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Abstract: 
The year 2017 has gone into history for being an interesting year when it comes to regional struggles 

for independence. That is because in that year two referendums were proposed. One by the Catalans in 

Spain and the other by the Kurds in Iraq. Both referendum proposals were unsuccessful. However, the 

struggle for autonomy and self-determination in an already sovereign state, is still an interesting area 

to study. Especially in the case of the Kurds, which are divided amongst four states in the middle east. 

The reasons behind that struggle and what they can tell about the independence claim as a whole, is 

something relevant to study in the area of political science. The objective of this study is to apply both 

classic and modern theories of secession on the Kurdish struggle for independence in the states of Iraq 

and Iran, to see if there is a covariance in the studied variables. The methodology of the study is a 

comparative analysis of the Most Similar Systems Design method, whereas the theory of the analysed 

objective is the theory of secession which has been created with the basis of Wood five criterions of 

secession. In addition to this analytical framework other theoretic aspects such as regional stability, 

the international community and economic factors have been added to support the secession theories 

and thereby creating a better degree of explanation. The analysis concluded that there could be seen a 

covariance of the secession theory and the regional self-determination and it concluded that Wood’s 

first criteria, the preconditions of secession, is the most important variable to study. The study 

couldn’t conclude which one of Wood´s preconditions that seemed to be the most important. 
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1) Inledning 
År 2017 har varit ett intressant år för det internationella samfundet. I Europa och Asien hade 

två länder delat på samma ambition, och denna är drömmen om en egen stat. Både Katalanerna 

i Spanien och Kurderna i Irak skulle utropa ett referendum som hade som avsikt att bilda en 

egen stat. Båda ambitioner skulle tystas väldigt snabbt, men tanken om en secession kvarstår 

än idag. Men just kurderna skiljer sig i ett avseende från deras katalanska vänner, de är en 

folkgrupp, med en gemensam historia och kultur som lever delad under fyra stater. Kurderna 

som grupp har fått uppleva fyra olika historier trots att dessa utgör en gemensam folkgrupp, 

vilket som gör regionen intressant att undersöka. Hur har secessionsambitionerna yttrat sig 

mellan dessa delar, hur har den regionala självständigheten utvecklats och vad ligger till grund 

för denna utveckling? Detta är frågor som denna undersökning vill besvara.  

 

Denna studie är en komparativ studie som kommer att undersöka hur de kurdiska 

secessionsambitionerna i områdena Iran och Irak har yttrat sig och påverkat graden av regionalt 

självbestämmande. Termen secession definieras av Muro och Woertz et al (2018: 11) som ”ett 

lösgörande av ett territorium från en existerande stat med målet att skapa en stat av det lösgjorda 

området”. Undersökningsobjektet har utgjort ramen för tidigare studier, till dessa räknas De 

Velliers (2012) som beskriver problematiken av secession i det internationella juridiska 

systemet. Det som har blivit följden av det kurdiska folkets förtryckt sedan början av 1900-

talet (Singh 2017) är secessions ambitioner, då secession ses som en sista utväg. Secession som 

en sista utväg har skrivits om i Buchanan (1999), Willkins (2000) och de Velliers (2012). 

Normativ beskrivande forskning gällande kurdernas historia har bedrivits, som man kan se av 

Kuutman (1983), McDowall (2004), Karlsson (2008) och Charountaki (2018), alla som 

kommer att utgöra den empiriska basen för denna studie. Utifrån detta ramverk kommer 

undersökningen att kunna undersöka om det analytiska ramverket med basis i Wood (1981) 

utgör en förklaringsgrad för regionalt självbestämmande. Med termen regional 

självbestämmande avser författarna den konkreta graden av kurdernas politiska inflytande i 

den kurdiska regionen i Iran och Irak. Då den kurdiska befolkningen i båda länder har en 

gemensam kultur och historia, vilka har gått två olika vägar sedan slutet på första världskriget, 

blir det härmed statsvetenskapligt intressant att undersöka detta fenomen, som utmärker sig 

som ett studieobjekt inom ramen för secessionsstudier 
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1.1) Syfte:  
Syftet med studien är att genom en komparativ analys förklara två liknande fall av 

secessionsambitioner. Samt hur dessa yttrar sig konkret i graden av regionalt 

självbestämmande. Studien kommer att undersöka förhållandet mellan secessionsteorier och 

den kurdiska historian från 1918–2019 i Iran och Irak. Studien kommer även undersöka hur 

graden av regionalt självbestämmande har förändrats under tiden. Detta kommer sedan att 

diskuteras utifrån olika teoretiska aspekter så som ekonomiska aspekter, politisk stabilitet och 

det internationella samfundets roll för att understödja komparationen. 

1.2) Frågeställning: 
- I vilken utsträckning finns det samvariation mellan secessionsteorierna och graden av 

regionalt självbestämmande för kurderna i regionerna Irak och Iran? 

- Hur kan ekonomiska aspekter, regional stabilitet och det internationella samfundets 

roll vara till nytta i förklarandet av relationen mellan det minoritetsbefolkningen och 

den centrala auktoriteten?  

- Hur kan teorierna tillsammans förklara skillnaden i förändringen av regionalt 

självbestämmande? 

1.3) Disposition 
Undersökningen att motiveras utefter dokumentet “Uppsatsguide” och den framställer en 

disposition som rekommenderad att följa. Undersökningen presenteras med en inledning, 

syfte och en frågeställning för att läsaren ska få en konkret uppfattning av studiens 

forskningsområde. Utöver det formella delarna, där även val av material samt avgränsningar 

ingår, presenteras även det teoretiska ramverket som studien har formulerat. Sedan 

presenteras och motiveras val av metod. Därefter presenteras det empiriska ramverket, som 

utgör den empiri som studien använder. Analysen baseras på de ovanstående delarna, där 

dessa kopplas ihop för att därefter utmynna i en diskussion, där teorikopplingen finns. 

Slutligen följer slutsatserna som studien kommer att resultera i. 

 

1.4) Tidigare forskning 
Den kurdiska historien kommer att skapa den empiriska bakgrund som krävs för att kunna 

analysera uppsatsens forskningsfråga. Den valda empirin kommer med hjälp av det teoretiska  
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ramverket kunna förklara utvecklingen av regionalt självbestämmande som har skett i 

regionen. Nedan presenteras det aktuella forskningsläget inom forskningsproblemet för detta 

arbete.  

  

Hevian (2013) och, Rogg och Rimscha (2007) har båda två bedrivit empirisk forskning som 

har gjorts på de kurdiska politiska partierna Detta är vetenskapligt intressant men de har 

uteslutits eftersom studien inte fokuserar enbart på partier, utan det fokuserar på det regionala 

självbestämmandet. På liknande sätt kommer Schoon (2015) att exkluderas på grund av att 

denna studie undersöker det politiska partiet PKK. Vilket är arbetarpartiet i den kurdiska delen 

av Turkiet. I Studien av Ali (2015) intervjuas den föregående ledaren av ett islamistiskt politiskt 

parti i Kurdistan där frågor angående radikalism, nationalism och islamism diskuterades. 

Denna studie faller utanför forskningsfrågans område då den beaktar religion som en 

huvudsaklig förklaringsfaktor. Religion är något som klassificeras under kulturella faktorer av 

Wood (1981) och därmed blir denna studie inte aktuell för studiens forskningsfråga.  

 

De frågor som statsvetenskapliga teoretiker har ställt till statens våldsutövning är frågan; Vad 

är accepterad våldsutövning? Här är svaret från teoretiker då att folket på ett visst territorium 

har ett normalt liv och har accepterat suveräniteten från den centrala auktoriteten. Willkins 

(2000) skriver vidare att om en viss storlek av befolkningen på territoriet är illojal mot den 

centrala auktoriteten så är revolution eller secession ett val. Det är här som det finns olika 

synsätt på om secession är en moralisk rättighet eller om detta är det är en institutionell 

rättighet. Synssättet på rätten till secession finns utifrån tankesättet i den konstitutionella 

demokratin, vilket menar att människan har en egen rätt att bedriva secession, synsättet nämns 

i Buchanan (1999) och i Wilkins (2000).  

  

Willkins (2000) skriver att det finns en negativ insikt av secession vilket är att om folket som 

bedriver secessionen är icke liberala i utförandet så kommer detta att skada den internationella 

ordningen. Detta eftersom icke liberala folk kan komma i kontakt med andra icke liberala folk, 

vilket leder till att det internationella demokratiska förlorar sin uppgift. Denna uppgift är att 

skapa och bibehålla den internationella demokratin. Willkins grundar sina argument i detta 

synsätt då argumentet är att secessionen inte sker i ett vakuum, och därför är inte alla former 

av secession berättigade. Här skiljer sig Willkins från Buchanan (1999), där Buchanan menar 

istället att det finns olika normativa förklaringar till att berättiga en folkgrupp secession.  
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Det första perspektivet som Buchanan redogör för är ”Remedial Right Only Theories”(1999: 

37) , vilken menar att folket måste ha secession som en sista utväg. Detta perspektiv är 

intressant för uppsatsen då denna beskriver secession som en sista utväg, vilket är ett perspektiv 

som beskrivs av de Velliers (2000) med flera. Det andra perspektivet på secession som 

Buchanan (1999) redogör för är ”Primary Right Theoreis” (1999: 37) vilken är att vissa grupper 

har en allmän rätt till secession. Författaren skriver att det finns en korrelation mellan rätten till 

revolution och rätten till secession, fastän detta synsätt inte förutsätter brott mot mänskliga 

rättigheter utan folkets rätt till secession på grund av folkets nationstillhörighet.  

 

Karolewski och Suszycki (2011) har uteslutits på grund av att denna litteratur redogör för 

nationalism i studien om folkliga minoriteter inom den suveräna staten. Folkets känsla av 

emotionellt samband skapas vanligen ur nationalismen, men det beskrivs inte som en 

definitiv faktor till en utökad maktposition för secessionsrörelsen. Detta är således en 

intressant utgångspunkt, men eftersom studien undersöker samvariationen mellan 

secessionsteorier och graden av regionalt självbestämmande genom en komparation av fallen 

Iran och Irak så faller den härmed bort. Nationalism är en intressant synvinkel, men till följd 

av studiens avgränsning till regional självbestämmande faller en studie om ideologier utanför 

ramen för forskningsfrågan.  

 

En studie som har gjort inom demokratiforskningen på specifikt de facto stater är MacQueen 

(2015) som skriver att demokrati är en faktor till statsbildning under 2000-talet och att de facto 

stater bör använda den demokratiska utvägen till definitiv statsbildning då demokratiprocessen 

skapar en legitim auktoritet. En spekulativ demokratiforskning kommer på grund av sin 

normativa utgångspunkt att exkluderas, då demokrati i samband med de facto stater är en annan 

form av studie än den som studerar secession och utvecklingen av regionalt självbestämmande. 

Givetvis är demokratiskt stabilitet något intressant ur en normativ studie specifikt gjord på de 

facto stater, men även här utgör valet av fall en minoritetsbefolkning som finns i två suveräna 

stater.  

1.5) Material 
I fallet av det empiriska materialet gjordes en inhämtning med bas på Esaiasson et al (2017: 

291–295) där det beskrivs fyra källkritiska regler, vilka är äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens. Det insamlade empiriska materialet har inhämtats från statsvetenskapliga böcker och 
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från relevanta statsvetenskapliga artiklar från exempelvis Google Schoolar och Jstor. I det 

teoretiska materialets fall krävdes en generell inhämtning av materialet kombinerad med flera 

mindre och specifika inhämtningar av det teoretiska materialet, som exempelvis de teoretiska 

utgångspunkterna till perspektivet på secession som Wood (1981) beskriver. Därefter lades 

teorier om ekonomiska aspekter, politisk stabilitet och det internationella samfundets roll, 

detta då författarna under inhämtningsprocessen har insett att dessa tre variabler är vanligt 

förekommande i secessionsforskning. Härmed klassificeras Wood (1981) som det primära 

teoretiska ramverket, och de tre analytiska kategorierna klassificeras som kompletterande 

teoretiskt ramverk. 

