stepan 1996). Alla dessa ovan nämnda faser förklarar vägen till demokratisering i samband 

med politiska fri och rättigheter, ekonomiskt samhälle respektive civilsamhälle. Exempelvis 

begreppet liberalism innebär ”minskningen av det politiska förtrycket och en ökning av civila 

fri- och rättigheter inom en icke-demokratisk regim” (Linde & Ekman 2006: 14). Transition 

innebär regimförändring. ”Transition är vägen till, eller rörelsen mot en demokratisk regim, 

det vill säga en annan form av poliskt regim än den tidigare”. Medan ”konsolidering” innebär 

”den nya demokratiska regimens institutionalisering och fördjupning” (Linde & Ekman 

2006:14). Gällande transitionsfas nämnde Guillermo O’Donnell (1992) två perspektiv, ”den 

första är den som innefattar övergång från icke-demokratisk regim och den andra ”installation 

av ett nytt styrelseskick” (O’Donnell 1992: 18, ibid 23).  

Till detta påpekade Hinnebusch två viktiga aspekter när det gäller 

demokratiseringsprocessen. Den första aspekten är ”increasing competitiveness, that is, 

political liberalization or pluralization. Den andra innebär ”increasing political equality, that 

is, inclusiveness (Hinnebusch 2006: 5). Enligt honom är den nya unga generationen i 

mellanöstern bredd att följa dessa aspekter genom att demokratisera mellanöstern till skillnad 

från de tidigare ledarna. Vidare, menade Hinnebush, att det är möjligt med demokratisering i 

mellanöstern om den sprids. Under senare period har det skett en del förändringar som har 

varit betydelsefull för demokratiseringen (Hinnebusch 2006). Forskning om demokratisering 

har varit sysselsatt med att förklara, undersöka och mäta demokratisering i en del av världens 

stater b.la. genom statsvetenskapliga forskningsområden. Såsom tidigare nämndes har 

demokratisering sin grunddefinition i förändringen från diktatur till demokrati. Medan inom 

forskningen demokratisering har definieras på två olika sätt: ”Det ena alternativ bygger på att 

demokratisering handlar om en förändringsriktning. Den andra alternativ betraktar istället 
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demokratisering som komplexa processer med faser” (Denk & Silander 2007: 16). Angående 

det första alternativet blir demokratisering en process som innebär en förändring från en 

diktatur i riktning mot en demokrati (Karvonen 1997: 11).  

En del stater/regioner klarade övergången till demokrati medan problem inträffade för 

andra och då skapades nya former av icke-demokratiska styrelseskick. Dessa skapade 

problem för demokratiseringsprocessen. Kurdistan (den kurdiska delstaten i norra Irak som är 

en federation) är en av de regioner som genomgått en demokratiseringsprocess efter 

revolutionen år 1991. Därefter ökade medborgarnas fri- och rättigheter och det trädde fram en 

ny form av regim som bestod av demokratiska institutioner t.ex. parlament och konstitution 

(Karlsson 2008: 147-149).  

Demokratiseringen infördes i mellanöstern med hjälp av västvärldens stater och genom 

ekonomiska och politiska planer. Bland annat bidrog västvärldens stater till 

demokratiseringsprocessen genom intresseorganisation (Ronald D m.fl. 2005: 3-6).  USA och 

EU lyckades utveckla en del av mellanösterns regioner från ett auktoritärt styre till något 

annat. Där ökade möjligheterna bland mellanösterns medborgare till att utrycka sina åsikter 

utan något hinder. Det största stödet till mellanösterns demokratiseringsvåg skedde efter den 

11 september 2001. Detta på grund av västvärlden och USA kom fram med en ny strategi som 

inriktades på mellanösterns demokratisering enligt följande citat:  

Thus the U.S. government, along with international financial institutions, 

responded to the rise of political Islam by downgrading U.S. support for 

democratization while elevating support for market-oriented reforms. These, it was 

argued, would strengthen a politically moderate middle class, reduce 

unemployment, give youth a stake in the system, weaken the appeal of radical 

movements, and provide more stable settings in which to promote political change 

(Steven 2002: 7). 

För att kunna mäta demokratisering i en stat/region använder sig forskarna ofta av 

teorier och modeller. Skillnaderna mellan teorier och modeller är inte så stort. Modeller är 

enklare och uttrycker en förenklad tillämpning av teorier. Medan teorier består av mer 

komplexa resonemang än modeller. Modellerna kan vara beroende respektive oberoende med 

faktorer som påverkar. Till exempel demokrati kan vara ett fall som innebär att de 

beroendena/oberoende faktorerna påverkar demokratiseringen negativt eller positivt. 

Faktorerna kan antingen var nationella eller internationella när det gäller 

demokratiseringsprocess. Faktorer kan vara ekonomiska, politiska, civila, kulturella, 
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geografiska och statsbyråkratiska. Demokratiseringsforskningen baseras på dessa faktorer i 

syfte att mäta om demokratikrav uppfylls. Dessa faktorer används som arenor i 

demokratiseringsprocessen dvs. de förklarar om demokratin är stark eller svag enligt följande 

citat:  

I länder som har ekonomisk välfärd finns demokratiska styrelseformer och 

demokratiseringen har genomförts större utsträckning, medan det i länder med 

mindre ekonomisk välfärd i större utsträckning finns icke-demokratiska 

styrelseformer (Denk & Silander 2007: 40). 

Utifrån det ovan nämnda perspektivet har forskarna fokuserat på stater/regioner 

ekonomisk tillväxt och utveckling. Den ekonomiska utvecklingen kan exempelvis betyda att 

dessa regioner får den ekonomiska välfärd som anses främja demokratiseringen. Huntington 

(1991) påpekade att länder med lägre medelinkomst i mindre utsträckning förväntas påbörja 

demokratiseringen. Samtidigt kom Inglehart och Welzel (2005) fram till att det finns ett 

förhållande mellan ländernas inkomst och demokratisering. En annan ekonomisk faktor som 

visat sig betydelsefull bland forskarna för att mäta demokratiseringen utgår ifrån landets 

ekonomiska system. Fördelningen av ekonomiska resurser bland medborgarna är en de 

viktiga faktorerna i det ekonomiska samhället för att demokratiseringen ska främjas, enligt 

Inglehart och Welzel. Enligt forskarna kan ekonomiska resurser omvandlas till politiska 

resurser därmed möjligheter till deltagande och konkurrens mellan personer (Denk & Silander 

2007: 41-45).  

Sociala faktorer med fokus på urbanisering, utbildningsnivå och social sammansättning 

ger också möjligheter till demokratisering. Vilket vid urbanisering betyder att människornas 

liv förbättras genom att de flyttar från landsbygder till stora städer. Detta kan i sin tur gynna 

demokratiseringen. När det gäller utbildningsnivå menade forskarna att medborgarna behöver 

en allmänbildning som ger dem medvetenhet, bland annat, om vilka fri och rättigheter som 

det har, dvs. situationen i samhället (Ibid:45). Utbildning hjälper människorna att förstå mer 

om vad demokrati innebär och varför demokrati är viktigt t.ex. via deras deltagande i 

intresseorganisationer eller föreningar. En tänkare vid namn John Dewey poängterade att 

”utbildning skapar människors syn på sin verklighet och det är genom samhället som 

medborgarna får sin skolning”. Vidare menade han att det finns kopplingar mellan utbildning 

och demokrati (Jensen 2006: 4).  

Eftersom uppsatsen handlar om demokratiseringsprocessen med fokus på den tredje 

fasen (den konsoliderade demokratin) så kommer jag redogöra för en del tidigare forskning 
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om vägen till en konsoliderad demokrati. Enligt Linde och Ekman (2006) är den 

konsoliderade demokratin en ”distinkt fas i demokratiseringsprocessen, vilken följer på själva 

transitionen. Det vill säga regimskiftet. Konsolidering av demokrati är en komplex process 

och involverar först och främst ett gradvis avskaffande av brist på förutsägbarhet gällande de 

politiska spelreglerna som präglar transitionsprocessen” (Linde & Ekman 2006: 23-24). 

Diamond (1999) påpekar att det finns tre olika punkter (beteendemönster, attityd och 

konstitutionsmässiga strukturer) som är nödvändiga för att en stat ska uppfylla en 

konsoliderad demokrati (Diamond 1999: 73-77). En annan forskare vid namn Przeworski 

(1991) menar att demokratin ”antas vara konsoliderad när under givna politiska och 

ekonomiska omständigheter ett visst system av demokratiska institutioner blir ”vardagsmat” 

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

politiskt signifikanta grupper erkänner de demokratiska institutionerna som de enda legitima 

arenorna för politiskt konkurrens” (Przeworski 1991:26, citerad i Raoof 2010: 40). Anna 

Bolin (1998) anser att för att en stat skall uppnå den konsoliderade demokratins krav så bör 

det finns ett utbrett stöd bland samhällets aktörer” (Hydén 1998: 129). Gällande 

demokratiseringsprocessen (konsolideringen av demokrati) hävdade Croissant och Merkel i 

sin forskning att demokrati som ett styrelse system fungerar bättre i en del av världens länder, 

därför pågår denna process i de övriga länderna (Croissant och Merkel 2004). Vidare menade 

de att vad som är en bra respektive dålig demokrati, samt vad som skiljer dessa 

utgångspunkter åt är ”rule of law, accountability, responsiveness, freedom and equality” (Ibid: 

6). 

För att kraven på demokrati ska uppfyllas i en stat/region bör det finnas vissa faktorer 

annars skapas en annan form av demokrati med brister. En del av dessa krav har nämnts 

tidigare och resten kommer benämnas i denna del respektive teori delen.  Linz och Stepans 

forskning kommer vara central i denna uppsats eftersom de i sin bok ”Problems of 

Democratic transition and Consolidating“ (1996) förklarade demokratiprocessen på ett 

utbrett sätt. Samtidigt har jag utgått ifrån Linz och Stepans senaste uppdateringar angående 

den konsoliderade teorin och dessa elementär, för att senare kunna få en bild av Kurdistans 

demokratisering.  

Eftersom den konsoliderade demokratin är en bred definition inom forskningsområdet, 

så visar jag hur en del av forskarna beskriver begreppet. I en konsoliderad demokrati så bör 

det enligt Cohen och Arato (2005) finnas civilsamhälle där olika grupper, organisationer, 

framför sina sociala intressen och behov. Gill (2000) hävdade att en av viktigaste 
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förutsättningarna för en sådan arena är att både staten och det civila samhället erkänner 

varandras legitimitet (2000:5). Beetham och Boyle (1997) delar upp samhället i två sfärer och 

de betraktar det civila samhället som "den icke statliga sfär där alla andra skilda sociala och 

ekonomiska samarbetsorgan ingår” (Beetham & Boyle 1997:116, Raoof 2010: 26). I sin bok 

Det civila samhället och den politiska teorin (1995) hävdar Cohen och Arato att det civila 

samhället är ”en sfär av social interaktion belägen mellan ekonomin och staten, sammansatt 

av framför allt den intima sfären (i synnerhet familjen), associationernas (i synnerhet de 

frivilliga) sfär, sociala rörelser och offentliga kommunikationsformer. Det moderna civila 

samhället skapas genom former och självmobiliseringen” (Cohen & Arato1995: 10). Enligt 

Carloine Bussard (1998) är civilsamhället ”en sfär i vilken individer interagerar och 

samarbetar”, och fungerar som ”motvikt” mot staten (Hydén 1998: 150).   

Bland de tre distinkta och empiriskt urskiljbara demokratiseringsfaserna (liberalism, 

transition och konsolidering) undersökte Schinner och Smitter i en komparativ metod den 

konsoliderade demokratin bland en del av världens regioner, bland annat mellanöstern. De 

använde sig utav dessa indikatorer (frihet, ekonomisk situation och medborgarnas 

valdeltagande) för att senare kunna beskriva hur demokratiseringsprocessen ser ut i en del av 

världens länder. Författarna hävdade att medborgarnas rättigheter har skyddats bättre sedan 

demokrati infördes i världen enligt följande citat: 

At the level of individuals, these guarantees include the classic elements of the 

liberal tradition: habeas corpus; sanctity of private home and correspondence; 

protection against torture and inhuman treatment by authorities; the right to be 

defended in a fair trial according to pre-established laws; freedoms of movement, 

of speech, petition, religious conviction and so forth (Schneider & Schmitter 2004: 

4-6). 

Demokratin är konsoliderad när en stat följer de tidigare nämnde indikatorerna enligt 

forskarna. Detta eftersom dagens demokratiska länder har genomgått samma process. 

Demokratiseringsprocessen har utvecklats i olika perioder fram till dags dato. T.ex. mellan år 

1974-2000 konsoliderades demokratin i 25 länder (Schneider & Schmitter 2004: 84-85). 

Därefter skedde förändringar i stora delar av världen och inte minst i mellanösterns, efter 

händelserna den 11 september 2011. Eftersom dåvarande demokratiska länder bidrog i 

regionen när det gäller demokratifrågor. Till exempel USA:s president, med sin europiska 

allians, gick med på ett avtal för att demokratisera mellanöstern (Ronald D. m.fl. 2005). Irak 

var ett av dessa länder. Planen bestod av följande punkter för mellanösterns demokratisering: 
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A transatlantic strategy to promote democracy and human development in the 

broader Middle East must be based on three pillars. First, it must aim to help 

strengthen the forces for democratic change and stable liberal democratic politics 

within these societies. Second, such a strategy must also work to create a more 

secure regional foreign policy context that can facilitate democratic transformation. 

Third, the United States and Europe need to organize themselves across the 

Atlantic and with partners in the region to sustain these policies effectively for a 

generation or more (Tansey 2007). 

Efter den diktatoriska regimen föll i Irak kom USA och västvärlden till att stödja landet 

genom dessa följande punkter:  

First, it must aim to help strengthen the forces for democratic change and stable 

liberal democratic politics within these societies. Second, such a strategy must also 

work to create a more secure regional foreign policy context that can facilitate 

democratic transformation. Third, the United States and Europe need to organize 

themselves across the Atlantic and with partners in the region to sustain these 

policies effectively for a generation or more (Ibid). 

Kärnan i demokratiseringsprocessen har samband med politiska faktorer eller politiska 

samhället. Eftersom politiska faktorer består av politiska partier, val, opposition, konstitution 

och inte minst institutioner. Alla dessa indikatorer är nödvändiga för att en stat skall uppfylla 

krav på demokrati. Till exempel om medborgarna inte är fria att välja sina representanter i ett 

fritt och självständigt val så innebär det att styrelseformen är icke-demokratisk. Samuel 

Huntington (1991) nämnde att demokratisering innebär att krav på förändring riktads mot 

politiska institutioner. Därför bör de politiska institutionerna vara stabila och effektiva för att 

senare möjliggöra reformer för hur samhället styrs. Den sistnämnda faktorn har med den 

rättsliga processen att göra dvs. det bör finnas ett opartiskt rättsystem som dömer handlingar 

utifrån lagar och reglar för att främja demokratisering. Om inte dessa lagar skyddar 

medborgarnas liv och egendom så kommer samhället styras av icke-demokratiska former. 

Därför bör det finnas garanti att inte medborgarnas rättigheter kränks.  
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1.1.2.	  Demokratiseringsprocessen	  i	  icke-‐självständiga	  stater	  
 

Eftersom denna undersökning handlar om demokratiseringsprocessen (fokus på konsoliderad 

demokrati) i en icke-självständig region i mellanöstern så kommer jag utgå ifrån tidigare 

forskning som berör detta område för att senare kunna få en klar och tydlig bild av 

demokratiprocessen i Kurdistan som en icke-självständig region. 

I relation till de ovan nämnda forskningarna/teorierna förstår man bättre 

förutsättningarna för varje demokratiseringsprocess och inte minst i en icke-självständig stat. 

För att kunna analysera demokratiseringsprocessen måste man bestämma vilket land som ska 

analysers. I det här fallet Kurdistan (den kurdiska delstaten i norra Irak som är en federation). 

Eftersom Kurdistan är en icke-självständig stat så kommer jag ta del utav undersökningar 

angående demokratiseringen i en annan icke-självständig stat. Vilket blir fallet med 

demokratiseringen i Kosovo mellan år 1999 och 2008. Kosovo har under lång period haft 

varierande grad av självständighet. Först genom Jugoslavien och sedan Serbien. På grund av 

detta kämpade Kosovo för att styra sig själv fram till år 1999 enligt följande citat: 

I juni 1999 infördes resolution 1244 av FN:s säkerhetsråd. Resolutionen gav United 

Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), med den speciella 

representanten (Special Representative of the United Nations Secretary- General, 

SRSG) som ledare, befogenhet att inleda en fredsbyggande, demokratiserande och 

stabiliserande process. För att uppfylla dessa mål sattes UNMIK in som en 

övergångsadministration i regionen, i syfte att tillsammans med Kosovos ledare 

och medborgare, arbeta inom alla delar av den nödvändiga administrationen, så 

som sjukvård, utbildning, finanser, kommunikation och rättsväsende (Härnby 

2010: 26). 

Anledningen till att jag kommer fokusera på fallet med demokratiseringsprocessen i 

Kosovo mellan år 1999-2008 är pga. att nuvarande styrelsesituation i Kurdistan liknar 

Kosovos dåvarande politiska situation. Kosovo saknade en statsbildning men demokratin 

fungerade på ett bra sätt där medborgarna kunde välja sina representanter samt uttrycka sina 

åsikter. En forskare vid namn Tansey var optimistisk angående demokratin i dåvarande icke-

självständiga regionen (Kosovo). Enligt honom fanns det hinder för Kosovos demokrati 

endast när det gäller internationella frågor: 

A central aim of this article is to highlight these different dynamics of the state, 

both domestic and international, and explore their implications for democracy and 
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democratization. Analysis of Kosovo’s political development suggests two 

principal conclusions: one, that the lack of official statehood does not, and should 

not, preclude analysis of democratization in non-state entities, and two, that other 

state-related issues, especially limitations on central capacity and a lack of state 

cohesion, present far more fundamental challenges to successful democratic regime 

change. The following sections explore these issues in more detail with reference 

to recent events in Kosovo, and discuss the implications of both domestic and 

international dimensions of the state for democracy and democratization (Tansey 

2007: 130-131).     

Vidare undersökte Tansey i sin artikel ”Democratization without a State: Democratic 

Regimebuilding in Kosovo” Demokrati fungerar i en osjälvständig stat så här: Staten kan vara 

ett medel och ett hinder för transition av demokratisering, t.ex. olika delar av statens apparat 

påverkar demokratin och demokratiseringen enligt honom. Både Kosovos och Kurdistans fall 

skiljer sig från Linz och Stepans vad gäller att den konsoliderade demokratin bestod av en 

suveränitetsstat (Fagan 2011).  

En annan forskare vid namn O’Donnell nämnde att demokratiseringen består av dessa 

tre element: “a legal system that supports the rights and freedoms entailed by a democratic 

regime, a bureaucracy that can enforce such rights throughout the territory, and official state 

ideological discourses and practices that ensure state capacity is used to reinforce rather than 

undermine democratic values. Levels of jurisdiction, presence and authority of the state thus 

present particular political constraints and opportunities for democratization that vary from 

context to context” (Tansey 2007: 130-131). Om en stat/region följer ovan nämnda element så 

är det möjligt att demokratin fungerar. Även om det inte självständigt när man utgår ifrån 

Kosovos fall.  

Fram till Kosovo blev en självständig stat bevakades regionen utav västvärlden och 

internationella organisationer såsom FN, NTO och EU pga. att hot ofta riktades mot Kosovo 

från den serbiska regimen.  Detta var en av de viktigaste anledningarna till att 

demokratiprocessen infördes i Kosovo.  

Sedan Kosovo blev en självständig stat så förändrades demokratiseringen i regionen 

även om det fanns brist vad gäller ett internationellt erkännande till självständig stat. Ett 

internationellt erkännande låg bakom Kosovos självständigt (Tansey 2007: 19-20). Innan man 

börjar undersöka hur demokratiseringen gick till i Kosovo mellan år 1999-2008 så är det värt 

att definiera begreppet stat, enligt:  
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The concept of regime remains distinct from that of the state, while maintaining a 

close connection to it. While the state includes elements relating to security 

provision, the economy, and legal and administrative institutions, the concept of 

regime refers particularly to the realm of the political system (Tansey 2007: 634-

635). 

Förhållandet mellan stat, nation och demokrati måste undersökas. Det Linz och Stepan 

påpekade i sin bok är att en modern demokratisk stats existens kommer från deltagande av 

medborgaren. För att ett land ska kallas för ”stateness” bör det medborgaren ha fullständiga 

möjligheter att kunna delta och påverka det politiska som finns staterna enligt följande citat. 

However, in countries the crisis of the nondemocratic regime is also intermixed 

with profound difference about what should actually constitute the polity (or 

political community) and which demos or demoi (population or populations) 

should be members of that political community. When there are profound 

differences about the territorial boundaries of the political community’s state, there 

is what we call a ”stateness” problem (Linz & Stepan 1996: 16).  

Demokrati är ett politiskt styrelsesystem i moderna stater, och detta förklarade Linz & 

Stepan genom olika tänkare. Max Weber definierade det så här:”It possesses an administrative 

and legal order subject to change by legislation, to which the organized corporative active of 

the administrative staff, which is also regulated by legislation, is oriented. This system of 

order claims binding authority, not only over the members of the state, the citizens, most of 

whom have obtained membership by birth, but also to a very large extent, over all action 

taking place in the area of its jurisdiction”. Medan Charley Tilly definierat staten i tre följande 

punkter: “an organization which controls the population occupying a definite territory is a 

state in so far as (1) it is differentiated from other organizations operating in the same 

territory; (2) it is autonomous (and) (3) its divisions are formally coordinated with on another” 

(Linz & Stepan 1996:17). 

Graden av "stateness" måste upprättas för dessa fem arenor (politiskt samhälle, civilt 

samhälle, ekonomiska samhället, rättsstaten och statsbyråkratin) som kan främja en 

konsoliderad demokrati. Med begreppet "stateness" menas nationer (s) och nationalstaten. 

Enlig Linz & Stepan kan en stat bestå av många nationer som tillsammans utgör en stat. Detta 

i sin tur orsakar några problem för demokratiseringen. Detta är särskilt problematiskt när 

nationer inom en stat har olika kultur, traditioner och språk. I en nationsstat så bör ledarna ha 

en politik som syftar till att öka den kulturella homogeniteten. I den statliga beslutsprocessen 
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emellertid, till skillnad från nationalstaten så betonas kultur, språk och medborgarskap i den 

demokratiska processen. Enlig Linz & Stepan kan de odemokratiska staterna börja en 

övergång till demokrati när de har en hög grad av homogenitet. Detta är ett problem för 

förespråkare av nationalstaterna och det orsakar ett ökat problem för "stateness" (Linz & 

Stepan 1996: 25). Vidare hävdade de att problem för övergång till demokrati och 

demokratiska konsolidering kan uppstå om en grupp av människor eller nation, inte accepterar 

det nya politiska styret. Demokratiska övergångar och konsolideringar blir svårare i samband 

med följande: 

1. The more the population of the territory of the state is composed of plurinational, 

lingual, religious or cultural societies, the more complex politics becomes because 

an agreement on the fundamentals of democracy will be more difficult. 

 2. Although this does not mean that democracy cannot be consolidated in 

multinational or multicultural states, it does mean that considerable political 

crafting of democratic norms, practices, and institutions must take place.  

3. Some ways of dealing with the problems of stateness are inherently incompatible 

with democracy (Linz & Stepan 1996: 29). 

För att uppnå en framgångsrik demokratisk konsolidering så måste ledarna för de länder 

som strävar efter att bli framtida demokratier erkänna de olika nationer, kulturer och politiska 

uppfattningar som finns i området. Det är sant, att om sociala och ekonomiska 

utvecklingsnivån hålls lika så är en viss typ av demokrati troligt. Men det blir mycket svårt 

om inte omöjligt om staten styrs av en elit av människor som försöker bedriva en annan typ av 

statsbildning. Med utgångspunkt från de fem arenorna och med syftet att nå demokratisk 

konsolidering så skulle vi få se en utveckling mot mer ömsesidig politik, och mindre av den 

politik som bygger på majoritetsprinciper. Detta leder till att de politiska ledarna är villiga att 

lösa vissa viktiga frågor som ger vika för en demokratisk utveckling. Om dessa förändringar 

inte görs och genomförs så kan det vara ännu svårare eller omöjligt att utveckla en demokrati, 

än mindre en demokratisk konsolidering (Linz & Stepan 1996: 37). 

När man jämför demokratiseringsprocessen i Kosovo mellan år 1999-2008 med 

Kurdistan mellan år 2003-2012 så förstår man de bakomliggande orsakerna kring 

demokratisering i en icke-självständig stat. Eftersom det i dessa två regioner skedde en 

övergång från ett politiskt styrelsesystem till ett annat där medborgarna nått sina mål. 

Situationen med det politiska respektive civila samhället har förändrats enormt sedan 
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regionerna styrdes av sin egen befolkning. I sin forskning nämnde Linz och Stepan att en stat 

som består av olika folkgrupper och som använder samma språk, religion och tradition ligger 

också i centrum utifrån Linz och Stepans begrepp stateness. Sedan 1990-talet har den 

kurdiska federalastaten använt kurdiska språket officiellt i hela regionen och samma sak gäller 

Kosovo från och med 1999. Dagens suveräna stater har gått igenom en politisk process där 

det skedde en övergång från ett styrelseskick till ett demokratiskt. Perioden efter första/andra 

världskriget skedde förändringar som var mer betydelsefullt för demokrati än för andra 

politiska system enligt följande citat:  

The degree of respect or depression of the minorities varied in the difference state. 

The idea of multinational states sometimes advocated, although rarely 

implemented, due to the appeal of the ide of “nation-building.” Indeed, the 

difficulty faced by the new states successful state building. On could historically 

analyze how, in a number of cases, the priority given to nation building in the state 

contributed to democratic instability, crisis and sometimes demise in later decades 

of the state itself (Linz & Stepan 1996: 24). 

Stats/nationsbildning ses om ett medel för demokratin och kan på så sätt försvara olika 

gruppers rättigheter dvs. de som lever under denna stat eller den federala staten. Medan för 

andra kan stats/nationsbildning medföra negativa konsekvenser genom att påtvinga minoritets 

grupper att assimileras om de inte följer den process som majoriteten vill ha.  

 

1.2. Problemformulering  

 

Demokratisering som beteckning syftar på lansering av demokrati. Kurdistan har gjort vissa 

förbättringar i demokratiseringen men det finns fortfarande en del krav som bör uppfyllas. 

Under perioden efter Gulfkriget 1991 och efter det amerikanska kriget i Irak 2003 skedde 

många framsteg i demokratiseringsprocessen i Kurdistan. Det största problemet med den 

nybyggde delstaten är att varken KDP (Kurdistan Democratic Party), PUK (Patroitic Union of 

Kurdistan) eller övriga kurdiska partier hade erfarenhet att styra den här regionen. Därefter 

uppstod inre konflikter mellan de båda partierna (KDP och PUK) som i sin tur påverkade 

demokratiprocessen negativt i Kurdistan som visas i citatet nedan: 
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I maj 1994 bröt en öppen konflikt ut mellan de båda rivalerna om fördelningen av 

regionens knappa resurser och dispyter om landområden ledde till väpnade 

incidenter mellan grupp från de båda partierna. Det visade sig då med all tydlighet 

att den politiska makten inte låg i parlamentet utan i de båda partiernas högkvarter. 

I augusti hade dessa konflikter resulterat i att 70 000 kurder flytt från sina hem och 

över tusen dödats (Karlsson 2008: 150).  

Fram till 2003 hade kurdiska folket alltid räknat med en hotbild från Saddams Husseins regim 

i Baghdad och detta förde med sig negativa politiska och ekonomiska konsekvenser i 

Kurdistan. Samtidigt hade Kurdistan inte någon budget från centralmakten i Baghdad jämfört 

med perioden efter 2003. Lagarna respekterades inte alltid på grund av de starka sociala 

relationerna mellan medborgarna samt partiernas inflytande över den rättsliga processen. 

 

 

1.3. Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka demokratiseringsprocessen i Kurdistan (som delstat 

i federationen Irak) med fokus på den konsoliderade demokratins centrala arenor.  

 

För att kunna nå målet är det relevant att besvara följande frågeställningar: 

1. Hur påbörjades demokratiseringen i Kurdistan och från vilka historiska/politiska 

förutsättningar startade den? 

2. Vilka förutsättningar finns det för att Kurdistan som en icke-självständig stat ska 

kunna demokratiseras med fokus på den konsoliderade demokratins centrala arenor? 
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1.4. Avgränsning  

 

Uppsatsens analysenhet är Kurdistan (den kurdiska delstaten i norra Irak som är en 

federation). Kurdistan är en självständig region sedan 1992 och i denna region skedde en del 

utveckling b.la när det gäller regionens styrelseskick. Efter 1992 ändrades det politiska 

systemet i denna region från en diktatorisk regim till annat politiskt system som gav 

medborgarna frihet att välja sina representanter. Den centrala delen i undersökningen är att 

studera demokratiutvecklingen. Tidsperiodens fokus är 2003-2012. Teorin ”konsoliderad 

demokrati” som begrepp har stor betydelse i denna undersökning. Med detta begrepp som 

utgångspunkt så har en operationalisering gjorts utifrån teoretikerna Linz & Stepans 

”consolidation democracy”. Uppsatsen teoridel baseras också på en del övriga begrepp 

angående demokrati, demokratiseringsprocess och dess olika faser: liberaliserings, 

övergångsfas och konsolideringsfas. Därtill fokuserar jag mig på demokratiseringen i icke-

självständiga regioner t.ex. Kosovo mellan 1999-2008.  

 

 

1.5. Disposition 

 

För att kunna få en klar och tydlig bild av min uppsats har jag disponerat den på följande sätt: 

Uppsatsen börjar med kapitel 1 inledning. Där ingår tidigare forskning, problemformulering, 

syfte, frågeställning samt avgränsning. Därefter följer kapital 2 teori som berör begrepp som 

demokrati, demokratiseringsprocessens olika tre faser: liberalisering, övergång och 

konsolidering. Samt de fem arenorna utifrån Linz och Stepans och en del övriga teoretiker. I 

kapitel 3 metod, ingår en beskrivning av den metod som jag valt att använda mig utav och 

samma sak när det gäller materialet och urvalet. I kapitel 4 analyseras Kurdistans 

demokratiseringsprocess i tre olika perioder (se tabell 1, s 16) med fokus på de fem centrala 

arenorna mot teorin. I denna del analyseras även situationen med Kurdistan under 

liberaliseringsfas, övergångsfas och konsolideringsfas. Kapitel 5 avslutar studien med en 

sammanfattande diskussion där jag besvarar mina forskningsfrågor om Kurdistans väg mot en 

konsoliderad demokrati.  
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2. Teori	  

Denna del av uppsatsen består av teorierna demokrati, demokratiseringsprocessen samt den 

konsoliderade demokratin och dess fem arenor. Begreppet demokrati har definierats allmänt i 

denna del, med ett speciellt fokus på demokratiseringsprocessen och dess olika faser (t.ex. 

liberaliseringsfas, övergångsfas och konsoliderad demokrati). Med hjälp av dessa teorier och i 

bearbetning med materialet undersöker jag Kurdistans politiska situation i olika perioder som 

benämns i tabell 1 nedan. Med inspiration av Robert Putnam (1996) och Todd Landmans 

(2003) forskningsprinciper delade jag upp de viktiga politiska tidsperioderna i Kurdistan 

enligt följande tabell: 

Tabell 1: Kurdistans politiska historia  

Period År  Politisk situation i Kurdistan 

1 1979-1990 Vägen till folkmord 

2 1991-2003 Kurdistans väg mot ett nytt styrelsesystem 

3 2003-2012 
Demokratisering i Kurdistan eller Kurdistans väg mot en 

konsoliderad demokrati 

Kommentar:1979-1990: Perioden Vägen till folkmord belyser att efter det att Saddam Hussein 

övertagit presidentposten skedde inte någon utveckling i Kurdistan. Däremot orsakade han mycket 

skada genom att utrota stora delar av det kurdiska folket. Under denna period offrade en stor del av det 

kurdiska folket sina liv för att kunna leva i frihet och säkerhet i Kurdistan (Karlsson 2008: 143-148). 

1991-2003: Kurdistans väg mot ett nytt styrelsesystem, eftersom denna period avslutade den 

auktoritära regimens roll i Kurdistan och ersattes av ett annat system som var betydelsefullt för 

demokratiseringsprocessen. 2003-2012: som kallas för period 3, är huvudfokus i min uppsats. Studien 

undersöker Kurdistans väg mot demokratisering samt den konsoliderade demokratin med fokus på de 

centrala arenorna. 

 

2.1. Demokrati  

 

Begreppet demokrati har olika definitioner. Enligt Hadenius innebär demokrati ”folkstyre” 

och ” i en demokratisk stat har medborgarna rätten att styra sig själva” (Hadenius 2001: 10).  

Medan Hydén tolkade demokratibegreppet ”som ett mål, ett ideal, men också som en 
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beteckning på existerande styrelseform (Hydén 1998: 27). Demokrati har blivit ett politiskt 

styrelsesystem över stora delar av världen, på ett sätt att ungefär alla idag kallar sig 

demokrater, oavsett vilket politiskt block de tillhör menade Herbert Tingsten (1945). Därefter 

hävdade Held att demokratin stödjer det politiska systemet och hela det politiska livet 

underminerar den totalitära trovärdigheten (Held 1995:15, Jerneck & Sannerstedt 1994:5). 

Det är nödvändigt är inleda med att redogöra för vad demokratiseringsforskningen avser med 

begreppet demokrati. Eftersom valet av definition i stor utsträckning styr 

forskningsproblemet, insamlingen av material och därmed också de resultat som forskningen 

avser att generera.  

I denna undersökning används en definition av demokrati som betyder att fria och 

allmänna val ska existera samt ett välfungerande styrelsesystem ska finnas för att garantera 

detta. Enligt Rose skapar fria och allmänna val utgångspunkter för en styrelse som 

medborgarna har valt. Detta eftersom medborgarna kan välja den kandidat som motsvarar 

deras intresse. Ett välfungerande rättssystem har också andra betydelsefulla roller för 

demokratin, såsom att bekämpa korruption eller att rättvist fördela samhällsresurser (Rose 

2009:12). Såsom tidigare delas definition av demokrati in i två huvudkategorier en 

maximalistisk respektive minimalistisk. Under de senaste åren har 

demokratiseringsforskningen kännetecknas av den sist nämnda kategori dvs. minimalistiska 

definitionen som avgränsar demokratibegreppet till den politiska samhälle (Linde & Ekman 

2006:16). Det politiska samhället är en av konsoliderade demokratins fem arenor som handlar 

om en kamp mellan politiska partier om rätten att styra folket, och i sin tur inbyggda 

mekanismer som möjliggör för medborgarna att utkräva ansvar gentemot de styrande. Detta 

ansvarsutkrävande bevarar medborgarna mot förtryck (Held 1995; Linde & Ekman 2006). 