 

För att få den nödvändiga historiska empirin som ligger till grund för att besvara 

forskningsfrågan har tre böcker valts för att samla det empiriska materialet. Dessa är 

Kuutman’s (1983) Om kurder, McDowall’s (2004) A modern history of the kurds, samt 

Karlsson (2007) Kurdistan, landet som icke är. Då dessa tryckta källor enbart sträcker sig till 

2007 har Byman (2012), Ottaway (2015) samt Charountaki (2018) använts för att komplettera 

de tryckta källorna i en tidsaspekt. Även Muro et al (2018) har lagts till, specifikt för resultatet 

av det referendumförsöket 2017. Valet av empiriskt material baseras dels på Esaiasson et al 

(2017) tidigare nämnda källkriterier, men motiveras till följd av tillgång av materialet. Empirin 

blir härmed djup, och då böckerna beskriver samma händelser bidrar detta till trovärdigheten 

gentemot materialet, och stärker därmed trovärdigheten till analysen.  

1.6) Avgränsningar:  
En första avgränsning som studien har gjort är avgränsningen i tid. Här har studien valt att 

undersöka en hundraårig tidsperiod. Avgränsningen beskriver tidsperioden mellan Osmanska 

rikets fall i slutet av 1920-talet, fram till irakiska kurdernas semi-autonoma tillstånd i slutet av 

2010-talet. Denna tidsperiod kommer med hjälp av det studerade materialet att redogöra hur 

situationen har utvecklats på det kurdiska territoriet under denna tidsperiod. Den hundraåriga 

tidsperioden har även valts som lämplig, eftersom det kurdiska folkets strävan till secession har 

förändrats över denna tidsperiod beroende på vilken auktoritet som det kurdiska folket har haft 

som förmyndare. Vidare kommer detta att förklaras djupare i empirikapitlet. 

 

Den andra avgränsningen som studien har gjorts är avgränsningen i rum. Denna avgränsning 

har gjorts eftersom det kurdiska folket finns på ett territorium i fyra olika länder. Om studien 
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skulle appliceras på alla fyra länder skulle varken en kvalitativ, komparativ eller kvantitativ 

metod vara lämplig för studien, då fyra fall hade valts att studera i denna studie. Det som 

studien har valt att göra istället är att göra en komparation mellan de kurdiska secessions 

ambitionerna på det iranska territoriet med de kurdiska secessions ambitionerna på det irakiska 

territoriet. I inhämtningen av material så sågs det ett bredare forskningsfält med flera studier. 

Dessa har gjorts på de irakiska så väl som det turkiska territoriet, men desto färre på det iranska 

territoriet. Detta gjorde att en komparation mellan de iranska kurderna och de irakiska kurderna 

intressant att undersöka, på grund av att staterna Iran och Irak delar en tidsperiod av konflikter. 

som exempelvis Iran-Irak-kriget under 1980-talet (Karlsson 2008: 189f).  

 

2.0) Teoretiskt ramverk  
Under detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket som ligger till grund för analysen. 

Detta avsnitt består av en problematisering av fallet genom en definition av termen secession 

samt en definition av det kurdiska folket. Sedan presenteras olika former av 

secessionsstrategier. Vidare lyfts aspekter som kommer understödja analysen och 

diskussionen, till dessa räknas regional stabilitet, ekonomiska aspekter och det internationella 

samfundets roll. 

 
2.1) Secession, en grundläggande definition 
Secessionsprocessen definieras av Pavkovic & Radan som ett lösgörande av territorier från en 

existerande stat med målet att skapa en stat av det lösgjorda området. På så vis ska även anti-

secession kunna definieras som att förhindra att en region bryter sig ur den suveräna staten. 

Utöver det bör Centrala auktoriteten även motverka det internationella erkännandet av andra 

stater för den utbrytande regionen. (Muro et al 2018: 11).  

 

Ett avvägande som Wood använder i den definierande fasen är skillnaden mellan separatism 

och secession, detta är ”their willingness or unwillingness to recognize the sovereignty of the 

political authority” (1981: 110). Skillnaden här enligt Wood (1981) är att en separatiströrelse 

visar motstånd mot den politiska auktoriteten, samt står för strävan om en lokal eller regional 

autonomi. Per definition har secession ett mera konkret krav vilket är suveränitet. 
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Det sista avvägandet som studien väljer att ta upp är skillnaden mellan revolution och 

secession. I det tidigare stycket skriver uppsatsförfattarna skillnaden mellan secession och 

separatism. Detta är av vikt då dessa två termer innehåller likheter och skillnader vilket även 

förekommer i definitionen av secession respektive revolution. Buchanan (1997) definierar 

revolutioner utifrån målsättningen att de är till för att avsätta en tyrann från dess maktposition, 

och har som mål att “overthrow the government” (Buchanan 1997: 35). ecessionens mål är per 

definition att “remove one´s group and the territory it occupies from the control of the state” 

(Buchanan 1997: 36).  

2.2) Vilka är det kurdiska folket? 
Singh (2017) skriver att ett gott styre med hög effektivitet och en demokratisk legitimitet 

säkerställer mänskliga rättigheter i moderna tider, och kurderna som folk har blivit 

diskriminerade och har förtryckts politiskt som grupp. Singh (2017) fortsätter där han beskriver 

att kurderna finns i Iran, Irak, Syrien och Turkiet som en etnonationell minoritet. Kurderna har 

blivit förnekade egna nationalstater efter exempelvis Osmanska rikets fall då andra stater 

bildats i regionen.  

  

Ett problem som beskrivs mellan secession och legitimitet uppstår då en grupp utövar ensidig 

secession. Andra folkgrupper som lever på samma territorium kommer att vara emot 

secessionen. På grund av detta kan territoriella konflikter uppstå till följd av en heterogen 

befolkning, vilket hämmar legitimiteten i secessionen. Stater är inte legitima om de hotar en 

betydande del av sin befolkning genom policy, förtryck, eller genom institutionell rasism och 

det exempel som Buchanan lyfter är kurderna i Irak. (Wilkins 2000; Buchanan 1999) 

 

En teoretisk studie som väljer att istället lyfta fram secessionsteorier i samband med den 

multinationella staten och teorier som folkets självbestämmande är Costa (2010), som skriver 

att detta perspektiv skulle definiera en betydelsefull anledning till minoriteters rätt till “a valid 

reason for a minority nation to secede “(Costa 2010: 64). Den svenska översättningen är ett 

legitimt secessionsförsök, men ordet secessionsförsök är vagt. Därav kommer uppsatsen att 

använda secessionsambitioner. Costas (2010) artikel skapar ett nytt teoretiskt djup i 

problemformuleringen då artikeln redogör specifikt för hur en minoritet i en multinationell stat 

kan utföra ett secessionsförsök legitimt. Denna del av Costas (2010) analys kommer att 

legitimera ett folks rätt att uttrycka sin vilja om en secession. Genom Costas (2010) bakgrund 
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kan undersökningen problematisera termen det kurdiska folket i samband med 

forskningsfrågan I vilken utsträckning finns det samvariation mellan secessionsteorierna och 

graden av regionalt självbestämmande för kurderna i regionerna Irak och Iran? 

 

Kofman (1998) menar att secession kan legitimeras om en folkgrupp innehar två saker, den 

första är karaktäristiska drag för gruppen som helhet och karaktäristiska territorier. Om en stat 

har territoriella grupper med regionala minoriteter skulle de i så fall vara av högsta prioritet av 

secession. Kofman (1998) fortsätter där han skriver att secession inte kan legitimeras om inte 

minoriteten diskriminerar majoriteten, och problematiken exemplifieras med fallet minoriteten 

tar en stor del av majoritetens naturresurser vilket skulle få följden av instabilitet i regionen.  

 

Packard (2013) och Hadji (2009) argumenterar för en förtjänad suveränitet på det kurdiska 

territoriet (earned soverignty) (Packard 2013: 188; Hadji 2009: 528) och synsättet bottnar i att 

det kurdiska folket i Irak uppnår kraven för självbestämmande då folket innehar ett språk, en 

religion, en etnicitet, en historia och en kultur (Hadji 2009: 522). Packard (2013) presenterar 

även argumentet för en kurdisk stat då de uppnår kraven från Montevideo Konventionen, vilket 

är en permanent befolkning, ett definierat territorium, en regering och kapaciteten att ingå i 

internationella avtal med andra stater. Förtjänad suveränitet definieras som skapandet av en ny 

suverän stat under internationell övervakning där makten gradvis överförs från den centrala 

auktoriteten till den nybildade statens regering. Kraven som Packard (2013) beskriver är en 

delad suveränitet, bildandet av institutioner och det internationella samfundets roll där staten 

ges sin självständighet. Det som även kan tilläggas i denna modell, enligt Packard (2013) är tre 

olika former av suveränitet, vilka är villkorlig suveränitet, fasad suveränitet och en begränsad 

suveränitet beroende på graden av det internationella samfundets inblandning.  

2.3) Secession som sista utväg 
Muro et al (2018) förklarar hur relationen till den centrala auktoriteten kan påverka vilken sorts 

secessionsprocess regionen står inför. Han skiljer här på två olika, den ömsesidiga och den 

omstridda. Den ömsesidiga secessionen har som krav att en överenskommelse med den centrala 

auktoriteten behöver åstadkommas, och kännetecknas av inget eller lite våld. Denna process 

ses för det mesta som en rättsfråga och kräver att man erkänner secessionen konstitutionellt. 

Sedan finns den omstridda secessionen (även Unilateral declaration of independence, eller 

UDI), och är ofta förknippad med korrigerande rättsteorier som åberopar sig på nationernas 



 
 

13 
 

rättigheter för ensidig avskiljning i fall av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 

orättvis annektering av territorier eller systematiska kränkningar av överenskommelser om 

självstyre. UDIs, som exempelvis det kurdiska självständighetsreferendumet 2017, tenderar till 

att vara mindre framgångsrika då dessa uppfattas kunna ge nytt vind till secessionsrörelser i 

hela världen, och därmed hotar att rubba den internationella politiska ordningen. UDIs utgör 

en form av revolution mot den internationella ordningen, och dessa politiska processer 

kännetecknas av politiska spänningar och sociala konflikter, vilket resulterar i internationella 

oroligheter. (Muro et al 2018) 

 

Det huvudsakliga argumentet som beskrivs i de Villiers (2012) är att secession skall bara 

användas som en sista utväg för att kunna skydda minoriteter. Detta då deras försök till 

utvidgade rättigheter har misslyckats och minoritetens rättigheter har tidigare blivit 

diskriminerad av den centrala auktoriteten. De Velliers (2012) skriver även att det måste det 

finnas ett avtal mellan den centrala auktoriteten och secessionsrörelsen. Wood (1981) skriver 

istället att det finns psykologiska förutsättningar för secession. De emotionella banden blir 

starkare inom secessionsgruppen då de känner ett inneboende hot, som leder till att 

secessionsgruppen har en vilja att skydda sin kultur mot den centrala auktoriteten.  

  

Från den centrala auktoritetens sida kan idén om ingen återvändo beskrivas som då staten 

förlorar kontrollen över sitt territorium, vilket får påföljden att detta territorium utgör en 

säkerhetsrisk för staten. Från secessionsrörelsens sida kommer idén om ingen återvändo att 

uttrycka sig på olika sätt vid olika fall av secession, men i normalfallet då secessionsrörelsen 

känner ”a perceived cultural threat reaches an extraordernary level of immediacy” (Wood 1981: 

128). Wood (1981) skriver sedan att vikten av en folkomröstning, som har en legitimerande 

faktor. Detta då om centrala auktoriteten inte godkänner folkomröstningen kommer denna stat 

ses illegitim och secessionsrörelsen mål med secessionen därför bli mera legitim. 