I sin forskning “The Future of Democracy” (1987), hävdade Norberto Bobbios att det 

finns olika krav för demokrati som är nödvändiga att varje stat följer. För det första handlar 

det om medborgarnas deltagande i varje val. Den andra majoritetsstyre vid beslutsfattande, 

det tredje kravet innebär garantier för valfrihet i form av grundläggande rättigheter till 

yttrandefrihet. När man inom demokratiforskningen talar om demokratiseringsprocesser 

menar man den process varigenom en icke-demokratisk regim faller och den ersätts med en 

styrelseform som ger människorna de fullständiga rättigheterna. Detta system bygger bland 

annat på folkvalda makthavarna, en rättvisande för alla medborgare oberoende av t.ex. ras, 

religion, klass, kön.  (Bobbio, 1987:66, Held, 1995:358, Jerneck & Sannerstedt 1994). 
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2.2. Demokratiseringsprocess och dess olika faser. 

 

Enligt forskarna avser demokratiseringen processer som innebär att samhällen i större 

utsträckning styrs demokratisk. För att en stat ska uppfylla demokratiska styrelsekrav så går 

denna stat igenom en process som består av olika faser enligt följande:  

 

2.2.1.	  Liberaliseringsfas	  	  
 
Demokratiseringsprocessen börjar med den liberaliseringsfas som innebär en minskning av 

det politiska förtrycket inom det icke-demokratiska styrelsesättet. Därefter ökar fri och 

rättigheter inom denna icke-demokratiska regim samt skapas mera möjligheter bland 

medborgarna att sprida sina åsikter (Shin 1994: 142, Linz & Stepan 1996: 45). Förutom ökade 

civila- och politiska rättigheter sker också en utbredning av politikens omfattning, i 

betydelsen att nya samhälleliga grupper blir aktiva i sociala och politiska processer. Under 

denna period sker också debatter om olika samhällsfrågor och diskussioner blir föremål för 

politiskt beslutsfattande. Under liberaliseringsfasen finns det en del hinder för 

demokratiseringsprocessen pga. den auktoritära regimens legitimitet skapar svårigheter för 

demokratin till skillnad från de andra faserna. Enligt forskarna urholkas ofta den auktoritära 

regimens legitimitet under ”liberaliseringsprocessen. Ofta i samband med svaga ekonomiska 

presentationer och/eller militära nederlag” (Jerneck & Sannerstedt 1994:76).  

Enligt teoretikerna är det som fascinerar med själva liberaliseringsfasen ”, som i 

allmänhet initieras av den sittande regimen för att legitimera sitt maktinnehav, är att den ofta 

resulterar i en process där regimen till slut faller och gör att en transitionsprocess inleds, det 

vill säga en övergång mellan två olika regimer” (Linde & Ekman 2006: 43). Regeringen 

ifråga kan ha motiverat sin legitimitet genom att man främjat ekonomisk förbättring framför 

en demokratisering av nationen. Men när regeringen inte visar positiva ekonomiska resultat så 

leder detta självklart till att legitimiteten ifrågasätts och att vissa välplanerade sociala grupper 

ifrågasätter regeringen (Huntington 1993: 143). Den mest kända definitionen av 

liberaliseringsfasen innebär att en demokratiseringsprocess påbörjas samt ett demokratiskt 

alternativ kan ta form. Det finns även kapaciteter för internationell påverkan som i sin tur kan 

vara till fördel för nästkommande fas dvs. transitionsfas eller övergångsfas.  
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2.2.2.	  	  Övergångsfas	  
 

Inom demokratiseringsforskning kallas denna fas även för transitionsfas. Övergångsfasen 

avser de processer som innebär att arbeta inleds med att etablera ett demokratiskt sätt att styra 

samhället (Denk & Silander 2007: 30). I sin artikel ”Transition to Democracy” Dankwart 

Rustow definierades begreppet ”transition” och ”övergång” kort och koncist som 

styrelseförändring. Det som kännetecknar denna fas är att fria och rättvisande val genomförs 

för att medborgarna skall kunna välja representanter. De politiska fri- och rättigheter som 

införs är också inriktade mot möjliggöra folkomröstningar (Rustow 1999). Angående detta 

kommer att det under övergångsfasen vanligen förekomma arbete med att skriva en ny 

författning och inte minst att utveckla lagstiftningar som är förenliga med demokratiska 

principer (Denk & Silander 2007: 30, O’Donnell & Schmitter 1986: 66). En av de viktiga 

förändringar som sker i övergångsfasen är politiska reformer dvs. de tidigare icke-

demokratiska styrelseformerna ersätts med en annan styrelseform som i sin tur garanterar 

allmännas rättigheter. Transitionen till demokrati påverkas av båda inrikes och utrikes 

faktorer enligt Linz & Stepan. Denna fas kan klassificeras under två centrala dimensioner, 

nämligen förtryck eller kompromiss, enligt Terry Lynn Karl (Karvonen 1997:78). 

Övergångsprocess sker ofta genom revolution, där befolkningen krigar mot auktoritära 

regimer och sedan sker förändringar i styrelseform. Det finns svårigheter med 

övergångsprocessen. En sådan svårighet kan vara att avgöra när övergångsprocessen är 

avklarad och när konsolideringen av demokratin som politiskt system införs; enligt detta citat: 

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

government, when a government comes to power that is the direct result of a free and popular 

vote, when this government de facto has the authority to generate new policies, and when the 

executive, legislative and judicial power generated by the new democracy does not have to 

share power with other bodies de jure” (Linz & Stepan1996:3). Övergångsprocess kan alltså 

sägas vara över när den nya demokratiska ordningen antagit en ny demokratisk författning. 

Samtidigt som fria och rättvisa val resulterar i ett nytt politiskt styrelsesystem.  

Övergångsfasen varierar från en stat till andra stater och detta beror på hur själva 

processen utformas. Till exempel en del av USA och världens stater lyckades med sin 

övergångsfas medan andra misslyckas enligt Karvonen. Forskningen om övergångsteori 

fördes in under1970-talet. Under denna period inleds demokrativågen i stora delar av världen 

t.ex. i Sydeuropa, Latinamerika och Östeuropa (Huntington). En del av forskarna definierade 
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övergångsteorin i de stater där styrelseförändring skedde. O’Donnell och Schmitter (1986) 

förklarade övergångsteori som intervallet mellan en regim och en annan. Därefter definierade 

de övergångsteori som en process som förklarade att som vem lyckades respektive 

misslyckade. Demokratisering och liberalisering har betydelse under övergångsfasen, 

eftersom medborgarna har frihet att sprida sina åsikter till skillnad från tidigare fas dvs. 

liberaliseringsfasen. Manfred Schmidt hävdade att under denna fas är ett problem för 

demokratiseringsprocessen t.ex. när det gäller situationen med ekonomi, religiositet och även 

sker det inre konflikter. Det finns två olika sorter av övergång till demokratisering. Den ena 

sker via revolutioner med den andra startas av en reform plan enligt Tery Lynn. Det vill säga 

dagens demokratiska länder har passerat via en av dessa faser (Karvonen 1997: 75-77). 

Demokrati är det styrelsesystem som gynnar mänskligheten i allmänna frågor. Stater som 

genomgått en övergång har blivit suddiga valdemokratier där det förvisso upprättas fria och 

rättvisa val, men där det finns politiska, ekonomiska hinder för att demokratiseringsprocessen 

ska kunna konsolideras (Silander 2005: 37).  

 

2.2.3.	  Konsolideringsfas	  
 

Med konsolideringsfas avses de processer som innebär en fördjupning av det som tidigare 

nämndes faser gällande demokratin. Bland annat diskuterade forskarna vad som anses utgörs 

av en konsolideringsfas samt hur en konsoliderad demokrati kan skapas. Enligt Linz och 

Stepan (1996) innebär konsolidering av demokrati ett befästande av det demokratiska styret i 

relation till övergången från en icke demokratisk stat. Vidare menar författarna att ett politiskt 

samhälle är en av de fem viktiga arenorna, dvs. det bör finnas konkurrens mellan politiska 

partier i frågor om val, ledarskap, opposition etc. För att en konsoliderad demokrati skall 

uppfyllas i en stat bör det finnas tre grundläggande demokratikrav menar Linz och Stepan 

(1996) eftersom de bygger på ett komplext system av lagar, institutioner och mönster som 

baseras på följande krav (Linz & Stepan 1996:1–10). Det första kravet är den 

beteendemässiga dimensionen som syftar på att demokratisk konsolidering har kommit fram 

om inga betydelsefulla, samhälleliga, ekonomiska, politiska eller institutionella aktörer lägger 

ner tid och resurser på att motarbeta det demokratiska styret i landet utan accepterar 

demokratin som ramverk. Det andra kravet är den attitydmässiga dimensionen som betyder att 

medborgare i demokratiska stater bör känna sig trygga, och att det i demokratiska stater inte 
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bör finnas stöd för odemokratiska principer som hindrar en konsoliderad demokrati. Det tredje 

demokratikravet kallas för den Konstitutionella dimensionen som innebär att alla politiska och 

icke-politiska aktörer bör följa lagar och regler utifrån demokratiska föreställningar (Linz & 

Stepan 1996: 6).  

För att en stat skall kunna närma sig en konsolidering av demokrati bör de utgå ifrån de 

fem olika demokratins arenor i relation till ovan nämnda tre dimensioner. Dessa fem arenor 

har egna uppfattningar om hur man ska föra fram en konsoliderad demokrati enligt följande 

citat (Linz & Stepan 1996:5).  

If a functioning state exists, five other interconnected and mutually reinforcing 

conditions must also exist or be crafted for a democracy to be consolidated. First, the 

conditions must exist for the development of a free and lively civil society. Second, 

there must be a relatively autonomous and valued political society. Third, there must 

be a rule of law to ensure legal guarantees of citizen’s freedoms and independent 

associational life. Fourth, there must be a state bureaucracy that is usable by the new 

democratic government. Fifth, there must be an institutionalized economic society 

(Linz & Stepan 1996:7). 

 
Enligt Guillermo O’Donnell består konsolidering av demokrati av två transitioner. Den 

första är den som omfattar övergång från en icke-demokratisk regim och ersätter ett annat 

styrelsesystem. Den andra transition innebär en övergång från denna nyinrättade demokrati 

till en institutionaliserad och effektivt fungerade demokrati. Konsolideringen av demokrati är 

en mer komplex process och involverar först och främst ett gradvis avskaffande av brist på de 

politiska spelreglerna enligt Linde och Ekman. I en konsoliderad demokrati regim följer de 

politiska aktörerna demokratiska principer samt har respekt för varandras åsikt. 

Konsolideringen av demokrati förutsätter även att de tidigare nämnde demokratiska 

värderingar sprids och även slår rot bland medborgarna (Linde & Ekman 2006: 23-24). Enligt 

Larry Diamond baseras den konsoliderade demokratin på tre olika element. Dessa är: (A) 

elitnivå, (B) mellannivå (politiska partier och organisationer), (C) massnivå (medborgare) 

(Diamond 1999). För att konsolideras bör ett demokratiskt system bestå av den konkreta 

möjligheten till en valseger för oppositionen. För dem som förlorar ett val är det nödvändigt 

att acceptera de som vinner valet samt följer det program som regeringen har.  (Hauge, Harrop 

& Breslin 2000:83). Demokrati enligt Adam Przeworski är också ett styrelsesystem i vilket 

partier förlorar val och accepterar denna förlust. Inom demokratiseringsforskningen anses 

närvaron av val och dess procedur som en betydelsefull indikator på demokratins 
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institutionalisering Demokratin antas vara i en konsoliderad situation då det politiska 

respektive ekonomiska fungerar på ett bra sätt som gynnar det allmännas bästa, samt när alla 

politiskt betydelsefulla grupper accepterar de demokratiska institutionerna (Przeworski 

1991:26).  

 

2.3. Den konsoliderade demokratin och dess arenor 

 

I avsnittet nedan kommer jag gå igenom uppsatsens centrala begrepp: Den konsoliderade 

demokratin och dess arenor. För att senare få en klart och tydlig bild av demokratiseringen i 

Kurdistan utifrån konsolideringsfasen i Kurdistan i period tre (mellan år 2003-2012). Under 

denna rubrik beskrivs den konsoliderade demokratins fem arenor utifrån olika teoretiker.  

 

2.3.1.	  Civilsamhället	  
 

Den första arenan är civilsamhället som betyder att det i konsoliderade demokratiska stater 

bör finnas speciella rättigheter där individer ska kunna främja sina intressen och sprida sina 

åsikter/värderingar genom att skapa olika sammanslutningar t.ex. rätten att bilda föreningar 

eller organisationer. Sociala rörelser som religiösa grupper, kvinnogrupper och fackförbund är 

exempel på sådana. Det bör finnas utrymme för dessa organisationer att arbeta som opposition 

gentemot staten. Därtill bör staten och civilsamhället respektera varandras roller i samhället 

(Linz & Stepan, 1996:8). Begreppet civilt samhälle har en mängd definitioner såsom 

demokrati. Enligt Cohen & Arato det civila samhället ”en sfär av social interaktion belägen 

mellan ekonomin och staten, sammansatt av framför allt den intima sfären (i synnerhet 

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

kommunikationsformer”. Vidare hävdade Cohen & Arato att även om det civila samhället är 

en arena där olika grupper och organisationer framför sina krav samt är det nödvändigt och att 

skilja det civila samhället från ett politiskt samhälle av politiska partier/organisationer (Cohen 

& Arato 1996:10).  

Beetham och Boyle delar samhället i två olika sfärer och de anser det civila samhället 

som "den ickestatliga sfär där alla andra skilda sociala och ekonomiska samarbetsorgan ingår” 
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(Beetham & Boyle 1997:116). En forskare vid namn Larry Diamond gör en skillnad mellan 

stat och det civila samhället och det civila samhället är en del av offentliga sfären (Diamond 

1996: 208). Det civila samhället enligt Grugel gäller också en interaktion mellan stat och 

civilsamhälle samt påpekade han är hur en demokratisk stat i hög grad som möjligt 

representera hela samhället. Staten bör använda alla resurser i syfte att skydda den civila 

medborgaren. Vidare Grugel hävdade är att det civila samhället omfattar de krav på ett 

minimum av välfärd, säkerhet och rätten att leva i ett civiliserat samhälle (Grugel 2002: 

27,92). För att säkerställa det civila samhällets oberoende och autonomi är det nödvändigt 

stifta lagar i synnerhet genom medborgerliga rättigheter som garanterar det civila samhällets 

tillskillnad från de andra subsystemen. Diskussionen gällande det civila samhällets roll under 

demokratiseringsprocess (liberaliserings och transitionsfas) har upplevt mindre utrymme inom 

forskning i relation till dess roll under den tidigare nämnda demokrati fas (konsolidering) 

(Boussard 2000:8). Situationen med det civila samhället var inte helt normalt i de länder som 

hade en auktoritär regim t.ex. folket hade inte någon frihet att organisera demonstrationer och 

begränsade även andra rättigheter (Hadenius 2001:43). Det civila samhället har också en 

förstärkande effekt på de politiska institutionerna, genom att sprida kännedom om hur den 

demokratiska processen fungerar samt vilka förhoppningar politiska institutionerna respektive 

medborgarna har på varandra i en demokrati.  

De kulturella faktorerna har också varit centrala hos forskarna när det gäller mätningen 

av demokratiseringsprocessen. Eftersom de kulturella faktorerna består viktiga indikatorer 

såsom föreningsliv och socialt kapital. I sin tur har samband med civila samhällen vad gäller 

rätten till att bilda en intresseorganisation. Angående detta påpekade Larry Diamond att 

föreningsliv ger människor möjlighet att tillsammans påverka sina liv och 

samhällsutvecklingar utifrån sina önskemål. Med hjälp av intresseorganisationer och 

föreningar kan medborgarna uppnå sina mål samt kan bidra till upplösningen av icke-

demokratiska styrelseformer och därigenom påbörjas istället utvecklingen av demokratiska 

system där folket är fria att sprida sina åsikter utifrån demokratiska principer (Denk & 

Silander 2007: 53-56).   
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2.3.2.	  Politiskt	  samhälle	  
 

Linz och Stepan (1996) påpekar att det även krävs ett politiskt samhälle för att förändra 

politiska respektive demokratiska institutioner. Vidare menar författarna att ”vikten av 

civilsamhället och det politiska samhället överlappar och kompletterar varandra” (Linz & 

Stepan 1996:10, Ulzalka 2011). Staten har legitimitet att utöva kontroll över samhället och 

själva staten, förklarar Linz & Stepan i detta citat: 

The composition and consolidation of a democratic polity must entail serious 

thought and action concerning the development of a normatively positive 

appreciation of those core institutions of a democratic political society-political 

parties, election, elections rules, political leadership, interparty alliances, and 

legislature- by which society constitute itself political to select and monitor 

democratic government (Linz & Stepan 1996:8).  

Vikten av politiska partier för demokratins konsolidering är grundläggande. Partierna 

primära mål är att samla och representera olikheter i ett samhälle samt konsolidering kräver 

också en utveckling av specifika normer och procedurer i hur man hanterar demokratiska 

konflikter. Det politiska samhället skall vara informerat, pressat och regelbundet förnyat och 

måste på något sätt nå en fungerande överenskommelse om otaliga sätt den demokratiska 

skall formas och utövas (Ibid: 8). 