2.4) Centrala auktoritetens förmåga att motarbeta secession  
En studie gjord av Muro et al (2018) beskriver olika strategier som secessions och anti-

secessions rörelser kan använda för att uppnå sitt mål och efter denna kartläggning av olika 

secessioner fortsätter artikeln med att titta på hur stater reagerar på secessionsförsök. De flesta 

stater beaktar inte secessionsförsök om de inte är legalt bundna till att göra så. Det är få länder 

idag som har secessionsförsök försäkrat i sin konstitution. När secessionsförsök inte har stöd i 
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konstitutionen, och inte kan hanteras med fredliga medel inom staten blir dessa mer komplexa 

och svårlösta. Detta har som resultat av detta blir det internationella samfundet mer relevant. 

Till följd av att secessioner innebär förlorade territorier, ekonomiska resurser, en minskad 

population och en minskad status är det typiska utfallet att majoritetssamhällen svarar med 

repressalier på secessions ambitionen. (Muro et al 2018: 11 och 27f, 28) 

 

Ekonomiska repressalier har använts och används idag för att bemöta krav om secession. Då 

ett storskaligt krig inte går att motivera i dagens politiska läge har dessa repressalier blivit mer 

vanliga, något som fallen Irak och Iran visar. Secessioner kretsar för det mesta kring olikheter 

i frågor om identitet, politisk historia och rättigheter, men även de ekonomiska aspekter är av 

stor relevans där den katalanska och det flamländska secessionskravet har bevisat detta (Muro 

et al 2018: 99). Argumenten för denna ståndpunkt kretsar mycket kring ekonomiska orättvisor. 

De bygger på resonemanget att en region ”betalar” mer än ”vad de får”, och att en secession 

skulle resultera i ökade ekonomiska resurser.  Lika viktig blir ekonomiska aspekter när det 

kommer till att motverka secession, där den ekonomiska strategin kan basera sig på såväl 

ekonomiska belöningar för fortsatt lojalitet eller ekonomiska sanktioner som stridsmedel i fall 

av konflikter. Muro et al (2018; 105) resonerar om ekonomiska aspekters betydelse i secession 

genom att ge en inblick i vilka sorters strategier som är de mest förekommande idag. Medan 

blockader och bojkotter är mindre förekommande idag så har ekonomiska belöningar har blivit 

mer relevanta. 

2.5) Regional stabilitet och secession  
De Velliers (2012) undersöker federalism, där undersökningen bottnar i Buchanan (1999). 

Federalism som faktor anses vara en förklaring till decentraliserings problematiken i studien 

om secession. Korrelationen som dras medför att en viss legitimitet bibehålls inom staten då 

staten behåller sin maktposition, men ger regional autonomi till den utbrytande folkgruppen. 

Fördelen med federalism är att federala stater skapar en vilja för det utbrytande folket att stanna 

inom staten, men det skapas även motsättningar då det utbrytande folket vill ha mer makt.  

  

Stabilitetsdilemmat är definierat som att det ökade välståndet i de facto staten kommer att leda 

till regional instabilitet. Detta då en secession kommer att leda till en ökad benägenhet för 

secessionsrörelser att formas vilket leder till instabilitet i ett globalt perspektiv. Det 

internationella politiska och juridiska systemet kommer på grund av stabilitets dilemmat att 
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vara i en oviss situation vid ett secessionsförsök. Detta då deras tidigare politik som består av 

återintegrering och intervention inte visat sig ha fungerat enligt Relitz (2019). En annan 

paradox i det internationella systemet är ”The Paradox of Just-Cause Theories of Secession” 

(Costa 2010:84) vilket är om stater legitimerar en secession kommer det medföra att en 

förändring av status quo i den internationella politiken. Detta resonemang går att applicera även 

åt andra hållet. I de fall där secession inte är legitimt så kommer secessionen inte att leda till 

samma form av instabilitet i den internationella politiken. Dessa är tecken på hur secession kan 

bilda instabilitet i det internationella politiska systemet och samtidigt utgöra en grund för det 

internationella samfundet att antingen agera eller hålla sig undan vid fall av ett secessionskrav. 

 

Lu och Thies (2013) studie fick resultatet att krig och rivalitet har en statistisk signifikant 

negativ inverkan på statsbildning i Mellanöstern, medan krig hade en positiv inverkan på 

statsbildning i Europa. De rivaliteter som Lu och Thies (2013) beskriver är rivaliteten inom 

staten, rivaliteten inom religionen Islam samt rivaliteten mellan islam och judendomen. Den 

rivalitet som är av vikt för undersökningen är rivaliteten mellan shia och sunni.  

  

Statsbildning i Mellanöstern enligt Lu och Thies (2013) kan visas på tre olika sätt, där staten 

kan klassificeras som svag, mild, hård eller stark. Skillnaden mellan en svag stat och en mild 

stat är att en svag stat är i styrelseskicket svagt då det finns splittringar inom staten. En mild 

stat är definitionen på en stat som styr med hjälp av övertygelse istället för våld. Skillnaden 

mellan en hård stat och en stark stat är att en hård stat styr på sitt territorium genom våld, medan 

en stark stat upprätthåller ordningen inom staten. 

2.6) Ekonomiska aspekter: 
En av de viktigaste ekonomiska resurser som finns i Mellanöstern är olja, och Mazaheri (2014) 

skriver att ett volatilt oljepris medför att staterna är mindre sannolika att göra en ekonomisk 

”liberalisation” med exemplet policyreformer i finanssektorn. Detta samband är specifikt för 

oljeproducerande stater, med specialfallet monokulturer. Då en monokultur producerar en vara 

kommer till exempel ett högt oljepris medföra att staten ökar sina offentliga utgifter. Vid ett 

lågt eller volatilt oljepris kommer staten att tvingas minska på de offentliga utgifterna vilka inte 

kommer att kunna bibehållas som vid ett högt oljepris.  
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Mazaheri (2014) skriver att förhållandet mellan ett volatilt oljepris och ekonomisk 

”liberalisation” testas på oljeproducerande länder i utvecklingsekonomier. Detta blir intressant 

då oljan kan ses som faktor till ekonomisk stabilitet då både Iran och Irak är monokulturer med 

tidigare kolonial bakgrund.  

 

Lu och Thies (2013) såg även i sin studie att oljan kan få olika betydelse för den centrala 

auktoritetens agerande, då oljan antingen skapar rent ”seeking”. Oljan skapar även ett medel 

för auktoritära regimer att kunna köpa till sig röster och lojalitet av dess befolkning. Lu och 

Thies (2013) skriver att detta är anledningen att auktoritära stater har stabilitet på grund av 

oljan, då folket får ekonomiska vinster av oljan istället för demokratisering och representation. 

2.7) Det Internationella samfundets roll  
Då det tidigare har beskrivits att secessionsrörelser och de centrala auktoriteterna når en “dead 

end” i förhandlingar så resonerar många forskare att det internationella samfundets roll har ökat 

i dagens politiska läge. Detta då den centrala auktoriteten gör allt i sin makt för att behålla sitt 

territorium, och de facto staten gör allt i sin makt för att få internationellt godkännande. De 

Villiers (2012) beskriver att det verkar som om det internationella juridiska systemet verkar 

handla för att bibehålla status quo. När en stat har bedrivit secession kommer den nya staten 

troligtvis att få ett godkännande av det internationella samfundet. De Velliers kartlägger även 

staterna med störst inflytande i det internationella samfundet, dessa stater är USA, Ryssland, 

Kina, Storbritannien, Frankrike och Tyskland (de Velliers 2012).  

 

Anledningen till att det internationella samfundet är viktigt från ett ekonomiskt perspektiv är 

att den nybildade staten kan ta del av materiella och politiska förmåner. Dessa förmåner är 

enbart reserverade för suveräna stater. Utan ett internationellt anseende som stärker 

legitimiteten inom den nybildade staten kan inte denna aktör vara en stat, om denna inte 

inkluderas i det internationella samfundet enligt Muro et al (2018: 20ff).  När Muto et al (2018) 

talar om det internationella samfundets roll argumenterar han att stater under vissa 

omständigheter är mer beredda att tillåta secession. Han kopplar tre faktorer till dessa 

omständigheter, dessa är internationellt erkännande, centrala auktoritetens beräkning och den 

resulterande strategin för avskiljning. (Muro et al 2018: 79)   
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Den första faktorn, som är internationellt erkännande är relevant då målet med varje secession 

är att skapa en ny internationellt erkänd stat från ett existerande område inom en redan 

existerande suverän stat. De suveräna stater liknas vid ett sällskap, som secessionsrörelserna 

försöker att bli en del av. Internationellt erkännande kan uttryckas på tre sätt, det första i formen 

av samtycke av staten man försöker bryta sig loss från, den andra i formen av avkolonialisering 

så som det har skett i Afrika under 60-talet, och den tredje i form av ett upplösande, såsom 

fallet har varit i Sovjetunionen vid dess upplösande. (Muro et al 2018:79) 

  

Den andra faktorn, som är centrala auktoritetens beräkning, blir relevant när den suveräna 

staten gör en uppskattning av för och nackdelar när ett krav om secession blir aktuellt. Regionen 

som vill bryta sig loss kan exempelvis sitta på viktiga ekonomiska resurser, utgöra ett politiskt 

och försvarsmässigt viktigt område eller utgöra en del av det nationella etoset. Om statens 

beräkning visar att området inte sitter på några, eller alternativt få av dessa fördelar kan 

secessionen bli mera troligt. Det finns således inte någon chans för en fredlig ensidig secession, 

då det internationella systemet ser helst inte någon gränsöverskridande konflikt, och den 

suveräna staten kommer inte att ge upp sitt territorium, vilket gör att det skapas ett 

nollsummespel då facto statens enda chans till internationellt godkännande är våldsutövning. 

(Muro et al 2018:82) 

  

De ovan nämnda faktorer har ett stort inflytande på den sista aspekten, som är 

secessionsrörelsens strategi. Beroende på det internationella samfundets inflytande i 

situationen, och majoritetssamhällets uppskattning så kan två strategier tillämpas. 

secessionsrörelsen bör antingen övertyga majoritetssamhället att tillåta secessionen, eller så 

måste de övertyga det internationella samfundet att antingen sätta tryck på majoritetssamhället 

eller att få anseendet som en suverän stat. Vanligtvis brukar en hybrid av båda strategier 

tillämpas, men när majoritetssamhället sätter ett veto på secessionskravet och båda parter har 

nått en ”återvändsgränd” i sina förhandlingar så blir den andra strategin mer relevant för 

secessionsrörelsen. Om länder däremot själva har inneboende motsättningar blir ett stöd till 

secessionen mindre trovärdig, då man därmed legitimerar en eventuell secession i egna landet, 

detta av anledningen för att bibehålla stabiliteten i det internationella politiska systemet (Muro 

et al 2018: 29: 82). 
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2.8) Woods fem kriterier för secession 
Wood (1981) bildar en modell för secession genom att finna fem olika mönster för secession 

och ur dessa mönster skapar författaren en definition av secession. De mönster som Wood 

(1981) beskriver behöver inte existera samtidigt för att viljan att genomföra secessions skall 

uppstå, men det ökar sannolikheten att en secessionsprocess startas om de samexisterar. De 

fem olika delarna av mönster för secession som Wood lägger fram i studien är följande; 

förutsättningar för secession, förekomsten av secessionsrörelser, den centrala auktoritetens 

förmåga att motarbeta secessionsrörelserna, medlemmarna i secessionsrörelserna, valet att 

använda våld i secessionen.  

 

Det första mönstret för secession är förutsättningarna för secession, som består av fem 

underkategorier. Den första av dessa är de geografiska förutsättningarna för secession. Här 

skriver Wood (1981) att det krävs ett geografiskt avgränsat område där en stor del av den 

separatistiska befolkningen lever. Den andra förutsättningen, kallas den sociala förutsättningen 

vilken beskrivs som en kulturell homogenitet. I den kulturella homogeniteten finns det en 

bakomliggande tanke om att skilja sig från staten. Den tredje förutsättningen beskrivs som den 

psykologiska förutsättningen vilket i sin tur är de emotionella tankarna, längtan om ett eget 

hemland. De två sista förutsättningarna för secession är den ekonomiska och de politiska 

förutsättningarna för secession. De ekonomiska förutsättningarna för secession är per definition 

att gruppen får ta del av mindre av de ekonomiska resurserna som landet har. Den femte och 

sista förutsättningen för secession är de politiska förutsättningarna för secession. Den här 

förutsättningen skriver Wood (1981) är en avsaknad av politiska rättigheter, och en avsaknad 

av politisk legitimitet för den centrala auktoriteten.  

 

Det andra mönstret som Wood (1981) ser är förekomsten av secessionsrörelser, dessa 

secessionsrörelser kan formas och utvecklas på olika sätt. Secessionsrörelsen skapas vanligtvis 

ur nationalismen och den kan yttra sig på två olika vis, antingen genom secessionsgruppens 

historiska rötter, secessionsgruppens unika kultur eller genom en secessionsprocess som skapas 

genom en kulturell homogenitet. Den andra delen av detta mönster är att secessionsrörelserna 

behöver en stark ledargestalt för att kunna utvecklas. Denna politiska ledare kommer att behöva 

skapa uppmärksamhet hos den centrala auktoriteten, vilket kan skapas genom exempelvis 

institutionella faktorer. En institutionell faktor kan exempelvis vara majoritet i lokala 
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regeringar inom det territorium som secessionsrörelsen vill överta från den centrala 

auktoriteten.  

  

Det tredje mönstret som Wood (1981) beskriver är den centrala auktoritetens förmåga att 

motarbeta secessionsrörelserna, och är en viktig faktor till secessionen eftersom staten har 

bakom sig en maktutövning och ett våldsmonopol vilket både kan få fördelar och nackdelar på 

secessionen som helhet. Secessionsrörelsen kommer antingen att få igenom med utvidgade 

rättigheter eller så kommer secessionsrörelsen att misslyckas. Ett misslyckat försök till 

secession beskriver Wood (1981) att kan komma att yttra sig på två olika sätt antingen genom 

att den centrala auktoriteten gör secession olagligt eller så kommer den centrala auktoriteten 

att genomföra en assimilationsprocess där minoritetsbefolkningen kommer att assimileras in i 

statens befolkning.  

  

Det fjärde mönstret som Wood (1981) beskriver är en idé om ingen återvändo för 

medlemmarna i secessionsrörelsen, det mönstret som visas här är då secessionsrörelsen når en 

väpnad konflikt, eftersom att rörelsen känner ett ”perceived cultural threat reaches an 

extraordernary level of immediacy´”(Wood 1981: 128). I denna idé så finns det två sidor, vilka 

tidigare har benämnts som den centrala auktoriteten och secessionsrörelsen, dessa två sidor är 

även av vikt i detta mönster.  

  

Det femte och sista mönstret som Wood (1981) ser är valet att använda våld i 

secessionsprocessen. Wood (1981) beskriver att secessionsrörelsen oftast inte når en väpnad 

konflikt utan den löses med fredliga medel, eftersom den centrala auktoriteten bekämpar 

secessionsrörelsen genom en effektiv assimilation, genom att splittra secessionsgruppen eller 

genom att den centrala auktoriteten har mera resurser än secessionsrörelsen. I de fall där 

secessionsrörelsen når en väpnad konflikt så blir kriget inte ”set-piece battles” utan kriget 

övergår till gerillakrig och till Proxy krig. Denna form av krig som secessionsprocessen 

utmynnar i skapar instabilitet i regionen, men kan även skapa stabilitet i regionen då konflikten 

utmynnar i en suverän stat. Detta medför att uppsatsförfattarna har valt att koppla stabilitet till 

valet att använda våld i secessionsprocessen.  
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3.0) Metod: 
Undersökningen kommer att basera sin metod utifrån två böcker, dessa är Metodpraktikan 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2017) och den andra är Political Research: 

Methodos and Practical Skills (Halperin och Heath 2012). Medan Esaisasson et al (2017) har 

en övergripande karaktär i dess framställning av metodiska överväganden så ger Halperin och 

Heath (2012) preciserade beskrivningar av metodöverväganden. I diskussionen kring 

metoden kommer följande fyra delar att diskuteras; Most Similar Systems Design, 

Validitet/Reliabilitet, valet av material samt en problematisering och motivering av 

metodvalet.  

 

Studien baserar sig på en förklarande ansats i en teorikonsumerande studie. En förklarande 

studie kan användas för att kunna förklara varför något statsvetenskapligt fenomen sker, och 

detta besvarar frågan Varför? alternativt Hur kan man förklara variationen? (Esaiasson et al 

2017: 37f). Dessa forskningsfrågor är i sin tur är ledande frågor i teorikonsumerande studier 

där fallet står i fokus och metoden som används för att kunna förklara “varför det som hände i 

fallet hände i fallet” (Esaiasson et al 2017: 42f) 

3.1) Kvalitativ textanalys 
En kvalitativ textanalys är en metod där det väsentliga materialet tas fram ur texter genom en 

noggrann läsning, där läsaren ska förhålla sig helheten och kontexten som texten verkar i. 

Delar av texten som är av intresse för läsaren, ska återges, och beroende på området man 

studerar kan den valda texten bidra till tolkningen av problemområdet genom en intensiv 

läsning av texten, och genom att tillämpa analytiska verktyg på den. Den kvalitativa 

textanalysen lämpar sig för meningsskapande processer, med detta menas att man undersöker 

vissa aktörer och hur den agerar i vissa omständigheter utifrån vilken mening detta har för 

aktören. (Esaiasson et al 2017: 211f) 

 

Den kvalitativa textanalysen kommer att utgöra metoden för detta arbete. Metoden appliceras 

på historiska källor om kurdernas historia i Iran och Irak under en 100-årig tidsperiod. 

Genom en intensiv läsning av ett flertal böcker i kombination med de analytiska verktyg som 

författarna har vald att tillämpa ska den kvalitativa textanalysen syfta till att skapa en 

förståelse för förändringen av regionalt självbestämmande för kurderna i Irak och Iran.  
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3.2) Most Similar Systems Design 
Most Similar Systems Design, eller MSSD är en metod där länder eller områden väljs som är 

väldigt snarlika i många avseenden, men som skiljer i en avgörande aspekt relaterad till 

hypotesen som är av intresse. Metoden används ofta i områdesstudier där områden liknar sig i 

aspekter så som kultur, historia eller ekonomisk utveckling. De delade egenskaperna mellan 

områdena fungerar som ett kontrollverktyg, för att testa om den avgörande skillnaden mellan 

regionen är associerad med variationen i den beroende variabeln. Om de områden som 

studeras varierar i en av de oberoende variablerna ska detta kunna förklara variationen i den 

beroende faktorn, och kan därmed resultera i att en hypotes bekräftas eller att nya teorier kan 

genereras (Halperin och Heath 2012: 210f). 

 

3.3) Validitet  
Det som validiteten avser att mäta är om datan mäter vad den avser att mäta, vilket förklaras 

vidare av Halperin och Heath (2012: 223) “how closely does the operational indicator match 

the concept of interest” och vilket vidare kommer att förklaras med begreppsvaliditet, inre 

validitet, yttre validitet och operationalisering av variabler.  

 

Operationalisering av variabler betyder “den process som där den teoretiska definitionen 

tilldelas en eller flera operationella indikatorer” (Esaiasson et al 2017: 56). En stark 

operationalisering kommer att leda till en hög validitet då variabeln mäter data den är avsedd 

att mäta. Det som exempelvis har operationaliserats är secessionsambitioner, utifrån 

begreppet secession. Operationaliseringen kommer att göras då denna specificerar 

studieobjektet teoretiskt. Det första som undersökningen gjorde var att specificera secession 

till att vara “lösgörande av territorier från en existerande stat med målet att skapa en stat av 

det lösgjorda området” (Muro et al 2018:11). Efter detta gjordes en operationalisering från 

definitionen secession till secessionsambitioner, då inte några av fallen har genomgått en 

praktisk secession, och då termen därmed blir svår att mäta. Termen secessionsambitioner 

operationaliseras sedan till grad av regionalt självbestämmande, för att praktiskt kunna mäta 

hur nära kurderna i Iran och Irak har nått secession. Att tolka ett utökad regionalt 

självbestämmande som en ökad grad av secession motiveras med tolkningen att secession är 

det högsta stadiet av regionalt självbestämmande. Denna tolkning baseras på tanken om en 

suverän stat efter en secession som målet, de facto stat därefter, regional autonomi därefter, 
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och förföljd minoritet som ett sista steg. Termerna ökning, minskning och stagnering i 

analysen kommer att baseras på denna tolkning. De oberoende variablerna i analysen 

operationaliseras av det teoretiska ramverket, detta då ramverket ska ge en förklaringsgrad till 

fallen. Denna operationalisering tar undersökningen med sig i in i avsnitt Teori, där 

secessionsteorier beskrivs mot en bakgrund av secessionsambitioner.  

 

Esaiasson et al (2017: 59f) beskriver extern validitet som generaliserbarheten av 

undersökningen och intern validitet som slutsatserna som kan för inom ramen av studien. 

Undersökningen kan generaliseras från studiens forskningsfråga i vilken utsträckning det 

finns det samvariation mellan secessionsteorierna och graden av regionalt självbestämmande 

för kurderna i regionerna Irak och Iran. Detta relateras till studier inom området secession, 

samt regionala politiska studier av området Mellanöstern.  

3.4) Reliabilitet  
Det som reliabiliteten avser att mäta är hur pålitligt en operationaliserad indikator har mätts 

(Halperin och Heath 2012: 224f) och Esaiasson et al (2017: 58f) lägger till i denna definition 

att en hög reliabilitet klassificeras av en frånvaro från systematiska och osystematiska fel, och 

mäts med hjälp av replikerbarheten av studien i tid och rum.  

 

Undersökningen använder Wood (1981) och lägger till tre analytiska kategorier för att kunna 

bilda det analytiska ramverket. Wood (1981) är applicerbar i tid och rum och denna teori 

lägger fram fem mönster för hur secession kan förklaras. Teorin är generell men specificeras 

med hjälp av de andra analytiska kategorierna.  

 

Kritiken som kan riktas mot valet av det analytiska ramverket är Wood (1981) är en äldre 

studie, vilket medför att en nyare forskning kunde användas istället för de fem olika mönster 

som Wood beskriver år 1981. Teorin har kompletterats med hjälp av andra forskare, dessa är 

Griffith (2016), Muro et al (2018) och Relitz (2019) som ska generera tre olika analytiska 

kategorier, ekonomiska aspekter, politisk stabilitet och det internationella samfundets roll. Då 

den tidigare statsvetenskaplig forskningen har tagit fram dessa analytiska kategorier, kan 

dessa läggas till för att kunna medföra en högre förklaringsgrad hos det analytiska ramverket 

som kommer att till största del baseras från Wood (1981).  
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Diskussionen kommer att användas för att kunna relatera det teoretiska ramverket med den 

gjorda analysen. Undersökningen kommer först att genomföra en komparativ analys utefter 

Most Similar Systems Design, och resultatet av analysen kommer att diskuteras med det 

teoretiska ramverket. Anledningen till detta är att “other constructs are difficult to measure” 

(Halperin och Heath 2012: 225) då definitionen av secession är vag. Detta kommer att medföra 

att undersökningen kommer att bilda en större reliabilitet till det undersökta materialet och den 

genomförda analysen.  

 

3.5) Problematisering av val av metod 
Ett av att problemen med valet av metod är partiskheten i valen av fall, detta då 

generaliserbarheten inte är hög i “Small N-studies” då studien enbart undersöker två till fyra 

fall. Detta medför att Small N-studies tillämpar sig bättre att skapa teori än att testa teori. Det 

som en Small N-study kommer att användas till i undersökningen av fallen Iran och Irak är 

baserat på att Small N-studies är den enda tänkbara metoden då studien är intressant för ett 

fåtal länder och inte hela världen, som kallas population of interest (Halperin och Heath 

2012: 222f).  