 Enligt Samuel Huntington betyder demokratisering att krav på förändring riktas mot 

politiska institutioner. Det vill säga om politiska intuitionerna inte är effektiva och stabila i en 

stat så omöjliggörs reformer. Vidare hävdade han att modernisering skapar ökat politiskt 

medvetande och i sin tur leder det till en ökad kravbild på de politiska institutionerna (Denk & 

Silander 2007: 61-63). För att en stat ska uppfylla demokratikravet bör det ske förändringar i 

denna stat b.la. när det avser det politiska samhället. Detta eftersom det politiska samhället 

tillsammans med det civila samhället har den viktigaste roll i demokratiseringsprocessen.  

 
 

2.3.3.	  Rättsstaten	  
 
 
Den tredje arenan berör rättsstaten. Enligt Linz och Stepan (1996) spelar lagarna en stor roll 

för att en stat ska kunna uppfylla en konsoliderad demokrati. Det vill säga lagarna bör 
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garantera medborgarnas frihet och självständighet. I de demokratiska staterna bör politiker 

och tjänstemän stå lika inför lagen på samma sätt som vanliga medborgare. Lagen 

institutionaliserar strukturer för både ledning och de administrativa apparaterna:  

All significant actors especially the democratic government and the state-must 

respect and uphold rule of law (Linz & Stepan 1996:10). /…/ It also requires a 

clear hierarchy of law, interpreted by an independent judicial system and supported 

by a strong legal culture in civil society (Ibid: 10). 

Det finns två huvudsaklig perspektiv av rättsstaten, det formella respektive det 

materiella. Det formella fokuserar på de källorna och formen hos lagstiftningen medan det 

materiella däremot innehåller dessa delar men inräknar även krav på innehållet i lagen. Det 

formella perspektivet ses av en del teoretiker som politiskt neutralt och därför användbart. En 

viktig del av det materiella perspektivet anses vara individuella rättigheter. Dworkin hör till 

de teoretiker som har denna inställning. För honom är rättigheter mycket viktiga för 

upprätthållandet av en rättsstat och de formar en bakgrund till statens positiva rätt (Tamanaha 

2002: 91). Såsom tidigare påpekats står medborgarna i ett rättssamhälle lika inför lagen och 

de skyddas från politisk terror och övergrepp (Diamond 1996: 23).  

I sin bok ”Demokratisering i tredje värden” definierade Hydén rättsstaten så här: ”för att 

rättssamhället ska fungera får diskriminering av grupper i samhället inte förekomma och 

minoriteters rättigheter måste skyddas” (Hyden 1998: 46). Rättsstaten definierar maktens 

gränser och makten underordnads i relation till rättsliga processen, liksom reglerna för det 

politiska spelet och medborgarnas rättigheter i och gentemot samhället (Linz & Stepan 1996: 

19). Utan en väl fungerade rättsstat har medborgarna ingen chans att bli lika behandlade inför 

rätten såsom övriga medborgare. Ledarna ska således styras av samma regler som andra och 

agera inom de ramar som lagen sätter, samt vara skyldiga att upprätthålla dess myndighet.  

Rättssäkerhet fungerar som ett skydd för folket. Detta kräver i sin tur att det framgår för 

medborgarna vad som är straffbart genom ett rättssystem bestående av tydliga och pålitliga 

regler.  Opartiskhet och korrekthet i utövandet av denna makt är en demokratisk grundprincip 

(Frändberg 1994: 21-41). 
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2.3.4.	  Statsbyråkrati	  
 

Den fjärde arenan handlar om statsbyråkrati. Linz och Stepan (1996) menar att för att en stat 

ska vara effektiv så bör denna arena finnas. En välfungerande förvaltning är en av de viktiga 

aspekterna i en konsoliderad demokrati b.la. för att ”demo” skall uppnå sina rättigheter: 

To protect the rights of its citizens and deliver the other basic services demand, a 

democratic government needs to be able exercise effectively its claim the 

monopoly of the legitimate use of force in the territory. Modern democracy, 

therefore, needs the effective capacity to command, regulate, and extract”(Linz & 

Stepan 1996:10–11). 

 En väl fungerande förvaltning är ett krav och har till uppgift att förstärka de tre ovan 

nämnda arenorna. Byråkratin i ett demokratiskt samhälle måste uppfylla vissa speciella krav i 

syfte med att skapa en modell för organisering av den offentliga administrationen. Eftersom 

byråkratin utgör en oskiljbar och nödvändig del av staten när det gäller att implementera de 

politiskt fattade besluten (Petersson 2007: 12-17). En demokratisk stat behöver kunna styras, 

regleras och implementera de politiska beslut som fattas och detta sker via en byråkratiapparat 

(Linde & Ekman 2006: 32). Detta innebär att en väl fungerade byråkratiapparat gynnar 

demokratiseringsprocessen, vad gäller politiskt fattade beslut. Inom statsbyråkratin definieras 

tjänstemän vanligen som ”anställda som betalas av statsinkomst som följer efter statens 

anställningsvillkor. (Hauge, Harrop & Breslin 2003:434).  

 

2.3.5.	  Ekonomiska	  samhället	  
 

Den sista arenan beskriver det ekonomiska samhället. Enligt Linz och Stepan (1996) är en 

konsoliderad demokrati inte möjlig om en stat inte ”kan erbjuda en offentlig sektor där 

medborgarna erbjuds utbildning, sjukvård, ekonomiskt skyddsnät och försöker utjämna 

ekonomiska klyftor. Författarna menar att fungerande lagar om äganderätt, avtalsreglering, 

kapitalmarknad, normer och bankstrukturer är ett bra underlag för konsolidering. En stat som 

inte kan reglera marknaden kommer uppleva svårigheter att genomföra ekonomiska reformer” 

(Linz & Stepan 1996:11, citerade i Ulzalka 2011: 7). Det ekonomiska samhället är en av de 

faktorer som tidigare uppmärksammades vid demokratisering. Eftersom det i länder som där 

det finns ekonomisk välfärd också finns demokratiska styrda former, samt demokratisering 
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har genomförs i större utsträckning. Enligt forskarna kan ekonomisk tillväxt betyda att länder 

får den nivå av ekonomisk välfärd som anses främja demokratisering (Gasirowski & Power 

1998, Denk & Silander 2007: 40). Demokrati har betydelse i länder som har högre 

medelinkomst i förhållande till länder som mindre medelinkomst. Detta eftersom det i länder 

som har högre medelinkomst oftare sker snabbare förändringar jämfört med övriga länder 

(Inglehart & Welzel 2005: 167).  

Enligt forskarna fungerar demokrati bättre i länder som en näringsstruktur samt en 

rättvisande politik när det gäller fördelning av samhällsresurser (Inglehart & Welzel 2005: 27, 

Denk & Silander 2007:). När det gäller näringsstruktur så innebär det att industrialisering 

anses vara en positiv förutsättningen för en demokratisk styrelseform. Framför allt förutsätter 

ökad utbildningsnivå och ger även starkare ekonomisk situation än t.ex. för 

jordbruksarbetarna. När den ekonomiska situationen är stark i ett samhälle så har 

medborgarna mera intresse av att delta i politiska sammanhang. Enligt Inglehart & Welzel är 

det viktigt att ”det ekonomiska välståndet inom ett samhälle fördelas relativ jämlikt mellan 

grupper och individer för det ska främja demokratisering” (Inglehart & Welzel 2005). För att 

en stat ska uppfylla demokratikravet bör det finnas en rättvisande uppdelning av 

samhällsresurser och även politiska resurser. Demokratiseringen försvåras när människorna 

upplever att resursfördelningen är orättvis därför är det nödvändigt dela samhällsresurser på 

ett demokratiskt sätt (Denk & Silander 2007: 42-43). 
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3.	  Metod	  	  

I detta kapitel kommer jag att beskriva vilka metoder jag använder mig utav när jag samlar in 

data kring demokratiseringsprocessen i Kurdistan. Jag kommer också redogöra för vilken typ 

av material som har använts i denna uppsats samt vilken data som använts. Urvalet av 

material och intervjupersoner kommer också presenteras i denna del i syfte att få en tydligare 

uppfattning om Kurdistans demokratiseringsprocess under liberaliseringsfas, övergångsfas 

och konsolideringsfas.  

 

3.1. Metod och Material  

 

Denna fallstudie undersöker Kurdistans demokratisering allmänt med ett speciellt fokus på 

den konsoliderade demokratin och dess fem arenor med hjälp av teorier som kan förklara dess 

utveckling. Uppsatsen kommer därför att baseras på en kvalitativ ansats (Esaiasson 2012: 

108-109). En fallstudiemetod är lämplig i detta arbete då metoden möjliggör att studera ett 

omfattande datamaterial (Merriam 1994).  

Material som används kommer ifrån primär- samt sekundärkällor. De primära källorna 

utgjordes av intervjuer och riksdagens dokumentär, och de sekundära källorna bestod av 

litteratur- och dokumentstudier, vetenskapliga artiklar och elektroniska tidningsartiklar. För 

att öka förståelsen kring demokratiseringen i Kurdistan besökte jag personligen Kurdistan i 

syfte att samla materialet som har samband med min forskningsfråga. Exempelvis intervjuade 

jag en del politiker, oppositioner, journalister, opartiska organisationer och tjänstemän från 

juridiska respektive det ekonomiska departementet för nå en bättre bild kring Kurdistans väg 

mot en konsoliderad demokrati (se bilaga 2, s 64).  

Min empiri består av intervjuer med de tidigare nämnda politiska aktörerna, riksdagens 

dokument samt statistisk om mediekanaler från länsstyrelsen i Duhok respektive i Selemany. 

Det empiriska materialet analyseras i kapitel 4 (se s.32) mot valda teorier i syfte att besvara 

studiens forskningsfrågor (Esaiasson 2012:79). 

Landman beskriver sig av tre olika typer av komparativa metoder, dessa är; ”jämföra 

många länder”, ”jämföra några länder” och ”fallstudier” (Landman 2008: 27). Enligt honom 
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är alla tre komparativa metoder och har sina fördelar. Via dessa metodtyper får man en inblick 

av världens länder t.ex. vad gäller demokrativågen.  Den tredje formen av typen av metod 

enligt Landman kallas för fallstudie ”single-country studies” och jag har valt att utgå från 

denna eftersom jag anser att denna typ av metod har ett samband med min undersökning, då 

man endast studerar ett land.  Detta innebär även att det är möjligt att pröva olika teorier 

(Landman 2008: 28-29). Med hjälp av denna metod kan man utföra sina egna kontextuella 

beskrivningar och utföra undersökningar (Landman 2008: 86 ff, Mohamed Ali 2010: 4-5). 

Anledningen till att jag har använt mig utav metoden ”fallstudier” är att det i Irak endast finns 

en delstat (Kurdistan). Som konsekvens är det därför omöjligt att jämföra med någon annan 

delstat. 

Fördelarna med en fallstudie innebär innehållsbeskrivningar där man kan få en djupare 

inblick i det land man undersöker eftersom det endast är ett land och inte flera. Detta är en av 

fördelarna då man kan fokusera på det som man vill i undersökningen. Eftersom man studerar 

ett land som fall finns det möjligheter att gå på djupet samt analysera det som är av intresse 

för forskaren (Landman 2003: 28). Exempelvis Robert Putnam har använt samma metod (en 

fallstudie) i sin bok ”Den fungerande demokratin” som handlar om Italiens politiska system 

(Putnam 1996: 13 ff). Detta var en av anledningarna till att jag att valde metoden. För att 

kunna få ett relevant resultat bör man använda sig av olika forskningsprocesser när man har 

en fallstudie. En av dem är kontextuella beskrivningar som innebär att en fallstudie beskriver 

och förklarar, tolkar politiska fenomen i det land som man skall studera (Landman 2008: 86, 

Mohamed Ali 2010: 4-5).  

När man använder fallstudie som metod i sin forskning är det lättare att förstå hur ett 

politiskt system fungerar i landet som skall undersökas. Ju mindre länder (ett land) man 

studerar desto bättre forskningsresultat får man men när man har många länder att studera kan 

det då hända att resultaten blir sämre då det är stor skillnad att studera ett land i förhållande 

relativt flera länder (Landman 2008: 87-88, Mohamed Ali 2010: 4-5). 

Jag har också använt mig utav intervju som metod. I min studie består den av den öppet 

riktade intervjumodellen vilken även benämns som halvstrukturerad intervjumodell. Denna 

har en kvalitativ inriktning. Detta innebär att de utarbetade frågorna är bestämda till innehållet 

och strukturen. Genom detta handlingssätt öppnas möjlighet att styra intervjun och lägga 

fokus på relevanta områden för mitt problemområde. Vidare kan jag få ut mycket data inom 

ett avgränsat område i stället för att enbart erhålla en allmän syn kring ett större område, 

vilket en kvantitativ metod skulle erbjuda. Den halvstrukturerade intervjumodellen är ett bra 
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alternativ då jag i förväg beslutat vad jag vill få ut av min intervju (Lantz 2007:49). Jag har 

varit i kontakt med två representanter från de två största kurdiska makthavarnas parti KDP 

(Kurdistan Democratic Party) och PUK (Patroitic Union of Kurdistan) som sitter i 

parlamentet som representanter för de tre oppositionella partierna, två opartiska organisationer 

och en journalist. Under min andra resa i Kurdistan intervjuade jag några tjänstemän från det 

ekonomiska respektive juridiska departement. Fokus koncentreras på dessa respondenters 

personliga syn angående demokratiprocessen i Kurdistan. Jag har träffat alla dessa 

respondenter för en personlig intervju där jag på plats ställde frågor till dem utifrån min 

undersökning. Frågorna som jag ställde till respondenterna från det ekonomiska respektive 

juridiska departement skiljde sig från de frågor jag ställde till övriga respondenter pga. 

forskningsbehov. Sex respondenter intervjuade jag i riksdagen medan journalisten, opartiska 

organisationer och tjänstemännen blev intervjuade på olika platser (se bilaga 1, s 63). Jag vill 

också påpeka att alla respondenter blev intervjuade med videokamera förutom respondenterna 

från det ekonomiska respektive juridiska departement pga. säkerhetsskäl. 

Jag kommer även att relatera till teorier om demokrati, demokratiseringsfaser: 

liberalisering, övergång och den konsoliderade demokratin (de fem arenorna) till Kurdistans 

politiska situation i form av tabeller för att senare få en klar och tydlig bild av landets 

demokratiprocess. Exempelvis i den första tabellen (se s.16) förklarar jag Kurdistans politiska 

historia under tre perioder mellan år 1979-2012. Period 1 (mellan år 1979-1990) kallas för 

vägen till folkmord eftersom diktatorn (Saddam Hussein) som kontrollerade Kurdistan fram 

till 1990-talet inte gav kurderna några rättigheter (Karlsson 2008). Period 2 (mellan år 1991-

2003) och period 3 (mellan år 2003-2012) kallas i denna studie för Kurdistans väg mot ett nytt 

styrelsesystem.  Tabell 2 (se s.46) representerar antal politiska partier och grupper som deltog 

i alla val för Kurdistans parlament.  

 

3.2. Urval  

 

Studiens urval baseras på demokratiseringsprocessen i Kurdistan utifrån intervjuer, riksdagens 

dokumentär och litteratur, vetenskapliga artiklar och elektroniska tidningsartiklar. 

Anledningen till att jag valde att utgå ifrån dessa olika materialkällor var att jag kunde gå på 

djupet i ett fall. Dessutom tyckte jag att det var nödvändigt att samla material som har 
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samband med den politiska situationen i regionen och från olika institutioner, tidningar eller 

databaser.  Valet av material baseras på ett strategiskt urval eftersom det valde materialet till 

undersökningen är både heltäckande urval och jämförelseurval. Med heltäckande urval menas 

att materialet som används i undersökningen representerar makthavarna, oppositionen, 

journalister, opartiska organisationer och tjänstemän och används således till att beskriva 

demokratiserings historia i regionen. Med jämförelseurval avses att chansen är stor att få en 

inblick i de tidigare nämnda politiska aktörernas synsätt angående demokrativågen i Kurdistan 

innan och efter 2003 (Merriam 1994: 63- 64 ). 

Genom att använda mig av ett strategiskt urval (heltäckandeurval och jämförelseurval) 

har jag försökt få med många olika aspekter utifrån det valda materialet (intervjuar, artiklar, 

tidigare forskningar och böcker), som har samband med demokratiprocessen i Kurdistan. 

(Esaiasson, m.fl. 2007: 180ff, Mohamed Ali 2010: 7).  

Valet av intervjupersoner har också skett genom strategiskt urval där de personer jag 

valt att intervjua representanter alla politiska block i riksdagen. Sex av respondenterna var 

riksdagsledamöter och resten representerar journalister, opartiska organisationer och 

tjänstemän från det ekonomiska respektive juridiska departement. Samtliga personer som blev 

intervjuade var 9 stycken (se bilaga 2, s.64). Dessa valdes för att få en djupare kunskap och 

för att senare kunna göra en analys av det. När den kvalitativa studie genomfördes så har jag 

försökt att få ett så brett urval som möjligt. Man kan dock inte säga att urvalet är 

representativt för alla riksdagens ledamöter, eller övriga respondenter. Däremot har jag genom 

att använda mig utav ett strategiskt urval försökt få med så många olika aspekter hos 

riksdagens ledamöter, opartiska organisationer, journalister samt tjänstemän från det 

ekonomiska respektive juridiska departement som jag ansett varit möjligt för användning. 

Därigenom har jag kunnat nå en bild över de olika arenorna (Esaiasson, m.fl. 2007: 180ff, 

Mohamed Ali 2010: 7).  
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4.	  Analys	  

Nedan följer en analys angående demokratiseringsprocessen i Kurdistan samt situationen med 

liberaliseringsfas, transitionsfas och konsolideringsfas (fem arenor) i Kurdistan under period 2 

(mellan år 1991-2003) och period 3 (mellan år 2003-2012). Under denna del kommer jag 

också besvara forskningssyfte och frågan. I denna uppsats undersöks Kurdistans 

demokratiseringsprocess mellan år 1991-2012, vilket betyder at under denna period skedde en 

del förändringar i Kurdistan styrelsesystem.  