 

En kvalitativ komparativ ansats kommer därför att bli intressant då studien jämför 

minoriteten kurder i staterna Iran och Irak, vilket gör att forskningsfrågan inte är 

generaliserbar i sig själv. Ett av de slutledningsfel som undersökningen kan komma att uppstå 

i en kvalitativ komparativ metod är att forskaren har en risk att dra felaktiga slutsatser då det 

beprövade materialet är litet till antalet fall. Det som uppsatsförfattarna har valt till sin hjälp 

för att undvika detta problem är att studien kommer att undersöka flera tidsperioder under den 

kurdiska historien i Iran och Irak. 

3.6) Operationalisering av variabler 
Komparationen kommer i praktiken att vara en tabell där graden av regionalt självstyre 

kommer att utgöra den beroende variabeln, och Woods kriterier kommer att bilda de 

oberoende variablerna. Undersökningen kommer sedan klassificera variablerna utifrån tre 

värden, som är Ökning, minskning och Stagnering. Härmed kommer analysen att titta på 

utvecklingen som sker i variablerna över tid, för att kartlägga förändringen för att kunna 

besvara den huvudsakliga forskningsfrågan I vilken utsträckning finns det samvariation 
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mellan secessionsteorierna och graden av regionalt självbestämmande för kurderna i 

regionerna Irak och Iran? 

 

 Den valda tidsepoken från 1918–2019 har valts då gränserna av de suveräna staterna i 

Mellanöstern skulle dras under den perioden, och därmed resultera i kurdernas uppdelande i 

fyra stater. Denna tidsepok har delats in i fyra tidsepoker, som motiveras av nyckelhändelser i 

Irak och Iran under dessa epoker, något som resulterar i att komparationen kan göras mer 

fokuserad. På så sätt kan undersökningen visa på en tänkt samvariation, därefter kan 

undersökningen besvara forskningsfrågan. Presentationen av resultatet kommer enbart att 

behandla de variablerna med varierande resultat. 

4.0) Empiri 
Som basen för analysen ligger den kurdiska historian mellan 1918–2019 i Iran och Irak, som 
presenteras i detta avsnitt av uppsatsen. Empirin är uppdelad dels efter fyra tidsperioder, dels 
efter två stater, där varje epok presenteras för sig och vad som har skett i respektive stat.   

4.1) 1918–1950 i Irak 
Den Irakisk kurdiska konflikten kan till stora delar förklaras ha sina rötter i gränsdragnings 

processen av de forna områdena som har tillhört Osmanska riket vid första världskrigets slut. 

Första världskrigets slut markerade även fallet av Osmanska riket, som hade som konsekvens 

att ett stort politiskt vakuum uppstod i mellanöstern i form av ett stort område utan en politisk 

auktoritet (Karlsson 2008: 26f). Nationernas förbund tilldelade därav Storbritannien mandat 

till att stödja utvecklingen av autonoma stater i regionen, där även kurderna skulle förses med 

autonomi i form av en egen stat (Kuutman 1983: 33f). 

  

Ambitionerna av en kurdisk stat skulle dock vara för givet, efter en tid av arabiska uppror 

bestämde man att initiera en folkomröstning som uttalade sig för ett införande av en monarki 

i Irak, som kurderna antingen bojkotta eller röstade emot (Kuutman 1983: 33f). Monarkins 

innebörd var att stabilisera regionen genom att skapa en centralmakt, men att samtidigt 

behålla inflytandet i regionen som kännetecknas av naturresurser. Britterna behöll sina 

strategiska punkter i regionen samtidigt som de lämnade efter ”rådgivare” som skulle stödja 

den nyblivna staten Irak (Karlsson 2008: 130f). 
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Kurderna, som redan hade varit vana vid en relativ autonomi under Osmanska riket, 

splittrades nu upp under fyra nya stater, vilket som ledde till våldsamma revolter i det Irakisk 

kurdiska området mot britterna och Irak, vilka som slogs ned. När revolten blossade upp igen 

bestämde britterna 1922 att ge Kurderna chansen till att bilda en egen stat, något som 

misslyckades (Karlsson 2008: 133f). Till följd av rivaliteten mellan kurdiska klaner blev det 

omöjligt att presentera en enad politisk front, vilket som resulterade i att britterna återtog 

kontrollen över det kurdiska området.   

  

De slutgiltiga gränserna skulle till slut antas fyra år efter, till följd av konflikter mellan 

Turkiet och Storbritannien, men även uppror från Kurderna mot det Irakisk-brittiska styret. 

Samma år blev Irak av medlem i Nationernas förbund till följd av Storbritanniens förslag. Det 

brittiska mandatet blev upphävd och staten Irak föddes, som britterna försäkrade sig politiska 

och ekonomiska rättigheter av. (Karlsson 2008: 135f).   

  

Den Irakiska monarkin var mycket beroende av britterna, och klarade inte av att stå på egna 

ben, vilket som gjorde den mycket impopulär. Det svaga styret resulterade i ökad korruption 

samt ökade sociala klyftor, och denna impopularitet skulle kanaliseras i nya politiska rörelser 

som blomstrade upp i såväl Irak som på det kurdiska området. Från arabisk håll växte det två 

rörelser fram, varav en var baserad på tydliga nationalistiska inslag, och som senare skulle 

växa sig till den Panarabiska strömningen, som kommer bli relevant i ett senare skede. 

(Karlsson 2008: 136f) 

  

När det kommer till kurdernas mobilisering för självständigheten så bildades vad som kan 

anses den första riktiga secessions rörelsen, som var det nystartade partiet Rizgari (frihet), 

vars mål var den kurdiska secessionen från Irak. Partiet hade dock en låg mobiliseringsgrad, 

då många kurder istället anslöt sig till Iraks Kommunistiska parti, som utöver 

moderniseringen av Irak hade som mål att förse lika rättigheter till landets alla minoriteter. 

(Karlsson 2008: 137f) 

 

Perioden under 30 och 40-talet kännetecknades av fler statskupper och Mullah Mustafa 

Barzani, grundaren till Irakiska Kurdistans främsta secessions rörelse KDP skulle träda fram 

under denna period. Barzani ställde sig vid denna tiden i spetsen vid ett av de kurdiska 

upproren, som Irak först lyckades betvinga med hjälp av brittiska armen. Förlusten för 

kurderna resulterade i att Barzani var tvungen att fly till Iran, där han var en nyckelfigur för 
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Mahabat-republiken, som det mer kommer att skrivas om under Irans historia under denna 

epok. (Kuutman 1983: 33) 

 

4.2) 1918–1950 i Iran  
Iranska Kurdistans historia skiljer sig avsevärt från dess grannar i Turkiet, Syrien och Irak, 

till följd av att dessa splittrades från det Osmanska riket (som de tre senare ingick i) redan 

1639 under gränsdragningen som skulle definiera det persiska och det Osmanska riket. Till 

följd av detta var Iran och dess kurdiska befolkning relativt skonade från de politiska och 

våldsamma processer som skedde vid Osmanska rikets fall, där ett exempel är Irakiska 

Kurdistan. Detta skulle dock inte stoppa den kurdiska viljan till secession att komma till 

uttryck, då hela 1920-talet definierades av kurdiska uppror mot den iranska centralmakten, 

som också utgjordes av en monarki. Upprorsvågen slutade år 1930 med mordet av 

stamhövdingen Simko (som var centralfiguren bakom upproren) under förhandlingar med 

shahen av Iran. (Kuutman 1983: 39) (McDowall 2004: 231–236) (Karlsson 2008: 172ff) 

  

Det skulle dock inte ta en lång tid tills upproren blossade upp igen. År 1942 valde de allierade 

makterna att besätta Iran till följd av dess alliering med Tyskland under andra världskriget. 

Medan britterna intog landets södra delar, och sovjeterna de norra delar så uppstod det ett 

maktvakuum i de delar där ingen av stormakterna var närvarande, till dessa områden 

räknades det kurdiska området i Iran. Frånvarandet av en central auktoritet gjorde de kurdiska 

ambitioner om en egen stat möjlig, och som resultat bildades secessionsrörelsen Kommittén 

för Kurdistans pånyttfödelse, även kallad Komela, år 1943. Komela hade en hög 

mobiliseringsgrad bland kurderna, och dess kamp sträckte sig över Irans gränser. År 1944 

träffades aktivister från rörelsen för att utarbeta den första kartan av det tilltänkta kurdiska 

området, som år 1945 presenterades för FN:s konstituerande församling i San Franscisco. 

Britterna såg med stor skepsis på det kurdiska kravet om secession, då det skulle leda till en 

våg av secessionsförsök i regionen man har försökt att stabilisera, vilket som ledde till att 

britterna gav ett avslag till Komela när dessa efterfrågade stöd av britterna. Stödet skulle 

istället komma från Sovjetunionen, som såg en framtida allierad i kurderna stödde den 

kurdiska nationalismen och försåg Komela med vapensändningar. Det inrättades även en 

kommitté för kurdisk-sovjetiska relationer. (Kuutman 1983: 39) (McDowall 2004: 236–240) 

(Karlsson 2008: 176) 
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Ledningen i Komela utgjordes av Qazi Mohammed, som var en prominent figur i staden 

Mahabad. År 1945 anslöt sig även Mustafa Barzani, som efter flera års krig med britterna och 

Irakiska regeringen i Irak hade med sig ett tusental stamkrigare och erfarna officerare, och 

som skulle bli krigsminister åt Qazi Mohammed. Komela skulle omformeras till Kurdiska 

Demokratiska Partiet i Iran (KDPI), och frågorna man kämpade för var autonomi inom Iran, 

ett administrativt självstyre och ett eget parlament. Kurdiskan skulle även bli det officiella 

undervisningsspråket i regionen. Kraven inkluderade även en social revolution av det 

kurdiska området, där man med reformistiska inslag ville bryta klanväldet som det kurdiska 

området kännetecknades av. (Kuutman 1983: 39) (McDowall 2004: 240ff) (Karlsson 2008: 

176) 

  

Efter ombildningen av rörelsen till ett parti utropade Qazi Mohammed år 1946 den kurdiska 

Mahabad-republiken med stöd av Sovjetunionen, som skulle sträcka sig från staden Mahabad 

och inkludera tre till handelsstäder. Det politiska läget i Mahabad republiken hade emellertid 

tydliga inslag i förverkligandet av sina krav där man började med att lära ut kurdiska som 

modersmål i skolorna, och kurdiska tidskrifter trycktes med hjälp av Sovjetiska 

tryckmaskiner. Även en högsta domstol och ett justitieministerium inrättades. Mahabad 

republiken var helt beroende av Sovjetisk stöd, och skulle till följd av detta vara väldigt 

kortlivad. Stormakterna såg med stor skepsis på den nya republiken, medan britterna var 

rädda för ökad instabilitet och tillsammans med amerikanerna var kritiska mot 

Sovjetunionens ökande inflytande i området, så var Sovjeterna inte beredda att ingå en 

konflikt med resten av de Allierade trupperna. (Kuutman 1983: 40) (McDowall 2004: 236–

240) (Karlsson 2008: 178f) 

  

När Sovjetunionen år 1946 fick sina oljekoncessioner av Tehran valde man att dra tillbaka 

sina trupper, och samma år samlades persiska trupper längst republikens gränser. År 1947 

begav sig Barzani tillsammans med sina män i exil i Sovjetunionen, medan Qazi Mohammed 

valde att stanna kvar, då han ej ville överge sitt folk och svika dess förtroende. År 1947 

hängdes Mohammed och Mahabad republiken upplöstes. Tiden efter Mahabad republiken 

kännetecknades av repressalier mot kurderna, efter ett misslyckat attentatsförsök mot Shahen, 

arresterades ett hundratal medlemmar från KDPI. Kurdiska förbjöds som undervisningsspråk, 

de kurdiska pressarna stängdes och man genomförde bokbål på all kurdisk litteratur. År 1949 

valdes Mohammed Mossadeq till premiärministern av shahen, detta efter att folket ville 



 
 

28 
 

omvandla Shahens makt från en absolut sådan till en konstitutionell monark. Mossadeq 

utlovade alla iranier samma fri och rättigheter oavsett deras etniska eller språkliga bakgrund, 

något som skulle lätta trycket på kurderna. (Kuutman 1983: 41) (McDowall 2004: 242–246) 

(Karlsson 2008: 180f) 

  

Mahabad republiken bruka kallas den enda kurdiska staten som har existerat, och även om 

den har varit kortlivad så hade den en enorm kulturell betydelse för Kurderna. Den kurdiska 

secessionen hade nu sin martyr i form av Qazi Mohammed och Mahabad republiken samt 

Barzani form av en “hjälte” efter hans marsch till Sovjetunionen, någon som stärkte den 

kurdiska gemenskapskänslan. (Kuutman 1983: 39) (McDowall 2004: 246) (Karlsson 2008: 

180) 

  

4.3) 1950–1980 i Irak: 
Perioden under 50-talet i Irak kännetecknades av ett ökat motstånd mot den Irakiska 

monarkin både inom Irak och Kurdistan. Kurderna mobiliserade sig, likt i Mahabad 

republiken, i det sedan 1946 grundade Kurdiska Demokratiska partiet (KDP) eller i Iraks 

kommunistiska parti, som hade en kurdisk sektion. År 1958 genomfördes en militärkupp där 

kungafamiljen avrättades och generalen Abdul Karim Kassem utropades till statschef. 