 

4.1. Kurdistans demokratiseringsprocess  

 

Demokratiseringen syftar på den process som innebär att samhället styrs demokratiskt och 

den demokratiska styrelsen bör utgå ifrån medborgarna. Demokratiseringsprocessen infördes i 

Kurdistan i början av period 2 och den kurdiska medborgaren fick för första gången delta i ett 

fritt och rättvisande val medan under period 1 (mellan år 1979-1990) hade kurdiska 

medborgare inte något inflytande i Iraks dåvarande maktspel. Det kurdiska folket behandlades 

omänskligt istället för att ge dem rättigheter till inflytande. Karlsson (2008) skriver:  

Redan i april 1987 hade en kurdisk by attackerats med giftgas, men den mest 

omskrivna av hämndattacker ägde rum mot den lilla staden Halabja den 16 mars 

1988. Uppskattningsvis 5000 civila dödades enbart i staden när irakiska 

stridsflygplan och helikoptrar attackerade med senapsgas och andra kemiska 

stridsmedel (Karlsson 2008: 144).  

Kurdistans politiska styrelseskick ändrades från en totalitär regim till något annat, ett 

styrelseskick som gynnade demokratiprocessen. Enligt Hadenius (2001) innebär demokrati 

”självstyre”, och det styrelseskick som skedde efter 1992 styrde också folket i Kurdistan. 

Kurdistans väg mot demokrati utvecklades från och med början på 1992. Till och med 

individen och gruppens rättigheter skyddades efter det att förändringen infördes i regionen. 

Om man jämför den politiska situationen under period 1 (mellan år 1979-1990) med övriga 

perioder framgår det att det finns skillnader gällande möjligheterna för kurdiska medborgare. 
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Enligt det historiska perspektivet hade dåvarande diktatorn Saddam Hussein haft full kontroll 

över Kurdistan.   

Under period 2, mellan år 1991-2003, skedde en utökning av det politiska livet, i 

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

Kurdistan. Bland de nya samhälleliga grupperna i Kurdistan fick minoritetsgrupper 

möjligheter att delta i den politiska processen t.ex. utav 100 riksdagsmandat reserverades fem 

platser till dem (Karlsson 2008: 149). Innan jag böjar på att analysera situationen i Kurdistan 

under liberaliseringsfas, transitionsfas och konsolideringsfas (fem arenor) så kommer jag att 

kort beskriva Kurdistans politiska historia. Under period 1 (mellan år 1979-1990) styrdes 

Kurdistan av en totalitär regim som år efter år mördade det kurdiska folket. Majoriteten av de 

som mördades var civila människor. Den dåvarande irakiska regimen attackerade kurdiska 

städer och byar med kemiska vapen. Det finns ett flertal dokumentärer som beskriver 

skräckbilden om perioden 1 (mellan år 1979-1990). Till exempel brändes ca 8000 kurdiska 

byar, 5000 civila attackerades av giftgas och 1988 dödades 182000 kurdiska medborgare 

under namnet al-anfal (Karlsson 2008: 124-172).  

Under period 2 (mellan år 1991-2003) fick de kurdiska medborgarna i Kurdistan 

möjlighet att kandidera, rösta och delta i valprocessen. Enligt Cohen och Arato (1995) måste 

varje demokratisk förändring innefatta organisering av allmänna val (Cohen & 

Arato1995:62). Den 19 maj1992 formades för första gången i Kurdistan det kurdiska 

parlamentet som bestod av: KDP (Kurdistan Democratic Party), PUK (Patroitic Union of 

Kurdistan) samt ett flertal övriga mindre partier.  I valet fick KDP 45 % av rösterna, medan 

PUK fick 43,6% (Karlsson 2008:149).  

Efter Baathpartiets regim föll i Irak 2003 skedde två viktiga händelser i kurdernas 

historia. Utvecklingen av demokratin respektive den hotbild som riktades mot kurder var 

borta från dåvarande Irak. Med utvecklingen av demokratin under period 3, (mellan år 2003-

2012) inträffade olika händelser som var betydelsefulla för demokratin. I dagsläget så finns 

det inga hot mot kurdiska folket från den centrala makten i Baghdad (Sofi 2009: 99).  

Demokrati betyder folkstyre och det styre som finns i Kurdistan i dagsläget är utvalda av 

folket genom fria och rättvisande val innan och efter 2003. Enligt representanter för alla 

politiska partier i Kurdistan har perioden efter det amerikanska kriget i Irak 2003 lett till ett 

mer demokratiserat Kurdistan. På grund av att det för första gången bildades en stark 

opposition bland politiska partier i Kurdistan ökade antalet olika media kanaler och 

intresseorganisationer (Sofi 2009, Azad Adil 2011). I sin bok fastlägger Linz och Stepan 
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(1996)  att demokratin primärt måste konsolideras författningsenligt. I samband med valet 

2009 röstade kurdiska folket för en konstitution för den kurdiska delstaten i norra Irak som är 

en federation. Kurdistan har accepterats i västvärlden som en delstat och har bevakats i alla 

val av observatörer från demokratiska stater (västvärlden) (Kurdistan Parlament 2010).  

 

4.2. Kurdistan under liberaliseringsfasen 

 

För att en stat ska uppfylla demokratiska styrelsekrav så går denna stat igenom en process 

som bestod först av denna fas. Vilket betyder att det under liberaliseringsfasen att fri och 

rättigheter bland medborgarna ökar och man kan sprida sina åsikter.  I Kurdistan och i början 

av 2 (mellan år 1991-2003) förbättrades situationen bland kurdiska medborgarna när det 

gäller minskningen av politiska förtrycket. Medan istället nya samhälleliga grupper blev 

inblandade i sociala och politiska processer och nya samhällsfrågor blev företeelser för 

politiskt beslutsfattande. Angående detta hävdade samtliga respondenter att perioden efter det 

folkliga upproret fram till perioden efter det första allmänna valet (1992) kännetecknades av 

ett brett folkligt deltagande till skillnad från tidigare perioder dvs. när Saddams Hussein hade 

makt. Rätten att organisera sig, tala offentligt, samlas, publicera och demonstrera spelade stor 

roll i Kurdistan men inte som period 3 (mellan år 2003-2012). Eftersom det under denna 

period skedde mera förändringar i Kurdistan politiska historia bland annat när det gäller de 

hot som inriktade mot det kurdiska folket av den dåvarande auktoritära regimen (Azad Adil 

2011).  

Såsom tidigare påpekades så finns det hinder under liberaliseringsfasen som hindrar 

demokratiseringsprocessen pga. dem auktoritära regimen legitimitet skapar svårigheter för 

demokratin till skillnad från de andra faserna (Jerneck & Sannerstedt 1994:76). Detta stämmer 

väl med den politiska situationen i Kurdistan under period 2 eftersom det fanns en del 

problem för demokratiseringsprocessen i denna region. Exempelvis när den auktoritära 

regimen i Baghdad var vid makten och försökte alltid skapa problem genom att demokrati inte 

uppnås i Kurdistan. Förutom de externa faktorer som hindrade demokratiseringsprocessen i 

Kurdistan fanns det också interna faktorer som bestod av konflikter mellan kurdiska politiska 

partier. Under liberaliseringsfasen i Kurdistan hade även internationella faktorer stor 

betydelse genom att stödja demokratiseringsprocessen och även begränsa den dåvarande 
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diktatoriska regimens maktbefogenheter. Ett resultat av detta är att det totalitära politiska 

systemet i Irak utmärktes av avsaknad av politisk, social och ekonomisk pluralism. Alla 

former av ideella aktiviteter utanför de regeringsstyrda organisationerna, där medlemskap 

oftast var av obligatorium, var strikt förbjudna i Irak (Sofi 2009).   

 

4.3. Kurdistan under övergångsfasen  

 

Efter det folkliga upproret i Kurdistan 1991 upprättades en kurdisk autonomi i norra Irak. 

Vilket innebär att det under denna period inleds en transition i Kurdistan (den kurdiska 

delstaten i norra Irak som är en federation) från totalitär styrelse till en annan. Övergång till 

demokrati innebär en styrelseförändring från en icke-demokratisk till en vald demokratisk 

styrelse (Linz & Stepan 1996, Linde & Ekman 2006). I regionen så förändrades också 

styrelseskicket till ett helt nytt system som gav medborgarna möjligheter och rättigheter att 

välja sina representanter (Sofi 2009).  I det nya systemet bör det finnas lagar och reglar som 

bör garantera medborgarnas rättigheter i form av en författning eller konstitution (Silander 

2005: 36). I Kurdistan stiftades också lagar och även en författning infördes i början av 

transitionsfas (1992) i syfte att styra regionen utifrån demokratiska principer (Taha, 2012).  

Den politiska, ekonomiska och sociala situationen i Kurdistan var inte helt normal pga. att 

makthavarnas inte var kompetenta till att kunna styra olika grupper av folket. Samtidigt 

lyckades inte de kurdiska politiska partierna (KDP och PUK) styra Kurdistan utifrån 

demokratiska föreställningar och istället skedde en del konflikter mellan dessa partier. Den 

förändringen som skedde i Kurdistan styrelsesystem dvs. övergången från en auktoritär kan 

betecknas under den centrala dimension som benämner transition genom våld eller tvång utav 

Terry Lynn Karl (1991). Övergångsprocessen startades av en resolution där en utländsk 

militärmakt, i detta fall FN under ledning av USA och västvärlden ingrep i Iraks inre 

angelägenheter. I syfte med att föra bort den auktoritära regimen från Kurdistan pga. det 

kurdiska folket behandlats omänskligt såsom andra irakiska medborgare. Exempelvis så 

dödade Saddams regim i Baghdad en stor del av kurderna fram till år 1991 (Sofi 2009). 

Enligt Cohen och Arato består varje demokratisk transition av ett fritt och rättvisande 

val (1996: 62). I den kurdiska regionen hölls också för första gången ett val (den 19 maj 1992) 

till sitt eget parlament och regeringen och utländska observatörer var optimistiska till att 
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mellanösterns folk skulle delta i dessa (Sofi 2009: 98, Al-Assadi 2010). De kurdiska politiska 

partierna som hade krigat mot den totalitära Baath regimen i Baghdad tog makten över hela den 

kurdiska regionen samt styrde denna utifrån en militärisk inställning. Men bristande 

erfarenhet och kunskap hos de kurdiska politiska partierna ledde det till en del konflikter 

mellan de båda. Det kurdiska demokrati partiet och partiet union kurdiska. Trots detta styrdes 

den kurdiska regionen bättre än alla andra regioner i mellanöstern när det gäller den politiska, 

ekonomiska och sociala situation: Bland annat när det gäller demokratifrågan samt ”Det 

irakiska Kurdistan är alltså på rätt väg. Demokratin växer sig starkare och 

samhällsinstitutionerna fungerar” (Sofi 2009: 98).   

Enligt Linz och Stepan (1996) är en av de viktigaste förändringar som sker under 

övergångsfaser reformer, medan övergångsfasen kan klassificeras under två centrala 

dimensioner, nämligen förtryck eller kompromiss enligt Terry Lynn Karl (Karvonen 

1997:78). När det gäller reformer så skedde självklart förändringar för hur den kurdiska 

regionen skall styras utifrån demokratiska principer. Reformen infördes innan Kurdistans 

första val den 19 maj 1992 och denna nya reform bestod av en plan för regionens 

maktstruktur, b.la. reformen gällande makthavarnas befogenheter, enligt Shahab och Barwari 

(2011). När man jämför situation med förtryck eller kompromiss i Kurdistan under/innan 

övergångsfasen så får man en klar och tydlig bild. Terry Lynn Karl hävdar att under 

övergångsfasen minskar det politiska förtrycket och istället ökar civila fri- och rättigheter. 

Detta stämmer väl med Kurdistan politiska förtryckets situation eftersom den dåvarande 

auktoritära regimen begränsade medborgarna frihet och rättighet till den högsta nivån. Medan 

under övergångsfasen förändrades detta och folkets röst hade betydelse och skapade en form 

av opposition mellan politiska partier, menade respondenterna Aram, Samir och Payman 

(2011).  

Linz och Stepan hävdade att kärnan i övergångsfasen är att den nya demokratiska 

ordningen godtagit en ny demokratisk författning. Vidare påpekade författarna följande: 

“Democratization requires open contestation over the right to win control of the government, 

and this in turn free competitive elections, the results of which determine who governs” (Linz 

& Stepan1996: 3). I Kurdistan valde folket också sin egen regering och parlament i ett fritt 

och rättvisande val såsom andra demokratiska länder men KDP och PUK hade full kontroll 

över dessa institutioner fram till den amerikanska invasionsperioden (Sofi 2009: 127).  Efter 

den amerikanska invasionen i Irak 2003 gick Kurdistan ännu mer in i övergångsfasen pga. den 

auktoritära regimen fördes bort helt från makten. Därefter stödde USA och västvärlden båda 
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Irak och irakiska Kurdistan samt öppnade fler gränser för medborgarna att kommunicera med 

världen. Bland annat avslutades inhemska konflikter mellan KDP och PDK. Istället bildades 

dessa politiska partier i en koalition regering i syfte med att internationalisera kurdiska frågan 

och även utveckla demokratiseringsprocessen menade Shahab och Barwari (2011).  

Under den demokratiska övergången i Kurdistan förändrades styrelsesystemet från ett 

icke-demokratiskt till ett demokratiskt. På grund av att den amerikanska invasionen gjorde 

slut på de hot som ofta inriktades mot medborgarna b.la. när det gäller kurdiska regionen. 

Medan medborgare fick mera möjligheter att kunna sprida sig utan någon risk enligt samtliga 

respondenter (2011). Enligt forskarna varierar övergångsfasen från en stat till andra stater och 

detta beror på hur själva processen utformas (Karvonen, 1997). Övergångsfasen i Kurdistan 

varierade från andra stater/regioner pga. processen utformades annorlunda. Exempelvis 

lyckades världens länder med sin övergångsfas och uppnådde sedan ett demokratiskt system. I 

andra länder fördröjdes demokratiseringen eller dessa stater har aldrig uppnått ett 

demokratisksystem menade Karvonen (Karvonen 1997).  

Den tyske forskaren Manfred Schmidt hävdade att det under demokratiseringsprocessen 

sker inre konflikter pga. ekonomi. Kurdistan räknas av de stater/regioner som hade problem 

under övergångsfasen med den politiska eller ekonomiska situationen. Kurdistan har 

genomgått övergångsfasen två gånger. Den första perioden var från 1991 (revolution) och 

denna andra var 2003 (amerikanska invasionen). Under dessa perioder skedde 

systemförändringen i den kurdiska regionen och kärnan i övergångsteorin innebär 

systemförändring enligt O’Donnell och Schmitter (1986). Kurdistan har genomgått viktiga 

aspekter som är betydelsefulla för ett demokratiskt system och detta gynnade även det 

kurdiska folket att leva i fritt jämfört med tidigare period (Sofi 2009, Karlsson 2008).  

 

4.4. Kurdistan under konsolideringsfas   

 

För att ”demo” skall ha mer inflytande över samhällsinstitutioner samt för att medborgarna 

ska bli ännu friare måste staten ge folket möjlighet att delta och påverka ledning (Linz & 

Stepan 1996: 3). Detta förklaras väl av perioden 2 och 3 i Kurdistans väg mot en konsoliderad 

demokrati (mellan år 1991-2012). Detta betyder att det politiska styrelseskicket i den federala 

staten övergått från en icke demokrati till något annat styrelseskick (Sofi 2009, Karlsson 
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2008). Medborgarna fick möjlighet att delta och påverka i det nya politiska systemet. Genom 

att skapa grundläggande kriterier för demokrati t.ex. samspel mellan både det politiska 

samhället och det civila samhället, vilket i sin tur gav utrymme för partier att konkurrera 

mellan varandra. Detta hände mellan KDP, PUK och ett antal små partier. Det som Linz och 

Stepan (1996) menade med politiskt samhälle överensstämmer väl med Kurdistan under 

period 2 och 3.  

För att en konsoliderad demokrati skall uppfyllas i en stat bör det finnas tre 

grundläggande demokratikrav menar Linz och Stepan (1996) eftersom de bygger på ett 

komplext system av lagar, institutioner och mönster som baseras på följande krav (Linz & 

Stepan 1996:1–10). Det första kravet är den beteendemässiga dimensionen som syftar på att 

demokratisk konsolidering har kommit fram om inga betydelsefulla, samhälleliga, 

ekonomiska, politiska eller institutionella aktörer lägger ner tid och resurser på att motarbeta 

det demokratiska styret i landet utan accepterar demokratin som ramverk. Att motarbeta 

demokratiska principer hade ingen betydelse bland kurdiska politiska partier respektive folket. 

På grund av att det kurdiska folket under lång period (b.la mellan år 1979-1991) hade lidit av 

icke-demokratiska system gav de därför inte heller något stöd till ett icke demokratiskt 

system. Politiska partier hade alltid kämpat för att få ett fritt och självständigt Kurdistan sedan 

andra världskriget därför bidrog de alltid till att införa ett demokratiskt system. Direkt efter 

den totalitära regimen var borta i Kurdistan år 1991, fokuserade KDP och PUK på den första 

arenan (politiskt samhälle) av konsoliderad demokrati genom att bilda samhällsinstitutioner, 

parlament och regering (Karlsson 2008: 149).  

Det andra kravet är den attitydmässiga dimensionen som betyder att medborgare i 

demokratiska stater bör känna sig trygga, och att det i demokratiska statar inte bör finnas stöd 

för odemokratiska principer som hindrar en konsoliderad demokrati. I relation till det tidigare 

demokratikravet (beteendemässiga dimensionen) så förekom det skillnader när det gäller 

medborgarnas inflytande mellan period 2 och 3. Enligt respondenter från oppositionella 

partier under period 3 (mellan år 2003-2012) var kurdiska medborgare mer fria att sprida sina 

åsikter. Därtill skedde händelser som gynnade en konsoliderad demokrati. Exempelvis 

(Kurdistan Regional Government) gav ekonomiskt stöd till medborgarna för att kunna bilda 

organisationer eller olika mediekanaler. Tidigare nämnd statistik från länsstyrelsen i 

Selemany visar förändringar som inträffade Kurdistan (se figur 1, s.42).  

Det tredje demokratikravet kallas för den Konstitutionella dimensionen som innebär att 

alla politiska och icke-politiska aktörer bör följa lagar och reglar utifrån demokratiska 



39 

föreställningar (Linz & Stepan 1996: 6). Avsaknaden av en författning i Kurdistan försvagade 

det politiska samhället under period 2. För att en stat skall kunna närma sig en konsolidering 

av demokrati bör de utgå ifrån de fem olika demokratins arenor i relation till ovan nämnda tre 

dimensioner. Dessa fem arenor har egna uppfattningar om hur man ska föra fram en 

konsoliderad demokrati (Linz & Stepan 1996:5). Innan jag relaterar Kurdistans politiska 

historia till de fem samhälleliga arenor visar jag på följande citat: 

If a functioning state exists, five other interconnected and mutually reinforcing 

conditions must also exist or be crafted for a democracy to be consolidated. First, 

the conditions must exist for the development of a free and lively civil society. 

Second, there must be a relatively autonomous and valued political society. Third, 

there must be a rule of law to ensure legal guarantees of citizen’s freedoms and 

independent associational life. Fourth, there must be a state bureaucracy that is 

usable by the new democratic government. Fifth, there must be an institutionalized 

economic society (Linz & Stepan 1996:7). 

 

De konsoliderade demokratins arenor i Kurdistan 

 

Under denna rubrik kommer jag analysera Kurdistans väg mot en konsoliderad demokrati 

med hjälp av de fem centrala kriterierna och genom bearbetning av material, b.la. 

intervjuarna.  

 

4.4.1. Det civila samhället i Kurdistan  
 

Invånarna i Kurdistan har gång på gång efter 1991 visat sitt missnöje mot de styrandes (KDPs 

och PUKs) politik. I Kurdistan, under period 3 (mellan år 2003-2012), ändrades den politiska 

situationen i jämförelse med de tidigare perioderna som kännetecknats av folkliga 

demonstrationer och protester. Samtidigt ökades möjligheten för medborgarna att delta i 

civilsamhället. Exempelvis genom att delta i nya föreningar, organisationer och sociala 

nätverk. Kärnan i demokrati består av ett civilt samhälle genom att olika grupper och 

organisationer framför sina krav enligt Cohen och Arato (1996:10). För första gången 
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skapades också en stark opposition i parlamentet som bestod av tre olika politiska partier. 

Enligt Linz och Stepan (1996) förutsätter en konsoliderad demokrati att det finns möjligheter 

att förbättra ett civilsamhälle där medborgarna är fria och har möjlighet att fritt kunna uttrycka 

sig utan hinder. Exempelvis bör det finnas möjligheter för ”demo” att stifta och skapa 

samhörighetskänsla för att nå sina mål. Situationen för civilsamhället i Kurdistan under period 

1 (mellan år 1979-1990) och period 2 (mellan år 1991-2003) förändrades radikalt där antalet 

opartiska organisationer och mediekanaler ökade. Via dessa media aktörer sprids kännedom 

om hur den demokratiska processen fungerar samt vilka förhoppningar politiska 

institutionerna respektive medborgarna har på varandra i demokratiska stater. Det civila 

samhälle i Kurdistan fungerade som en av viktiga politiska aktör samt stödja 

demokratiseringsprocessen, vilket i sig är en betydelsefull förutsättning för demokratins 

konsolidering menade Boussard (2000). Angående det civila samhället i Kurdistan var 

samtliga respondenter från politiska partier, opartiska organisationer och journalister 

optimistiska och ansåg att det skett framsteg inom den politiska arenan. Qader (2011), från det 

oppositionella partiet (Komala Islamisk Kurdistan), var optimistisk till de förändringar som 

skedde i Kurdistan efter 2003 som han beskriver så här:  

Jag var optimistisk för utvecklingen av politisk yttrandefrihet i Irakiska Kurdistan 

efter 2003 vilket betyder KRG hade bra planer pga. att i Kurdistan folket fick bättre 

bild av allt som händer i denna region. Även kurdiska parlamentet stiftade en del 

lagar som gynna politisk yttrandefrihet (se bilaga 2 s.64, Azad Adil 2011). 

Ovanstående citat går att relatera till Linz och Stepans (1996) idéer angående det civila 

samhället, vad gäller att individer ska kunna främja sina intressen och sprida sina 

åsikter/värderingar genom att skapa olika sammanslutningar t.ex. rätten att bilda föreningar 

eller organisationer. Qader (2011) hävdade att i Kurdistan under period 3 (mellan år 2003-

2012) skapades mer möjligheter för de kurdiska medborgarna att yttra sig fritt till skillnad 

från tidigare perioder. Övergång till demokrati kräver yttrandefrihet och ett antal alternativa 

partier. Detta går även relatera till Grugel (2002) uppfattning gällande civilt samhälle i syfte 

med att de kraven på ett minimum av välfärd, säkerhet och rätten att leva i ett civiliserat 

samhälle (Grugel 2002: 27,92). Förutom att situationen med yttrandefrihet förändrats i 

Kurdistan så finns det en mängd politiska partier som konkurrerar med varandra om makten i 

dagsläget för att bekämpa korruption och därmed främja demokratin. Kurdistan har bevisat att 

de är villiga att ändra sin politik och från 2003 infördes också en del av lagar i konstitutionen 

som bland annat syftade till att skydda minoritetsgrupper, kvinnor och barn, Taha (2012). 
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Detta visar att KRG och andra makthavare respekterar och försöker uppnå en hög 

internationell standard inom områden som syftar till att stärka de människliga rättigheterna 

och rättigheter för minoritetsgrupper. Detta syftar till att gynna det demokratiska samhällets 

utveckling och ge en media en viktigare roll i att främja civilsamhället i Kurdistan. I dagsläget 

använder sig de politiska aktörerna av alla mediekanaler för att kunna nå det kurdiska folket 

samt för att ändra deras uppfattning om allt som händer i den kurdiska delstaten (se bilaga 2 s. 

64, Azad Adil 2011). Med hjälp detta effektiverade mera situationen med Kurdistans civila 

samhälle genom lättare medborgarna kunna uppnå sitt mål via demonstrationer (Hadenius 

2001:43).   

Linz och Stepan (1996) hävdar att samhället har en nödvändig roll när det gäller 

demokratiska övergångar genom dess ”förmåga att mobilisera den politiska oppositionen 

gentemot staten”. Under 2009 bildades en stark opposition gentemot staten som bestod av 

följande block: Goran (25 mandat), Islamitiskt broderskap Kurdistan (13 mandat), Komala 

Islamisk Kurdistan (3 mandat) (Al-Assadi: 2010: 130). Dessa oppositionella partier arbetar 

som bevakare över makthavarnas politiska handlingar samt kritiserar makthavarna på ett 

fredligt sätt om något inte gynnar folket, menar respondenten från oppositionella partier (se 

bilaga 2 s. 64, Azad Adil 2011). Medborgarna i Kurdistan hade under period 3 möjlighet att 

kritisera makthavarna med hjälp av olika mediekanaler. Under tidigare perioder hade de 

kurdiska medborgarna inte fått någon tillgång till mediekanaler för att kunna sprida sina 

åsikter. I dagsläget är situationen helt förändrad eftersom politiska aktörer har mer tillgång till 

mediekanaler (t.ex. internet). Kurdistans civilsamhälle kan anses vara starkt och på god väg 

mot vad Linz och Stepan (1996) skulle benämna som ett starkt civilsamhälle, vilket är en 

viktig arena för en konsolidering av demokrati. Vidare menar de att civilsamhället ska öppna 

upp för medborgarnas utveckling och rättigheter och för det krävs utkrävande av ansvar och 

delaktighet (Linz & Stepan 1996: 8). Även Larry Diamond (1999) syn angående det civila 

samhälle övers stämmer med det kurdiska region utvecklingen med civilt samhälle under 

period 3 (mellan år 2003-2012). Diamond hävdade är att i de stater som ett starkt civilt 

samhälle försvinner snabb odemokratiska principer och införs istället en styrelse där folket 

lever i lyckligare liv. Såsom tidigare nämndes har media haft en avgörande roll för att 

utveckla ett mer öppet civilsamhälle. Därigenom kan medborgarna kontrollera staten genom 

mediekanaler. Under period 3 ökade antalet mediekanaler kraftigt i Kurdistan till skillnad från 

period 2 år 1991-2003 enligt följande figur: 
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Figur 1: Antalet radio och Tv kanaler i Kurdistan under period 2 och 3 år 1991-2012. 

(Länsstyrelsen i Selemany 2011)(Länsstyrelsen i Duhok 2001) 

Kommentar: Staplarna beskriver antalet radiokanaler i Staden Duhok respektive 

Selemany under period 2 och 3. Y-axeln representerar period 2 och 3, medan X-axeln 

representerar antalet radiokanaler. 

Kurdistans civilsamhälle lutar sig på en författning från 2009 som garanterar ett fritt 

civilsamhälle och som utvecklas. Invånarna är fria och har rätten att bilda organisationer 

utanför statens intresse i den kurdiska delstaten: ”Ibland talas det om 700–1.000 

organisationer av olika slag i hela Kurdistan/Irak, om man inkluderar alla lokala, stora och 

små organisationer samt alla partiers underorganisationer eller förbund i beräkningen” (Sofi 

2009: 196). Det starka civilsamhället har medfört att politiska partier (KDP och PUK) 

granskas av medborgarna. Därmed har de möjlighet att ifrågasätta makthavarnas avsikter om 

regionens styrelsesätt. Det positiva som man idag ser i Kurdistan är att de politiska 

handlingarna ofta granskas av journalister, Abdulaziz (2011), opartisk journalist (se bilaga 2 s. 

64, Azad Adil 2011). Även om organisationerna som utvecklat det civila samhället har möts 

av svårigheter så har man via exempelvis föreläsningar, protester eller manifestationer lärt sig 

att skapa ett socialt samhälle, där ”demo” har kunnat påverka och delta i statens verksamheter. 

Detta går att relatera till Diamonds teori om civilt samhälle när det gäller kulturella faktorerna 

Eftersom de kulturella faktorerna består av en del viktiga indikatorer såsom föreningsliv, 

socialt kapital och religion. Enligt respondenten Kheder Domeli (2011), medlem i en opartisk 

organisation, har en stor del av unga kurder engagerat sig i de opartiska organisationerna med 

syftet att civilisera det kurdiska samhället. Samtidigt bidrar skapandet av ett starkt civilt 
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samhälle till ett demokratisk Kurdistan där medborgarna garanteras sina rättigheter (se bilaga 

2 s. 64, Azad Adil 2011). 

Efter 1991 fick individen i Kurdistan möjlighet att bilda förening och organisation och 

antalet sammanslutningar har vuxit enormt under period 1 (mellan år 1979-1990) till period 2 

(mellan år 1991-2002). Fram till 2009 såg förenings- och organisationsliv ut så här: 

I Kurdistan/Irak finns, förutom politiska partier, varierande föreningar och 

organisationer av olika slag, olika storlek och karaktär. Siffrorna varierar beroende 

på hur man räknar, på lokal eller nationell nivå. Ibland talas om 700–1000 

organisationer av olika slag i hela Kurdistan/Irak, om man inkluderar alla lokala, 

stora och små organisationer samt alla partiers underorganisationer eller förbund i 

beräkningen. Dessa kan indelas i olika kategorier, till exempel olika förbund, 

fackföreningar, kulturella och ungdomscentra, hjälporganisationer, NGO. Men alla 

dessa brukar kallas det civila samhällets organisationer (Sofi 2009: 195). 

Bland de föreningarna och organisationerna som benämnas ovan fanns det sociala 

rörelser såsom religiösa grupper, kvinnogrupper och fackförbund, ungdomsgrupper. I varje 

demokratiskt samhälle bör det finnas möjligheter för individen att kunna delta och bilda 

sammanslutningar. Dessa föreningar och organisationers arbete bidrog under period 2 till 

skapandet av ett svagt respektive stark civilt samhälle i Kurdistan (1991-2003). Med ett svagt 

civilt samhälle menades att majoriteten av föreningens/organisationens medlemmar tillhörde 

de stora partierna (KDP och PUK). PUK hade t.ex. 566 251 medlemmar i dessa föreningar 

och organisationer i Kurdistan (Sofi 2007: 197), medan under period 3 (2003-2012) hade 

antalet opartiska organisationer och föreningar ökat enormt.  

 

 

4.4.2. Det politiska samhället i Kurdistan  
 

Partibildningen i Kurdistan är fri och alla politiska partier som finns i dagsläget bildades 

under olika perioder. Det äldsta partiet KDP (Kurdistan Democratic Parti) bildades den 16 

augusti år 1946 och den yngsta är Goran som bildades år 2009 dvs. under period 3. I dagsläget 

finns det 16 politiska partier i Kurdistan som är registrerade inom det kurdiska parlamentet 

och alla dessa partier deltog i valet år 2009 (Kurdistans parlament 2012). Från och med 1992 

har tre val hållits i Kurdistan och varje val var nödvändigt vad gäller konsolidering av 
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demokrati. Detta eftersom konkurrensen om makten ökade mellan politiska partier (se tabell 

2, s.46). Såsom tidigare nämnts är syftet med denna uppsats att undersöka 

demokratiseringsprocessen i Kurdistan med fokus på den konsoliderade demokratin.  Som 

konsekvens är det nödvändigt att visa hur situationen mellan de politiska partierna och deras 

deltagande i Kurdistans val såg ut år 1992 (se tabell 1, s.16). De politiska förändringar som 

skedde i Kurdistan över stämmer med vad Samuel Huntington angående 

demokratiseringsprocessen. Enligt honom betyder demokratisering att krav på förändring 

riktades mot politiska institutioner. Det vill säga om politiska intuitionerna var effektiva och 

stabila i Kurdistan sedan den auktoritära regimen gick bort. Vidare hävdade Samuel 

Huntington är att modernisering skapar ökad politiskt medvetande och i sin tur leder en ökad 

kravbild på de politiska institutionerna (Denk & Silander 2007: 61-63).  

Eftersom antalet politiska partier i landet ökade med cirka 68 % innebär det att landet 

har tagit rätt riktning mot en konsoliderad demokrati. Enlig Linz och Stepan (1996) innebär 

konsolidering av demokrati att det bör finnas möjligheter i staten vad gäller bildning av 

politiska partier. Vidare påpekade de att en av de viktigaste aspekterna inom de politiska 

samhällsarenorna är politiska partier.  Tabell 1 (se s.16) visar att det politiska samhället var 

stark i Kurdistan under period 3 (mellan år 2003-2012). Cohen och Arato menar att ”kampen 

för att vinna och använda makt utgör politikens av kärna. Det som skiljer mellan 

demokratiska samhällen från icke-demokratiska är alltså sättet att vinna makt och nå fram till 

beslut” (Cohen & Arato 1995:23). Efter amerikanska kriget i Irak 2003 fick kurder vara 

politiskt aktiva i Kurdistan och även ingå i den centrala regeringen i Bagdad. 

Förutsättningarna för Kurdistan förbättrades efter år 2005 då Irak blev en konstitutionell 

federation (Karlsson 2008: 154-155). Förutom att situationen med det politiska samhället 

förbättrades i Kurdistan under period 3 kom också KDP och PUK överens om ett strategiskt 

avtal som dock avslutades med interna konflikter:  

Det förenade Kurdistans politiska agenda och tvingade fram enade institutioner: ett 

parlament, en gemensam regering i Erbil och inte minst det gemensamma 

strategiska avtalet mellan KDP och PUK, som innebär långvarigt samarbete internt 

och externt i alla viktiga politiska och strategiska frågor. Enligt det förnyade 

strategiska avtalet från augusti 2007 ska båda partierna ha gemensam politik; de 

ska gå in i nästa val gemensamt och ska styra landet gemensamt (Sofi 2009: 103). 

Den kurdiska regionen lyckade att uppfylla demokratikrav från och med period 2 och 3 

b.la. när det politiska samhället. Eftersom det politiska samhället tillsammans med det civilt 
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samhälle har den viktigaste roll i demokratiseringsprocess. Detta gynnade självklart 

demokratiseringsprocessen. Som ett resultat av det strategiska avtalet fick KDP och PUK 

kontrollen över den lagstiftande, den verkställande samt den dömande makten i Kurdistan. 

Enligt respondenten från makthavarnas partier är att denna typ av strategiskt avtal mellan 

KDP och PUK nödvändiga i dagsläget. För att kunna utveckla den kurdiska frågan i 

Mellanöstern bör KDP och PUK förena sig samt fortsätta med den koalitionsregering som 

bildades den 7 maj 2006, menade respondenterna (se bilaga 2 s. 64, Azad Adil 2011). 