Kassem hade en annan taktik än den tidigare monarkin i Kurdfrågan, och såg dessa som en 

viktig bundsförvant mot de monarkistiska och Pan-arabiska krafter som hotade hans maktbas.  

Barzani återkallades till Irak från sin exil i Sovjetunionen och en provisorisk konstitution 

antogs där kurderna försågs med nationella rättigheter inom staten Irak. (McDowall 

2004:302) (Kuutman 1983: 33) 

  

Samarbetet höll i tre år, efter att Kassem kunde konsolidera sin makt och med hjälp av 

Kommunistpartiet och Barzani började han driva en allt mer aggressiv arabisk nationalistisk 

politik, vilket som ledde till att båda parter bröt sitt samarbete och Barzanis parti (KDP) 

förklarades illegalt. Kassem visste att den kurdiska secessionskampens bas utgick från KDP 

och Barzani klanen, han valde därför att tillämpa taktiken att söndra och härska, vilket han 

gjorde genom att förse klaner som är rivaliserande med Barzani klanen med vapen, och efter 

att en jordreform röstades genom i Irak som skulle drabba stora delar av det kurdiska området 

valde Barzani att mobilisera mot Irak samt attackera de klaner som har fått stöd av Irak. 
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Spänningarna mellan båda parter skulle trappas ytterligare, och en nioårig period inleddes där 

fyra krig utkämpades mellan båda parter. Kassem störtades år 1963, och det Pan-arabiska 

Bath partiet kom till makten år 1968, som skulle innebära en ny dimension för den kurdiska 

secessionen i Irak. (Kuutman 1983: 34) (McDowall 2004: 303) (Karlsson 2008: 138) 

  

Irak skulle få två till statsöverhuvuden under 60-talet, och Barzanis kampanj mot de 

rivaliserande klanerna ledde till att vissa valde att ansluta sig till KDP, medan andra valde att 

lyda Baghdad. Bland dessa som valde att lyda Irak återfanns Jalal Talabani, en ny prominent 

figur som kommer bli mer relevant vid ett senare skede. De beväpnade upptrappningar 

fortsatte under hela 60-talet, och resulterade i att kurderna erbjöds en långtgående autonomi 

till följd av Iraks utmattning efter krigen år 1970 av Bath Partiet. (Karlsson 2008: 138) 

(Kuutman 1983: 35) (McDowall 2004: 308f) 

  

Iraks dåvarande Vice-president, Saddam Hussein var personen bakom förhandlingarna med 

Mustafa Barzani. Denna autonomi skulle yttra sig genom att kurdiskan skulle bli det officiella 

språket i landets kurdiska delar och undervisas i resten av landet utöver arabiskan. Kurderna 

erbjöds även centrala poster i regeringen samt armén, och tjänstemän i de kurdiska områden 

skulle även antingen kunna prata kurdiska eller vara kurder. Utöver det skulle den kurdiska 

kulturen stödjas i form av föreningsfrihet, samt att det kurdiska nyåret skulle bli en officiell 

helgdag. Till slut var även en jordreform utlovad som skulle gynna kurderna, och en av 

landets två vicepresidenter skulle också vara en kurd. Formellt sett skulle kraven uppfyllas, 

och tanken var att det kurdiska området skulle sammanföras till en autonom enhet. (Karlsson 

2008: 139) (McDowall 2004: 313f) (Kuutman 1983: 35) 

  

En arbetsgrupp bestående av fyra kurder och fyra araber skulle se till att implementera det 

sista kravet. Förstörda kurdiska städer skulle byggas upp igen, och den kurdiska Peshmergan 

(Gerillasoldater) anställdes som gränsvakter. Det överenskomna avtalet var dock dömd till att 

misslyckas, efter dispyter mellan Irak och Kurderna om gränsdragningsprocesser, där de 

oljerika städerna Kirkuk och Mosul utgjorde grunden för konflikten. Det totalitära Bath 

partiet såg enbart det kurdiska stödet som en legitimerande makt för besluten som hade tagits 

i partiets namn. Konflikten skulle fördjupa sig, efter ett flertal mordförsök mot Mustafa 

Barzani, samt Iraks taktik att omplacera araber från den shiitiska delen till de kurdiska delar, 

skulle detta leda till att konflikten eskalerade år 1973. Saddam skulle lägga fram ett nytt 
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förslag om Autonomi, som skulle innebära enorma inskränkningar och där många av 

kurdernas krav förkastades. (Karlsson 2008: 140) (McDowall 2004: 309f) 

  

När det stod klart att överenskommelsen inte kommer att bli av rustade båda sidor upp sig för 

nya väpnade konflikter, medan Irak stöddes av Sovjetunionen så fick kurderna denna gång 

stöd från en rad aktörer som inte hade ett intresse av ett militärt starkt Irak, till dessa räknades 

USA, Israel men även Iran som försåg kurderna med vapen samt militära medel för att sätta 

tryck på Irak. Till följd av iraks offensiv trängdes kurdiska styrkorna tillbaka till gränserna 

mot Iran och Turkiet. När Iran dessutom ingick ett samarbete med Irak gällande 

gränsdragningen skulle Iran även återkalla sitt stöd, något som Israel och USA också skulle 

göra till följd av det. (Karlsson 2008: 140) (McDowall 2004: 315ff) (Kuutman 1983: 36). 

  

Som resultat av upptrappningarna begav sig hundratusentals kurder på flykt till Iran, eller 

lämnade över sig till Irakiska styrkorna. Mustafa Barzani lyckades fly till USA, där han fyra 

år senare skulle dog och hans söner skulle ta över kampen. En säkerhetszon upprättades även 

runt gränserna vid Irak, Iran, Turkiet och Syrien, som utgör det kurdiska området, där 1500 

kurdiska byar förstördes och omkring 300 000 kurder tvångsförflyttades till södra Irak. Den 

kurdiska kampen fortsatte i form av mindre gerillakrig mot Irak, och Jalal Talabani (Som 

nämndes tidigare) skulle från sin exil i Damaskus år 1976 utropa grundandet av Kurdistans 

Patriotiska Union (PUK), som är tillsammans med KDP utgör Kurdistans två största partier i 

dagsläget. Talabani, som hade en tydlig marxistisk prägling, la skulden för nederlagen i 

KDP’s feodala och klanliknande tendenser (McDowall 2004: 323–327) (Kuutman 1983: 37). 

  

Från Iraks håll skulle det fortsatta 70-talet kännetecknas av en stark arabiseringspolitik, 

främst i Oljestäderna Mosul och Kirkuk, dit en arabisk-talande befolkning flyttades medan 

Kurder och Turkmener tvångsförflyttades till Irak. Irakiska regeringen anställde även 

kurdiska legoknektar, som av regimen kallades för fursan (riddare) medan de föraktades 

grovt av kurderna och kallades för jash (små åsnor). Systemet gick ut på att spela de kurdiska 

klaner ut mot varandra, där man betalade klanöverhuvuden en viss summa pengar för varje 

soldat de kunde avsätta till regimen, något som gynnade Irak samtidigt som det spädde på 

rivaliteten mellan klanerna. Många av dessa legoknektar var dock i hemlighet trogna till den 

kurdiska självständighetsviljan, vilket som ledde till att dessa ofta utsattes för repressalier. År 

1979 blev Saddam Hussein Iraks President, och det kurdiska upproret var krossad. (Karlsson 

2008: 142f) (McDowall 2004: 333–340) (Kuutman 1983: 38) 
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4.4) 1950–1980 i Iran:  
Det var inte enbart i Irak det hade skett ett antal politiska omvälvningar under denna tidsepok, 

även i Iran skulle det ske en rad avgörande händelser som har påverkat den kurdiska 

secessionsviljan. Mossadeq som 1949 utsågs till premiärminister, hade som ambition att 

reducera shahens makt samt att nationalisera landets oljetillgångar för att få ut britterna ur 

landet. Kurdernas stöd för Mossadeq var stort, då de såg chansen att uppnå sina nationella 

mål inom ramen för en demokratisk iransk stat. Shahen och britterna försökte att avsätta 

honom förgäves år 1953, och till följd av stora demonstrationer var Shahen tvungen att bege 

sig i exil, detta dock enbart i tre år då Mossadeq skulle avsättas i en amerikansk stödd kupp 

genom CIA. Detta resulterade i att Shahen kunde återvända och få tillbaka sin fullkomliga 

makt, och denna absoluta makt skulle användas mot Kurderna år 1956 när ett uppror i den 

kurdiska staden Kermanshah krossades. Shahen använde emellertid samma taktik som 

Kassem mot kurderna, där han spelade ut klanerna emellan varandra genom att inkludera 

delar av den traditionella eliten i sitt styre i Teheran. (Karlsson 2008: 181) (McDowall 2004: 

250ff) (Kuutman 1983: 41) 

  

Den sittande monarkin skulle dock falla 1958 till följd av en kupp, och även det skulle ha en 

påverkan på den kurdiska secessions-ambitionen. Då man var orolig för de eftergifter som 

kuppmakarna gjorde mot kurderna, och då man var rädd då de skulle komma med samma 

krav tilltog man så pass repressiva medel att KDPI var tvungna att flytta sin verksamhet till 

Irak, därifrån de också genomförde sina aktioner. Efter Barzanis återkomst från exilen i 

Sovjetunionen skulle man nu även ingå en union med KDP. (Karlsson 2008: 181f) 

(McDowall 2004: 253ff) (Kuutman 1983: 42) 

  

Under 60-talet skulle en landreform genomföras som enbart gynnade kurder lojala till 

Teheran. Landets oppositionsrörelser var alla krossade, där KDPI upprepade gånger försökte 

återetablera sig utan framgång, då de stoppades av Irans hemliga polis SAVAK. Kurderna var 

också väldigt begränsade till antal i Iran (omkring 10% av hela populationen, jämfört med 

Irak där de utgör 23%), som gjorde en storskalig mobilisering mot Iran väldigt svårt. KDPI’s 

verksamhet var förlagd till Iran, där de, tillsammans med Shahen stödde uppror mot den 

Irakiska regimen. Shahens stöd kom dock i utbyte mot att KDPI skulle frysa sin verksamhet i 
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Iran. En gruppering inom KDPI skulle bryta mot detta avtal, och Barzani som var beroende 

av stödet från Iran var tvungen att agera mot utbrytarna, och skar av deras reträttvägar till 

Irak när de gruppen omringades av iransk militär. (Karlsson 2008: 182f) (McDowall 2004: 

255ff) (Kuutman 1983: 42f) 

  

Under 70-talet skulle den kurdiska självständighetskampen återvända till Iran. 1971 skulle 

ledningen av KDPI övertas av Abd al-Rahman Ghasemlou. Ghasemlou skulle ändra partiets 

fokus till att kämpa för demokrati i Iran och autonomi i Kurdistan, detta för att få en större 

mobiliseringsgrad till partiet, men partiet skulle försvagas av en utbrytargrupp bestående av 

kurdiska intellektuella från storstäderna, som kallades för Komala. Komala skulle likt 

Talabani kritiserar de kurdiska klan strukturer, och ha en tydlig kommunistisk prägel. Komala 

ville till skillnad från KDPI mobilisera bönderna ute på landsbygden och arbetarklassen i 

storstäderna. Där KDPI mobiliserade sina medlemmar från klanerna. De presenterade även 

tydliga feministiska inslag, och ville driva kvinnans befrielse i kombinationen med den 

politiska befrielsen. Partierna hade en historia av samarbete såväl som väpnade konflikter. 

(Karlsson 2008: 183f) (McDowall 2004: 258f) (Kuutman 1983: 43) 

  

År 1978 var startskottet för den iranska revolutionen, som har ritat om den politiska kartan i 

landet fram till idag. Kurderna stödde revolutionen till en början, då man såg en chans att 

driva sina krav om autonomi. Under maktvakuumet som uppstod bildade KDPI sitt 

huvudkvarter i Mahabad. Mustafa Barzanis söner, som hade tagit ledningen från sin far av 

KDP, mobiliserade även kurder mot KDPI och för den islamistiska republiken i landets norra 

delar, medan vänsterradikala Komala var verksam i staden Sanandaj, där de drev ett program 

som snarare berörde av decentralisering av samhället snarare än en secessionskamp. KDPI 

skulle år 1979 presentera ett åttapunktsprogram rörande kurdernas autonomi, i detta framgick 

en rad krav mot Teheran. De kurdiska gränser skulle dras utifrån en rad punkter som kurderna 

bestämde, kurdiska regeringen skulle följa centralregeringen i frågor som försvar, 

utrikespolitik och ekonomi. Ett kurdiskt parlament skulle ha den lagstiftande makten i 

provinsen, och alla ministerier som var ansvariga för regionen skulle vara under lokal 

kontroll. Polisen skulle avskaffas och bytas ut mot ett nationalgarde, kurdiskan skulle bli ett 

officiellt språk med persiskan. Till slut skulle alla etniska minoriteter åtnjuta samma 

rättigheter, yttrande och pressfrihet kunna garanteras samt att Kurderna skulle ges rätten att 

röra sig fritt i landet och kunna välja sina yrken. (Karlsson 2008: 184ff) (McDowall 2004: 

261–267) (Kuutman 1983: 44) 
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När Ayatollah Khomenyi kom till makten år 1979 skulle han attackera staden Sanandaj med 

stridsflyg. Det visade sig att den nya regimen skulle vara mer repressiv mot den kurdiska 

secessionsviljan, då dessa kränkte den iranska territoriala integritet och regimens religiösa 

identitet. Då kurderna, tillsammans med landets andra minoriteter som är turkmener och 

balucher främst består av sunniter, var man rädd att göra allt för stora eftergifter, då man var 

rädd att grupperna skulle mobilisera sig för autonomi. Man avvisade KDPIs krav om 

autonomi, och de enda minoriteter som skulle förses med rättigheter i den nya författningen 

var de icke-islamska. Konflikten mellan kurderna och Teheran skulle fortsätta, Khomenyi 

skulle även förbjuda alla kurdiska organisationer och förklara ett heligt krig mot den kurdiska 

nationalismen. Revolutionsgardisterna skulle nu attackera kurdiska städer och tusentals 

kurder avrättades av regimen, där KDPI gjorde motstånd och lyckades att hålla stora delar av 

landsbygden. (Karlsson 2008:188) (McDowall 2004: 267–278) (Kuutman 1983: 45) 

 

4.5) 1980–2000 i Irak: 
År 1980 var startskottet för Irak-Iran kriget, då Saddam Hussein såg en chans i att riva upp 

Algeravtalet efter den iranska revolutionen. Kriget, som pågick i åtta år, mobiliserade iranska 

kurder mot shiitiska regimen i Teheran, medan de irakiska kurder skulle mobilisera sig mot 

Baghdad, bland dessa ingick partierna KDP och PUK. USA skulle i detta krig även ingå en 

allians med Irak och återuppta de diplomatiska relationerna år 1983, då man såg Iran som 

gemensam fiende. Irak skulle förses med lånegarantier, och skulle även få köpa vapen, 

stridsfordon men även virus och bakterier från amerikanska företag, som sedan användes i 

kriget. Trots den amerikanska hjälpen skulle kriget för sluta 1988 efter att en vapenvila 

förhandlades mellan båda parter, och nu riktade Saddam sitt fokus mot kurderna. Nervgasen 

skulle nu användas mot Kurderna, som under åren 1987 och 1988, där staden Halabja 

attackerades, där 5000 människor miste livet. (Karlsson 2008: 144) (McDowall 2004: 357–

363) (Kuutman 1983: 63ff) 

  

Attackerna mot kurderna skulle ingå i Al-anfal kampanjen, som leddes av Saddams kusin Ali 

Hassan al-Madjid, även kallad för kemiske Ali till följd av sina gärningar under kampanjen. 

Det kurdiska området betecknas nu som de förbjudna områden, där varje kurd likställdes med 

en peshmerga. Det förbjudna området skulle bombas timvis med bomber, artilleri och 
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helikoptrar med syfte att mörda så många kurder som möjligt, alla personer mellan 15–70 år 

skulle förhöras för lämplig information och sedan avrättas. Hundratusentals kurder skulle fly 

till följd av Al-anfal kampanjen, och 45 000 av 75 000 kvadratmeter i Irakiska kurdistan 

tömdes nu helt på kurder. Det kurdiska motståndet var krossad, och omkring 150 000 till 200 

000 kurder dödades under al anfal kampanjen. Från det internationella samfundet skulle det 

inte ske några som helst sanktioner, tvärtom fortsatte USA sina diplomatiska relationer, 

amerikanska vapentillverkare öppnade nya fabriker, och Storbritannien fördubblade sina 

exportkrediter till Irak. (Karlsson 2008: 145f) (McDowall 2004: 363–369) 

  

Tonen från internationella samfundet skulle dock ändras när Irak skulle anfalla Kuwait under 

Kuwaitkriget 1990. Folkmordet mot kurderna skulle nu användas som motiv av det 

internationella samfundet för att gå in i kriget. Kurderna, som fortfarande mindes USA’s svek 

gentemot dem 20 år innan, och som efter Al anfal kampanjen var traumatiserade, skulle hålla 

sig vaksamma mot situationen. Efter ett radiosänt tal från USA’s president George H. Bush 

som uppmanade ett folkligt uppror skulle spontana uppror, organiserad av stamhövdingar och 

deras jash ske runtom i Kurdistan år 1991. På många ställen lyckades man att få 

regeringstrupperna att retirera och återta vissa av regionens städer, bland dessa även Kirkuk. 

Men Bushs uppmaning skulle inte vara konsekvent, då konsekvensen av en revolt skulle 

innebära att Irak skulle delas upp i en shiitisk stat i söder och en kurdisk stat i söder. Rädslan 

för att den shiitiska staten skulle alienera sig med Iran gjorde att amerikanerna ändå föredrog 

en svag Saddam Hussein vid makten, samt att USA:s bundsförvant Turkiet hotade med att 

anfalla en nybildad kurdisk stat. (Karlsson 2008:146f) (McDowall 2004: 369–373) 

  

Saddam skulle efter Kuwait nu stävja upproren i Irak, och attackerade därmed kurderna på 

nytt. 2 000 000 kurder drevs flykt återigen denna gång till Turkiet och Iran, och denna gång 

skulle Irakiska helikoptrar beskjuta flyktingkolonnerna. FN:s säkerhetsråd fördömde år 1991 

Saddams attacker i form av en resolution, och i den skulle därmed för första gången nämna 

kurderna som folkgrupp sedan 1920-talet. Nu upprättades även en säkerhetszon över Irakiska 

Kurdistan som fick Irakiska armen att evakuera området, dock så förblev områdena i Kirkuk 

och Mosul under Irakisk kontroll. Flyktingarna började återvända till de kurdiska områdena, 

och förhandlingar skulle upptas mellan Irakiska staten och Massoud Barzani och Jalal 

Talabani gällande en kurdisk autonomi. Dessa förhandlingar skulle dock falla, då Saddam 

Hussein inte var intresserad av att ge några eftergifter till kurder. Han inledde en blockad mot 

det kurdiska området, som skulle stoppa leveranser av bensin och livsmedel. Detta slog hård 
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mot kurderna framförallt under vintern mellan 1991–1992, och de var under den perioden 

beroende av stöd från FN och hjälporganisationer. (Karlsson 2008: 148) (McDowall 2004: 

373fff) 

  

Skapandet av skyddszonen, den irakiska militärens tillbakadragande och centralregeringens 

embargo lett till att det irakisk kurdiska området nu fått en internationellt erkänd autonomi. 

Oljestaden Kirkuk var omtvistad, då Kurderna behövde denna stad för att kunna förmå på att 

stå på egna ben, men detta skulle utgöra en attack mot Irak, vilket resulterade i att det inte 

fanns intresse från varken det internationella samfundet, och grannländerna till att skapa en 

kurdisk territorial suverän stat. Därför var en autonomi inom Iraks gränser lättare att uppnå, 

och vägen till att kurderna skulle kunna förverkliga sina politiska ambitioner. År 1992 skulle 

det därför hålla ett val i det autonoma området som observerades av utländska observatörer, 

där kampen främst stod mellan Massoud Barzanis KDP och Jalal Talabanis PUK. Partierna 

skulle dela på 100 mandat samtidigt som den kristna minoriteten garanterades inflytande 

genom att förse deras rörelser med 5 mandat, en regional regering grundades, och här 

skapades KRG (Kurdish Regional Government). Ministerposterna delades lika mellan 

partierna vilket som gjorde den nyskapade regeringens beslut låg snarare hos particentralerna, 

något som ledde till en stor korruption och ineffektivitet, samt så hade båda partier en historia 

av misstänkliggörande och rivalitet mellan partierna. (Karlsson 2008: 149f) (McDowall 2004: 

379–383) 

  

De knappa resurser kombinerad med den höga korruptionen ledde till en livsmedelsbrist år 

1992–1993 då de mesta av resurserna åkte in i partikassorna istället för staten, något som 

resulterade i väpnade sammandrabbningar mellan partierna, där 70 000 kurder drevs på flykt 

och omkring 1000 dödades. Konflikten skulle hålla på till 1998 då USA lyckades att få båda 

parter att gå med på en försoning, där båda parter även gick med på Iraks territoriala integritet 

och enhet. Partiernas högkvarterer i Erbil respektive Sulaimaniya gjorde att landet fortfarande 

var delat mellan båda partier, något som ledde till att regionen utgjordes av två 

administrationer. (Karlsson 2008: 150ff) (McDowall 2004: 387-391) 

4.6) 1980–2000 i Iran 
80-talet skulle inledas med den nyvalde presidentens Bani Sadr offensiv mot de kurdiska 

städer Sanandaji, Mahabad, Saqez och Baneh, som utsattes för artilleribeskjutning och 
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bombattacker från luften. Samma år skulle även Iran krigs mot Irak börja, som hade som 

innebörd att Iran lyckades återställa kontrollen av området i iranska Kurdistan. KDPI i Iran 

såg en potential i kriget att kunna uppnå sina mål och erbjöd Iran hjälp mot Irak mot utbyte, 

något som förkastades av Iran. KDPI och Komala skulle förses med vapen av Irak för att 

hålla den iranska armén utanför de kurdiska områdena, och till följd av detta skulle Iran likt 

Irak börja storskaliga offensiver mot Kurderna, något som resulterade i en ökad mobilisering 

till Komala och KDPI från kurdernas sida. Men samtidigt skulle Iraks offensiv mot Iran även 

innebära i en ökad legitimitet för Ayatollah från iraniers sida, då denne lyckades att hålla 

tillbaka den Irakiska offensiven. År 1982 skulle det kurdiska området dras mer in i kriget, där 

250 000 iranska trupper skulle återta kontrollen av ett 70-tal byar och städer, och 10 000 tals 

kurder drevs på flykt. Området skulle utgöra stridszonen under kriget där omkring 50 000 

kurder miste livet till följd av såväl iranska som Irakiska attacker. (Karlsson 2008: 189f) 

(McDowall 2004: 274fff) 

  

Även secessionsrörelserna skulle stå inför utmaningar under denna period, då de ideologiska 

motsättningar mellan Komala och KDPI förvärrades vilket som resulterade i ett inbördeskrig 

mellan partierna år 1985. Ghassemlou skulle mördas i Wien år 1989 under ett möte med 

iranska regeringsföreträdare av iranska agenter, likaså hans efterträdade år 1992 i Berlin. 