Karlsson (2008) hävdade att “De båda administrationerna i Erbil och Sulaimaniya började 

smälta samman. De flesta ministerierna har nu förenats men de viktigaste återstår signifikativt 

nog, nämligen inrikes-, finans och försvarsministerierna” (Karlsson 2008: 156).  

Kurdistans politiska system består av en president, parlament, regering och var och en 

av dessa institutioner har sina befogenheter. Exempelvis presidenten i Kurdistan är en 

politisk, administrativ och juridisk institution som utfärdades av Kurdistans 

Nationalförsamling, det nationella parlamentet, under 2005 enligt lag 1, artikel 1. Presidenten 

är den högst verkställande myndigheten i Irakiska Kurdistan. Parlamentet är det högsta 

lagstiftande organet i Kurdistan och har enligt konstitutionen den formella makten. Den 

kurdiska regeringen har den högsta makten och undersöker de beslut som fattas i parlamentet 

enligt författningarna (Kurdistan Parlament 2012).  

Kurdistans politiska samhälle har även förstärkts av olika institutioner. Bland annat 

medverkande KRG (Kurdistan Regional Guvernement) i skapandet av ett mer stabilt och 

förstärkt samhälle. Under valen 2009 anordnades politiska debatter i olika mediekanaler och 

på så vis fick de kurdiska medborgarna tillgång till politisk information. Detta är något som 

enligt Linz och Stepan (1996) har förespråkats och som ska förekomma i en konsoliderad 

demokrati. Såsom tidigare nämnts är yttrandefrihet viktigt och man kan konstatera att de 

politiska debatterna är fria och livliga enligt Linz och Stepan. Enligt samtliga respondenter 

(2011), hade politiska partier och icke- politiska partier fler möjligheter att kommunicera med 

folket under period 3 (mellan år 2003-2012). Genom att sända sitt budskap i syfte att ändra 

deras uppfattning gällande de aktuella frågorna under valdagaren. Linz och Stepan menar att 

det politiskt samhälle måste stödjas för att den konsoliderade demokratin ska kunna uppfyllas. 

Exempelvis underlättade det civila samhället Kurdistans väg mot en konsoliderad demokrati 

efter 2003. På grund av situationen med tillgång till mediekanaler (tv, radio, internet, 

tidningar), förändrades medborgarrörelser samt intresseorganisationer helt, jämfört med 

tidigare period. Salim (2011), Islamitiskt broderskap Kurdistan, nämnde de demonstrationer 
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som skedde under period 3 gentemot makthavarna, vilket bevisar att Kurdistan har övergått 

från ett svagt samhälle till ett starkt samhälle. Där har medborgarna enkelt kunnat påverka 

makthavarna om de inte arbetar för allmänhetens bästa, Salim (se bilaga 2 s. 64, Azad Adil 

2011). 

Valet som hölls den 19 maj 1992 visar den starka sidan av det politiska samhället i 

Kurdistan under period 2. Därefter genomfördes flera val som benämns i den följande 

tabellen: 

Tabell 2: Antal politiska partier och grupper som deltog i val till Kurdistans parlament. 

År Antal politiska block Antal politiska partier  

1992 3 5  

2005 3 11 

2009 11 16  

Källa: Kurdish parlament, 2012: www.kurdistan-parliament.org/  
  

Ovanstående tabell förklarar att kurdiska medborgare under period 2 (mellan år 1991-

2003) och period 3 (mellan år 2003-2012) hade möjligheter att bilda politiska partier. 

Modellen bidrar till att synliggöra Kurdistans väg mot en konsoliderad demokrati genom 

arenan det politiska samhällets utveckling.  

Enligt Linz och Stepan är kärnan i det politiska samhället innehållet av val och politiska 

partier. Vidare hävdar de att strukturen och konsolideringen av en demokratisk stat måste 

förändras och att det i sin tur är nödvändigt för ett demokratiskt politiskt samhälle. Tabell 2 

ovan visar utvecklingen när det gäller de politiska partiernas deltagande i Kurdistans 

parlament. Detta ledde i sin tur till att de kurdiska medborgarna fick mer utrymme att välja 

sina representanter i jämförelse med period 1 (mellan år 1979-1990). Valmöjligheten gynnade 

även minoritetsgrupper (turkmener, kristna, yezidier) att uppnå sina mål i Kurdistan enligt 

följande.  

I det lokala valet 2005 gick kurdiska partier in i valet i en gemensam lista, 

”broderskapslista” och fick 26 platser av provinsfullmäktiges 41 platser, 

turkmenerna fick 9 och araberna 6 platser. Här måste påpekas att i 

broderskapslistan finns även några representanter för de andra etniska grupperna 

(Sofi 2009: 152). 

Ett resultat av de val som skedde i Kurdistan är att representanter från alla folkgrupper i 

Kurdistan kunde försvara och skydda folkets rättigheter på ett fredligt sätt dvs. i parlament. 
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Därefter fick, såsom det kurdiska folket, turkmener, kristna och araber rätten att läsa och 

skriva på sitt modersmål. Enligt Linz och Stefan kännetecknas arenan av medborgarnas 

rättigheter. 

Under period 1 (mellan år 1979-1990) styrdes Kurdistan av en totalitär regim, vilket 

betydde att det var omöjligt för kurdiska ”demo” att uppnå sina rättigheter, dvs. kurderna var 

exkluderade från det politiska systemet. Enligt Linz och Stepan (1996) kan en totalitär regims 

attityd definieras på följande sätt: 

 If a regime has eliminated almost all pre-existing political, economic, and social 

pluralism, has a unified, articulated, guiding, utopian ideology, has intensive and 

extensive mobilization, and has a leadership that rules, often charismatically, with 

undefined limits and great unpredictability and vulnerability for elites and nonelites 

alike, then it seems to us that it makes historical and conceptual sense to call this a 

regime with strong totalitarian tendencies (Linz & Stepan 1996: 40).  

Totalitarism kan förklaras som ett samlande begrepp för politiska idéer och system som 

förespråkar en centraliserad och absolut makt utan hänsyn till mänskliga rättigheter. 

Kurdistans styrelseskick under period 1 mellan (mellan år 1979-1990) kan kännetecknas som 

totalitär eftersom Saddams Husseins parti fullständigt kontrollerade det kurdiska folket samt 

begränsade kurdernas rättigheter.  

 

4.4.3. Rättsstaten i Kurdistan 
 

För att en stat skall kunna uppnå konsoliderad demokrati bör lagarna försäkra medborgarnas 

frihet och självständighet menar Linz och Stepan (1996). Vidare påpekar de att i demokratiska 

stater så står alla politiker, opartiska organisationer och tjänstemän under samma lag liksom 

vanliga medborgare (Linz & Stepan, 1996:8). Utifrån denna arena är det oacceptabelt att inte 

lagarna gynnar allmänhetens bästa samt det är nödvändigt att folket skall behandlas lika inför 

lagen. Rättssystemet i Kurdistan har samband med det irakiska rättssystemet som infördes 

1972. Efter 1991 skedde en hel del förändringar i landets rättssystem och inte minst alla lagar 

och regler som gynnade Baathpartiet togs bort enligt Taha (2012). Istället infördes ett 

rättssystem med ett flertal viktiga lagar. Bland annat rätten att rösta, att ställa upp i val, rätten 

till en rättvisande domstol och frågor som berör de mänskliga rättigheterna. Utifrån detta kom 

man fram till att Diamonds syns stämmer väl med situation med Kurdistan rättsliga processen 
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genom att medborgarnas rättigheter bör skyddas (Diamond 1996: 23). Under period 2 (mellan 

år 1991-2003) var rättssystemet i Kurdistan bristfälligt på grund av att landet genomgått en 

svår politisk situation, vad gäller de interna konflikterna mellan KDP och PUK och inte minst 

de oerfarna makthavarna påverkade rättssystemprocessen i Kurdistan negativt. Juristen Taha 

(2012) menade att om de inte medverkade till de interna konflikterna i Kurdistan under period 

2 skulle inte heller rättssystemet idag vara bristfälligt. Exempelvis under period 3 förbättrades 

situationen med rättssystemet genom att staten försäkrade medborgarna och dess egendom, 

Barwari 2011, (se bilaga 2 s. 64, Azad Adil 2011). 

Enlig kurdisk lag skall varje individ som arresteras ställas inför en domare inom ett 

dygn. Om individen är anklagad för hot mot den allmänna säkerheten kan man bli anhållen 

upp till en vecka (Kurdistans parlament 2010). Polisen samarbetar ofta med andra 

säkerhetsinstitutioner som Asyaish (Asyaish är säkerhetsinstitution liksom Säpo) i Kurdistan 

om något brott är utanför polisens område t.ex. spioneri eller terror. Lagarna respekteras inte 

alltid på grund av de starka sociala relationerna mellan medborgarna samt partiernas 

inflytande över den rättsliga processen. Linz och Stepan (1996) hävdar att lagar bör garantera 

medborgarens frihet och självständigt. KRG lade också mycket vikt på att införa ett 

rättssystem där politiker, tjänstemän och vanliga medborgare står under samma lag enligt 

Taha (2012). På så sätt Hyden hävdade också i sin bok Demokratisering i tredje värden att 

genom en välfungerade rättsligasystem medborgarna skyddas bättre (Hyden 1998: 46). En 

riksdagsledamot vid namn Shahab (PUK) förklarade situationen med rättsystemet i Kurdistan 

enligt följande: 

Självklart under period 3 år 2003-2012 stiftades det flera lagar som gynnar 

allmänheten, bland annat när det gäller journalisternas rättigheter dvs. processen 

har utvecklats på ett positivt sätt gällande t.ex. politisk yttrandefrihet. Ett år efter att 

Kurdistan blivit självständigt 1992, stiftades det lagar som gynnar, som tryckfrihet 

medan under 2008 stiftade man lagar om att det inte ska finnas någon censor för 

det som publiceras på mediekanalerna (se bilaga 2 s. 64, Azad Adil 2011). 

Angående rättsystemet i Kurdistan var respondenterna från de oppositionella partierna 

såväl pessimistiska som optimistiska. Exempelvis Qader (2011), Komala Islamisk Kurdistan, 

nämnde att i Kurdistan stiftades en del lagar som gynnade den politiska yttrandefriheten efter 

2003. Medan Salim (2011), Islamistiskt broderskap Kurdistan, hävdade att makthavarna 

försökte stifta lagar som gynnade deras politik (se bilaga 2 s. 64, Azad Adil 2011). 
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Linz och Stepan (1996) menade att det civila samhället och politiska samhälle 

samspelar.  För att medborgarna skall leva lyckligt bör lagen följas och ingen särbehandlas. 

Därtill så bör det finnas oberoende domstolar. Såsom tidigare nämnts lanserade i Kurdistans 

konstitution år 2008 122 paragrafer för hur den kurdiska delstaten i norra Irak skall styras. 

Bland dessa paragrafer finns det lagar som har samband med Kurdistans rättsystem och den 

rättsliga processen. Exempelvis består paragraf 22 av 12 punkter och var och en av dessa 

punkter handlar om Kurdistans rättsystem (Kurdistan parlament 2012). Det som Dworkin 

menar med rättsstaten stämmer väl med Kurdistans rättsystem eftersom det finns lagar som 

skyddar medborgarnas liv och egendom. Kärnan i rättsstatens arena är ett system som består 

av lagar där invånarnas rättigheter säkras (Tamanaha 2002: 91). Vidare pågår en kontroll av 

den förändrade konstitutionen under period 2 och 3. I Kurdistan saknades det under en lång 

period en konstitution och därmed ett regelfäst skydd för invånarnas rättigheter. Därmed 

utnyttjade parti demokrati Kurdistan och parti union Kurdistan situationen genom att anställa 

partiska domare, vilket resulterade i att medborgarna blev maktlösa, menade respondenterna 

från oppositionella partier (se bilaga 2 s. 64, Azad Adil 2011). 

Utifrån genomgången av det historiska materialet kom man fram till det fanns skillnader 

gällande rättsliga processen i Kurdistan mellan perioden 2 (mellan år 1991-2003) och 3 

(mellan år 2003-2012).  Fram till år 2009 fanns det ingen författning i Kurdistan men lagarna 

spelade roll genom att döma vissa handledningar dvs. KRG använde sig av lagar från den 

högsta domstolen i Baghdad. Genom att skydda kurdiska medborgarnas liv och egendom. 

Innan det första valet (19 maj 1992) ägde rum i Kurdistan kom dåvarande politiska partier 

(KDP, PUK och övriga partier) överens om hur samhällsinstitutioner bör styras, samt vilka 

som är makthavarnas befogenheter. Detta kallades för ”inre stadgar” och i den första 

paragrafen ändrades namnet norra Irak till kurdisk federalastat i Irak. Kurdistans ”inre 

stadgar” bestod av 91 paragrafer och var och en av dessa paragrafer handlade om hur 

Kurdistan ska styras utifrån den rättsliga processen (Kurdistan Parlament 2010).  Den första 

riksdagens talman i Kurdiska parlamentet var en svensk-kurd vid namn Jawhar Namiq Salim 

mellan år 1992-2001 (Sydsvenskan 2011). När man relatera detta till ovan nämnda teorier 

angående rättsstaten kom man fram till att den kurdiska regionen har försökt vara rättsstaten 

genom att garanteras sina medborgares rättigheter och skyldigheter. 

Enligt Taha (kommunikationsordförande i juridiska departement i Kurdistan) skedde en 

stor del av de förändringar av de lagar som infördes 1972 i Irak pga. att vissa lagar aldrig 

garanterade frihet för medborgarna i Irak. Därför ökade år efter år antalet lagförändringar i 
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den Irakiska lagboken i syfte att medborgarnas liv och egendom skulle skyddas. En av de 

lagar som infördes i den nya lagboken handlade om kvinnors rättigheter. Detta eftersom 

kvinnor inte hade någon rättighet innan 1991, förklarade Taha (2012). Att en kvinnas liv 

skyddas är ett av nödvändigaste elementen i den rättsliga processen enligt Frändberg (1994), 

eftersom opartiskhet och korrekthet i utövandet av denna makt är en demokratisk 

grundprincip. 

  

4.4.4. Statsbyråkrati i Kurdistan 
 

Under period 3 växte korruptionen i Kurdistan, vilket i sin tur skapade problem för demokrati 

processen (Karlsson 2008: 149-150). Samtidigt hade folket stora bekymmer med rättsväsendet 

genom att detta inte medförde effektivitet i praktiken. Respondenter från de oppositionella 

partierna var såväl optimistiska som pessimistiska gällande situationen med Kurdistans 

statsbyråkrati. En av respondenterna påpekade att statsbyråkratin utvecklades positivt i 

regionen, (Abdulrahman 2011). Abdulrahman hävdade att situationen med den politiska 

yttrandefriheten var orsaken till att statsbyråkratin fungerade jämfört med tidigare perioder (se 

bilaga 2 s. 64, Azad Adil 2011). Detta har ett samband med Linz och Stepans teori om 

statsbyråkrati vad gäller en välfungerande förvaltning.  Förutom att det oppositionella tog upp 

frågor såsom korruption i sina mediekanaler ändrade makthavarna (KDP och PUK) också sin 

politik med hjälp av sina relationer till västvärlden, Shahab (2011), eftersom dessa två partier 

inte hade någon erfarenhet för styrning av landet samt att de inte heller hade någon relation 

med demokratiska länder. Dessa orsaker försvårade demokratiprocessen i Kurdistan fram till 

2003, därefter försvagades vägen mot en konsoliderad statsbyråkrati menade respondenterna 

(2011) från makthavarnas partier. Vilket innebär att en väl fungerade byråkratiapparat gynnar 

demokratiseringsprocesser menades Hauge, Harrop & Breslin (2000:434).  

När man utgår ifrån Linz och Stepans synsätt om denna arena och genom bearbetning 

av materialet kan man skapa en bild kring statsbyråkratin i Kurdistan under period 2 och 3. 

Kurdistan statsbyråkrati är fortfarande både svag och stark. En svag statsbyråkrati betyder här 

att korruption och mutor är utbrett i Kurdistan vilket förhindrar vägen mot en konsoliderad 

demokrati enligt alla Salim (2011). Med en stark statsbyråkrati förklaras här att under period 3 

(mellan år 2003-2012) bildades ett utskott i Kurdistans parlament för att bekämpa korruption 

och mutor (Al-Assadi 2012: 140-141). Kurdistans president Massoud Barzani fick hjälp av 
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sina allianser (PUK) som lade mycket vikt på att civilisera det kurdiska samhället och 

bekämpa korruption enligt Barwari (2011).  I dagsläget är Gendeli frågan (Gendeli betyder 

korruption) aktuell i Kurdistan, och gång på gång publiceras och diskuteras det om något 

problem skett i förvaltningsapparaten.  

Det folkliga upproret 1991 ledde till en statsbyråkrati utvecklades negativt. Detta 

resulterade i att två politiska partier utnyttjade situationen genom att dela upp de 

administrativa posterna mellan sig (Karlsson 2008: 149ff). 

 

4.4.5. Det ekonomiska samhället i Kurdistan 
 

Innan jag börjar analysera det ekonomiska samhället i Kurdistan under period 3 (mellan år 

2003-2012) är det värt att påpeka att den ekonomiska situationen var katastrofal under de 

tidigare perioderna i landet eftersom dåvarande totalitära regim i Irak ”… förstörde tusentals 

kurdiska byar, förstörde byarnas ekonomiska bas och infrastruktur, upplöste byarnas sociala 

och traditionella struktur, utrensade byarnas befolkning (Sofi 2009: 96). I perioden efter 

Gulfkriget 1991 fick kurderna ännu en chans att utveckla sin ekonomi:  

Saddams fall 2003 innebar ännu mer styrka för kurderna, inte minst ekonomiskt. 

De har fått ökade ekonomiska tillgångar jämfört med tidigare. I 

budgetförhandlingarna mellan kurdiska parten och den centrala regeringen för 

2007 kunde kurderna få 17 procent av hela Iraks olja intäkter och utländskt bistånd 

och lån. Den totala summan är beroende av priset på oljan i världsmarknaden, men 

den ligger mellan 5–6 miljarder dollar, summan för 2008 blev ännu mer. Det är den 

största summan som den kurdiska regionala regeringen någonsin har disponerat. 

Kurderna har alltså blivit rikare (Sofi 2009: 101). 

För första gången hade Kurdistan en stor summa av oljeintäkter och utländskt bistånd. I 

period 2 (mellan år 1991-2003) lyckades KDP och PUK inte utveckla den ekonomiska 

situationen i Kurdistan enligt de villkor som ställdes på dem av oppositionella partier och 

västvärldens länder. I den politiska ekonomiska reformen för Kurdistan, har KDP och PUK 

kunnat utveckla en marknad för varor och tjänster. Enligt Salim (2011) är anledningen till att 

de oppositionella kritiserar och ställer krav på makthavarna pga. att en del av makthavarnas 

politiker tar sig rätten till att utnyttja sin, position för eget intresse (se bilaga 2 s. 64, Azad 

Adil 2011). De ekonomiska förändringar som skedde i skedde i Kurdistan hade betydelse för 
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demokratiseringsprocessen under period 3 (mellan år 2003-2012). Eftersom det ekonomiska 

samhälle är en av de faktorer som tidigare uppmärksammades demokratisering och inte minst 

länder som har ekonomisk välfärd finns demokratiska styrda former samt demokratisering har 

genomförs i större utsträckning. Medan i länder med mindre ekonomiska välfärd 

demokratisering genomförs i mindre utsträckningen och finns det också icke-styrelseformer 

menades forskarna (Gasirowski & Power 1998). 

Det ekonomiska samhället i Kurdistan förändrades enormt under period 3 pga. att 17 % 

av Iraks oljeintäkter räckte för att KRG skulle kunna utveckla för infrastrukturer såsom 

bostäder, skolor, sjukhus, vägar och broar. Samtidigt satsade KRG på utbildning genom att 

skicka ett stort antal kurdiska studenter till olika universitet i världen, för att senare utbilda 

kurdiska folket på ett modernt sätt såsom andra demokratiska stater, enligt Shahab (2011). 

Den ekonomiska utvecklingen i Kurdistan förbättrade också de politiska relationerna mellan 

kurder och andra minoritetsgrupper eftersom kurderna har tagit speciell hänsyn till de andra 

grupperna när det gäller service och ekonomiskt stöd (Sofi 2009: 101). Dessa ekonomiska 

förändringar skedde efter den kurdiska delstaten i norra Irak formellt blev en federal region. 

Då fick Kurdistan sin del av oljans intäkter (Kurdistan parlament 2012). Kurdistan 

ekonomiska situation förstärkte sedan den auktoritära regimen fördes bort i Irak samt 

situationen med resursfördelningen förändrade enormt. Enligt Inglehart & Welzel är det 

viktigt ”att det ekonomiska välståndet inom ett samhälle fördelas relativ jämlikt mellan 

grupper och individer för det ska främja demokratisering” (Inglehart & Welxzel 2005).  

Följande citat visar på att det ekonomiska samhället i Kurdistan utvecklades på ett positivt 

sätt: 

”Erbil International Trade Fair” är ett sådant stort arrangemang som hålls nästan 

årligen sedan 2005, den tredje gången som hölls 2007 deltog 300 företag från 22 

olika länder i evenemanget. 2008 ökade antalet deltagande företag till 500. 

Arabiska parlamentarikers konferens som är ett gemensamt arrangemang för 

arabiska länder, som höll sitt trettionde möte 11–13 mars 2008 i Erbil, är ett annat 

exempel. Fler än 11 länder har hittills även öppnat konsulat, representation eller 

handelskontor i Erbil, exempelvis Frankrike, Ryssland, USA, Storbritannien, Iran, 

Tyskland, Kroatien och till och med FN har öppnat ett kontor (Sofi 2009: 118). 

När man relaterar ovan nämnda citat till Linz och Stepans teori om det ekonomiska 

samhället, förstår man att Kurdistan Regional Government förmodligen har planer på att 

utveckla en marknadspolitik för att attrahera olika länder i hela världen att komma in till 
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Kurdistan. Till exempel under period 3 investerade de utländska företagen cirka 11 miljarder 

USA-dollar i olika Project i Erbil (Erbil är huvudstaden i Kurdistan) (Ibid:119). Utifrån den 

nya politiska strategin förstår man att den ekonomiska reformen har haft positiv effekt på 

olika aspekter i det kurdiska samhälle under period 3 (mellan år 2003-2012), vilket 

resulterade i att Kurdistan slöt avtal med ett flertal företag i världen, t.ex. cirka 500 utländska 

företag ingick ekonomiska avtal med Kurdistan. Ett ökat intresse har visats bland de utländska 

företagen att få en förbindelse med Kurdistan genom den politiska reformen som skedde. 

Detta betyder att KRG lyckades utveckla Kurdistans ekonomi genom att försäkra regionen 

som en viktig handelsplats i Mellanöstern, där arbetskraft från övriga delar av världen ökar. 

Förutom att den ekonomiska utvecklingen i Kurdistan minskade fattigdomen så skedde 

samtidigt en utveckling inom demokratiprocessen. Den ekonomiska utvecklingen gynnade 

demokratiprocessen i Kurdistan b.la. genom ekonomiskt stöd till intresseorganisationen för att 

kunna utföra sina aktiviteter. En av de viktigaste aspekterna i Linz och Stepans teorier var i 

den konsoliderade demokratin en stat som fokuserar på ett civilt samhälle där medborgarna 

och organisationer på ett enkelt sätt kan delta och påverka ledningen.  

I början av 1991 var det ekonomiska läget i Kurdistan katastrofalt som resultat av de 

“dubbla embargon, dvs. dels FN:s embargo mot Irak och dels Saddam Husseins embargo mot 

det nyinrättade autonoma området” (Karlsson 2008). Efter den totalitära regimen föll i 

Baghdad 2003 så förbättrades den ekonomiska situationen i Kurdistan jämfört med period 2 

(mellan år1991-2003), som visas i följande citat:  

I budgetförhandlingarna mellan kurdiska parten och den centrala regeringen för 

2007 kunde kurderna få 17 procent av hela Iraks oljeintäkter och utländskt bistånd 

och lån. Den totala summan är beroende av priset på olja i världsmarknaden, men 

den ligger mellan 5–6 miljarder dollar, summan för 2008 blev ännu mer. Den 

enorma ekonomiska tillgången har inneburit en blomstringstid för Erbil och 

områden inom zonen. Man ser byggnads- och återuppbyggnadsarbeten överallt; 

man bygger bostäder, skolor, sjukhus, vägar och broar (Sofi 2009: 101) 

Den ekonomiska utvecklingen verkar ha påverkat de etniska relationerna positivt i 

Kurdistan, eftersom kurderna tog speciell hänsyn till de andra minoritetsgrupperna 

(turkmener, kristna, yezidier) när det gäller ekonomiskt stöd och politiska rättigheter. Denk 

och Silander hävdade också att det är ett demokratiskt krav att det bör finnas en rättvisande 

fördelning av samhällsresurser och även politiska resurser. Eftersom demokratiseringen 
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försvåras när människorna upplever att resursfördelningen är orättvis. (Denk & Silander 2007: 

42-43). 
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5.	  Sammanfattande	  diskussion	  och	  slutsats	  

Nedan kommer jag besvara min uppsats syfte och forskningsfrågor.  De följande resultaten 

nådde jag med hjälp av olika material och intervjuer med makthavare, oppositionella partier, 

opartiska organisationer, journalister och tjänstemän angående demokratiseringsprocessen i 

Kurdistan (som delstat i federationen Irak) med fokus på den konsoliderade demokratins fem 

centrala arenor. De huvudteorier som användes i denna forskning bestod av demokrati och 

demokratiseringsprocess (liberaliseringsfas, övergångsfas och konsoliderade fas). I denna 

undersökning använder jag också den konsoliderade demokratins fem olika element: civilt 

samhälle, politiskt samhälle, rättsstaten, statsbyråkratin, och det ekonomiska samhället. 

 Demokratiseringen i Kurdistan har genomgått tre olika demokratiseringsfaser och 

under var en av dessa faser skedde en del förändringar som uppfyllde krav på demokrati. I 

analysdelen bevisades att den kurdiska regionen lyckade att uppnå en stor del av 

demokratikraven under period 2 och 3 dvs. efter den auktoritära regimen fördes bort från 

makten. Demokrativågen sker fortfarande i Kurdistan pga. det nuvarande styrelsesystemet 

saknar en del demokratiska indikatorer enligt analysdelen. Bland annat när det gäller situation 

med rättsväsende, statsbyråkrati och ekonomin i Kurdistan. Kurdistans rättsliga process 

fungerar inte väl utifrån demokratiska principer och det finns även brist i regionens 

byråkratiapparat. Det finns även brist med Kurdistans ekonomiska situation genom att 

makthavarna inte lyckades att fördela samhällsresurserna på ett rättvisande sätt. De lyckades 

inte heller utnyttja samhällsinkomsterna för folkets allmänna bästa. 

Demokratiseringsprocessen infördes i Kurdistan i början 1991 dvs. då förändrades 

styrelsesystemet från ett auktoritärt till ett annat styre. Efter den nya styrelsen tog plats i den 

kurdiska regionen förändrades kurdernas livssituation på olika sätt b.la när det gäller politiska 

respektive ekonomiska. Innan detta behandlades det kurdiska folket omänskligt istället för att 

ge dem rättigheter till inflytande. När man utgår ifrån analysdelen så kom man fram till att 

situationen med den Kurdiska demokratiseringen förändrades positiv under alla tre faser 

(liberalisering, övergång och konsolidering). Demokratiseringsprocessen i Kurdistan infördes 

och förändrades under de två sist nämnda perioderna dvs. period 2 (mellan år 1991-2003) och 

period 3 (mellan år 2003-2012). Demokratins alla krav uppfylldes inte i den kurdiska 

regionen pga. av hinder som i sin tur försvårade demokratiseringsprocess.      
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Demokratiseringsprocessen påbörjades i Kurdistan under period 2 sedan den gamla 

totalitära regimen som styrdes av Baathpartiet föll i Kurdistan 1991, och i Baghdad 2003. 

Under den första perioden efter 1991 förändrades det politiska systemet i den Kurdiska 

regionen, där ett första steg mot demokratins utveckling infördes. De kurdiska medborgarna 

kunde välja sina representanter genom fria och rättvisande val. Sådana val skedde aldrig 

under tidigare perioder. Det finns skillnader när det gäller möjligheterna till regionens 

demokratisering under period 2 mellan 1991-2003, respektive period 3 mellan 2003-2012. 

Skillnaderna bestod i att de demokratiska principerna (de fem arenorna) skilde sig åt. Från och 

med det folkliga upproret 1991 startades Demokratiseringsprocessen i Kurdistan eftersom 

folket då hade möjligheter att delta och påverka styrelseskicket. Bland annat ökade antalet 

politiska partier och intresseorganisationer år efter år fram till dagsläget (se tabell 2, s.46). I 

en demokratisk stat måste minoriteten erkännas och mänskliga rättigheter garanteras, vilket 

betyder att grupper såsom turkmener, assyrier och armenier hade samma rättigheter liksom 

majoritetsgruppen i Kurdistan när det gäller fördelningen av samhällsresurser och utbildning, 

hävdade den turkmenska riksdagsledamoten (Mohamed 2011). Av de 111 

riksdagsledamöterna var 11 platser för minoritetsgrupper (Al-Assadi 2010: 129). Kurdistans 

demokrati var bristfällig också på grund av att makthavarna (KDP och PUK) inte hade någon 

erfarenhet att styra ett land. Konflikterna mellan KDP och PUK försvagade 

demokratiprocessen i Kurdistan under period 2 (mellan år 1991-2003).  

Resultaten visar att det finns förutsättningar för Kurdistan att kunna övergå till ett 

demokratiseringssystem även om det finns svagheter i områden såsom rättsstaten, 

statsbyråkratin och det ekonomiska samhället. Demokratiseringen fungerar som 

styrelsesystem även i icke-självständiga stater t.ex. fallet med Kosovos demokratisering 

förklarar väl (se del 1, s 9). Under period 3 (mellan år 2003-2012) gjordes enorma framsteg 

men ännu finns det ett antal kriterier som bör åtgärdas, bland annat när det gäller t.ex. 

Kurdistans rättsliga process och bekämpningen av korruption. Kurdistan har visat att de är 

villiga att göra reformer, därför skedde förändringar från ett svagt/starkt politisk samhälle till 

ett starkt politiskt samhälle. Enligt teoretikerna kräver det politiska samhället en stark 

institution såsom politiska partier, opposition, val, politiskt ledarskap och inte minst allianser.  

I dagsläget består Kurdistan av dessa institutioner till skillnad från period 2 (mellan år 1991-

2003) som saknade en opposition, vilket är nödvändigt i en demokratisk stat för att övervaka, 

kritisera och konkurrera med makthavarnas politik.   
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Situationen med ett civilt samhälle förbättrades i Kurdistan dvs. från ett svagt/starkt till 

ett stark civilt samhälle eftersom möjligheten ökade för civilsamhället att binda eller delta i 

nya föreningar, organisationer och sociala nätverk. Dessa sammanslutningar lyckades 

civilisera det kurdiska samhället via föreläsningar, debatter och diskussioner samt 

underlättade Kurdistans vägar mot en konsoliderad demokrati. Kurdistans civilsamhälle kan 

anses vara starkt för att uppnå en konsoliderad demokrati (det civila samhällets arena). Media 

har haft en avgörande roll för att utveckla ett mer öppet civilsamhälle, vilket i sin tur ger 

utrymme för medborgarna att kunna kontrollera staten. Även situationen med Kurdistans 

yttrandefrihet förändrades positivt under period 3 (mellan år 2003-2012) på grund av antalet 

mediekanaler som tillhörde de oppositionella samt opartiska organisationer som ökade 

kraftigt (se figur 1, s.42). Jämfört med de tidigare nämnda arenorna (politiska respektive 

civila samhället) skedde inte stora framsteg när det gäller övriga arenor (rättsatsen, 

statsbyråkrati och det ekonomiska samhället) enligt analysen. Liksom period 2 (mellan år 

1991-2003) är dessa tre arenor fortfarande starka/svaga pga. att makthavarna inte lyckades 

bekämpa korruptionen, införa en korrekt rättvisande process och inte heller en välfungerande 

statsbyråkrati.    
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Bilagor  

 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Till representanter från makthavare, oppositionen, journalister och opartiska organisationen: 

1. Kan du berätta lite om era media kanaler och när ni startade? 

2. I vilken av följande kanaler sprider ni ofta ert budskap? 

3. Vad brukar ni ofta publicera i er mediekanaler? 

4. Finns det några skillnader mellan alla dessa kanaler när ni publicerar era politiska 

aktiviteter? 

5. Genom vilka kanaler får ni mest möjlighet att kommunicera med medborgarna? 

6. Anser ni att dessa mediekanaler är ett hjälpmedel för er att nå målet? Till exempel 

vilken av kanalerna? 

7. Finns det något hinder för er när det gäller publiceringen av debatter eller diskussioner 

i någon av era mediekanaler? 

8. Hur reagera motståndarna efter det som publiceras i er media kanaler? 

9. Har ni fått något hot från era politiska motståndare? 

10. Anser ni att det finns någon statlig censur som kontrollerar era mediekanaler?  

11. Vilket ämne är svårt för er att publicera artiklar om? Nämn gärna ett exempel? 

12. Är du pessimistisk eller optimistisk till de förändringar som skedde i Irakiska 

Kurdistan efter 2003? 

Till representanter från det ekonomiska respektive juridiska departement i Kurdistan: 

1. Kan du förklara hur den juridiska processen/ekonomiska situationer i Kurdistan ser ut 

sen Kurdistan blev en självständig region? Till båda respondenterna.  

2. Finns det några skillnader i den rättsliga processen i Kurdistan mellan period 2 år 

1991-2003 och period 3 år 2003-2012? 

3. Skedde några förändringar/utveckling i Kurdistans rättsliga process/ekonomi efter det 

Amerikanska kriget i Irak 1991 respektive 2003? Till båda respondenter. 

4. Kan du ge några exempel/siffror på de lagar/budget som förändrades i Kurdistan? Till 

båda respondenter. 
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Bilaga 2: Intervjuer  

  
 
Respondenter (2011 och 
2012) 

Arbetsplats Partitillhörighet 

Qader, Aram (2011) Riksdagsledamot Komala Islamisk Kurdistan  
Salim, Samir (2011, 2012) Riksdagsledamot, Jobbar i det 

ekonomiska utskottet i 
Riksdagen 

Islamistiskt broderskap 
Kurdistan 

Abdulrahman, Payman 
Izadin (2011) 

Riksdagsledamot Goran 

Mohamed, Sherdel Tahsin 
(2011) 

Riksdagsledamot Opartisk 

Shahab, Nori Sozan (2011) Riksdagsledamot PUK 
Barwari, Abdulsalam (2011) Riksdagsledamot PDK 
Domeli, Kheder (2011) Tjänstemän  Opartisk akademisk organisation 
Abdulaziz, Rashid (2011) Journalist Opartisk journalist 
Taha, Abudlrzaq Jalal (2012) Juridiska Departement  Opartisk tjänsteman  
 
 

 

 

 

 