Iran-Irakkriget skulle ha negativa konsekvenser för de iranska kurder, militära förluster, en 

rad av inre konflikter och mördandet av deras politiska ledare. De iranska kurder kunde nu 

enbart hoppas på det iranska presidentvalet 1997, där den mer reformistiske Mohammad 

Khatami valdes till president. Khatami utsåg en kurd, Abdulla Ramanzanzadeh till 

generalguvernör för den kurdiska provinsen och många kurdiska sunniter till ledande poster, 

denna samarbetsvilja höll sig enbart en månad, som kommer att beskrivas i nästa avsnitt. 

(Karlsson 2008: 190f) (McDowall 2004: 277fff) 

4.7) 2000–2019 i Irak: 
Den kurdiska ekonomin återhämtade sig gradvis och år 2000 kunde man hitta moderna 

marknader fylld med importerade varor. Av områdets 4000 förstörda byar hade 2600 byggts 

upp igen. Denna ekonomiska utveckling kom till följd av flera anledningar, så som handel 

och smuggel med Turkiet och Iran, där konsumtionsvaror importerades och billiga 

oljeprodukter exporterades. Även beskattning av den kurdiska befolkningen, investeringar 

från kurder utomlands samt FN’s program Oil for Food skulle bidra till att resurser skulle 
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komma till den kurdiska regionen. Sakta men säkert växte en inhemsk industri fram, och 

många kurder utomlands såg chansen att bidra till uppbyggandet av en kurdisk stat. 

Relationen mellan KDP och PUK hade förbättrats, där båda parter nu även ingick i ett 

närmare samarbete. (Karlsson 2008: 153) 

  

År 2003 störtades även Saddam Hussein under Irakkriget, och medan hela Irak befann sig i 

ett inbördeskrig var den kurdiska regionen ett relativt lugnt område. Efter Saddams fall såg de 

kurdiska ledarna en chans till att förverkliga sina politiska mål inom ramen för en irakisk stat. 

Att man inte utropade en självständig stat direkt berodde på att den kurdiska regionen 

fortfarande var beroende av utländskt stöd, och en secession hade kunnat resultera i att 

grannländerna Iran Syrien och Turkiet hade försökt att strypa detta försök, där Turkiet även 

hotade med en militär konfrontation. Genom att förbli en del autonom del inom den irakiska 

staten kan man fortsatt räkna med utländskt stöd, och därigenom stabilisera den kurdiska 

regionen. (Karlsson 2008:153f) 

  

Efter kriget utsågs Iraqi Governing Council, som bestod av 25 personer, och bland annat 

Barzani, Talabani och tre oberoende kurdiska ledare. Härmed försågs representanter för de 

kurdiska intressen i denna församling, och de deltog i den irakiska politiken på samma villkor 

som de irakiska araber. En provisorisk författning antogs som utöver skrivningar om 

kurdernas rättigheter och privilegier även innehöll en vetorätt för kurderna. Denna yttrade sig 

genom att kurderna med en tvåtredjedelsmajoritet skulle kunna säga nej till författningen som 

skulle antas med folkomröstningen år 2005, och provinserna utgjorde Dahuk, Erbil och 

Suleymaniya, där kurderna utgjorde en överväldigande majoritet. Kurderna fick även behålla 

sin autonoma regering KRG, och kurder som blev tvångsdeporterade skulle få kompensation 

för att återvända till det kurdiska området. Den provisoriska författningen möjliggjorde det 

även för kurderna att få ändra vissa lagar samt så fick man bibehålla kontrollen över sin polis 

och armé, som gjorde den kurdiska gerillatruppen Peshmerga till en legalt verkande armé. 

PUK och KDP gick nu samman under namnet Kurdistans allians i parlamentsvalet 2005, och 

lyckades att få 75 av de 275 mandaten i nationalförsamlingen. Till följd av detta ökade det 

kurdiska inflytandet, och den shiitiska enade arabiska alliansen som utgjorde det näststörsta 

blocket behövde därför förhandla med den kurdiska alliansen för att kunna få 

tvåtredjedelsmajoriteten, till följd av förhandlingarna utsågs Jalal Talabani som Iraks 

president, och Zebari, en kurd, till utrikesminister. Massoud Barzani däremot skulle se till att 

stärka KRG regionen och valdes till ”president av Kurdistan” av den regionala församlingen. 
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Härmed delade PUK och KDP makten, medan PUK skulle kämpa för den kurdiska 

angelägenheten i Baghdad skulle KDP stärka KRG regionen. Den nya författningen som 

antogs efter skulle fortsatt garantera kurdernas autonomi, där tre nya regioner skapades (av de 

städer som nämndes ovan) och dessa kunde tillämpa egna lagar som föll utanför 

Centralregeringens. Kurdiskan blev nu även ett officiellt språk likt arabiskan. (Karlsson 2008: 

154f)   

  

År 2006 skulle det tas ytterligare steg mot en utökad autonomi, när PUK och KDP efter 

förhandlingar kom överens om att återskapa den kurdiska regionala regeringen med 

Nechirvan Barzani som premiärminister. Administrationerna i Suleymaniya (PUK) och Erbil 

(KDP) skulle stegvis även smälta samman. Den ekonomiska aktiviteten skulle även öka till 

följd av stabiliseringen, kombinerad med en ny lag som tillät ett hundraprocentigt utländsk 

ägande av kapital. (Karlsson 2008: 155f)   

  

Under denna tidsepok skulle två till händelser ske som hade ritad om den politiska kartan i 

Irak, dessa är den arabiska våren och Islamiska Statens utropande av Kalifatet. Enligt Byman 

(2010) var den arabiska våren var en protestvåg i de arabiska staterna som till en början 

handlade om krav om ökad demokratisering, men senare även skulle även utgöra en politisk 

spelplan för Islamistiska aktörer i regionen. Byman (2010) resonerar vidare att till följd av 

instabiliteten som arabiska våren skapade gynnade detta de Islamistiska organisationerna, där 

dessa stärkte sina positioner i samhället. För Irak skulle detta innebära att den sunnitiska 

befolkningen skulle protestera mot den shiitiska regeringen, men även Kurderna passade på 

att utöva tryck på den Irakiska staten i form av protester.  

  

Irak, som sedan Saddam Husseins fall har kännetecknats av en politisk instabilitet med 

många inneboende konflikter mellan sunniter och shiiter, hade till följd av denna instabilitet 

en minskad kampkapacitet, något som gjorde Islamiska Statens kampanj i Irak enkel att 

genomföra. Irakiska militärens läge resulterade i att de kollapsade och därmed kunde IS 

enkelt ta över stora delar av Irak, som den Oljerika staden Mosul i juni 2014. Det kurdiska 

området fortsätta sin stabilisering och dess ekonomiska utveckling och var relativ isolerad. 

(Ottaway 2015) 

  

Massoud Barzani skulle använda det politiska kaoset väl för att driva den kurdiska frågan, 

och dess relevans i att bidra till stabilitet i Mellanöstern under denna oroliga tid. Kurderna har 
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arbetat med att utöka sina diplomatiska relationer till omvärlden, och när det stod klart att 

irakiska armen ej förmådde att stoppa den Islamska Staten. Islamiska Staten var på väg mot 

det kurdiska området så skulle den kurdiska Peshmergan utgöra offensiven mot Islamiska 

Staten. Peshmerga skulle nu strida tillsammans med USA, Ryssland, Tyskland och Frankrike 

och även ingå nära samarbeten med dessa parter, något som gav internationellt gehör till 

kurderna. Detta stöd kunde utgöras av vapenleveranser, ekonomiska anslag, där USA 

exempelvis sätter 365miljoner dollar till förfogande till Peshmerga styrkorna. Stödet kom 

även i form av utbildning och träning till de kurdiska styrkorna. Kurderna skulle i kriget 

utgöra fotsoldaterna och slåss mot IS på marken, medan det internationella samfundet skulle 

attackera IS från luften. Kurderna återtog stora delar av sitt område såväl det irakiska, där den 

islamska staten idag är mycket marginaliserad. Kurderna skulle även återta kontrollen av den 

omstridda staden Kirkuk. (Charountaki 2018) 

  

Med uppmärksamheten från det internationella samfundet skulle KRG regionen även utropa 

ett referendum år 2017 som rörde dess secession från Irak. Resultatet av referendumet var ett 

99% deltagande, där 72% rösta ja, men förklarades illegalt av Baghdad (Muro et al 2018: 36). 

Konflikten skulle dras till sin spets när den irakiska armén tillsammans med Shia-miliserna 

som användes i kriget mot IS skulle invadera Kirkuk för att återta staden från Kurderna, i 

samarbete med PUK. För att undvika en väpnad konflikt mellan parterna la Kurderna därför 

sitt referendumförsök ”på is” (Charountaki 2018). Irak har försökt att bekämpa secessionen 

av Kurderna genom att fördröja en väntad olje-lag och sanktionera internationella oljeföretag 

som hade investerad i KRG regionen. År 2014 stoppade Irak KRG: s andel av den federala 

budgeten och dess oljekvoter helt. KRG regionen har valt ett ekonomiskt medel för att 

bekämpa Iraks sanktioner dock, och detta är genom att bygga ut sin egen oljeinfrastruktur 

med hjälp av en pipeline för att exportera olja till Turkiet. (Muro et al 2018: 101) 

  

Den kurdiska regionen har gynnats av en tid av ekonomisk tillväxt och politisk stabilisering, 

men kännetecknas fortfarande av en rad problem. Konflikten mellan KDP och PUK lever 

kvar än idag, där alliansen mellan partierna är bräcklig. Konflikten kan ses som en konflikt 

mellan två familjeföretag, men har även en regional grund där KDP främst är stark i trakterna 

runt Erbil medan PUK är starkast i trakterna runt Suleymaniya. Talabani och Barzani 

familjen innehar viktiga poster i många av de centrala posterna och innehar stora resurser, 

vilket som gör att dessa kan kallas för familjeföretag. Rättsväsendet är kaotiskt, korruption 

utspridd och även när det gäller vissa demokratiaspekter som oppositionella krafter och 
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media ligger landet fortfarande efter. En ny Medelklass håller på att växa fram till följd av 

den ekonomiska utvecklingen, många kurder återvänder från sin diaspora och en ny sekulär 

generation växer fram, där allt tillsammans sakta bryter upp de gamla feodala tendenser som 

har präglat regionen sen innan. (Karlsson 2008: 158f)  

4.8) 2000–2019 i Iran: 
Det kurdiska missnöjet mot Ayatollah-regimen skulle fortsätta under denna period. Det 

religiösa väktargardet i Iran skulle trappa upp i sin kamp mot Khatami, något som minskade 

regimens trovärdighet mot kurderna. I parlamentsvalet 2004 hindrades dessutom hälften av alla 

kurdiska kandidater till att ställa upp till följd av väktargardets rekommendation, något som 

resulterade i en valbojkott på 70% av kurderna. Valet 2005 bojkottades även där Mahmud 

Ahmadinejad valdes till president, som anklagades för mordet bakom Ghassemlou i Wien 

1989, och som under 1980-talet spelade en stor roll i repressionen mot kurderna. Efter valet 

mördades även Shivan Qaderi, som var en ledande kurdisk nationalist, något som ledde till 

upptrappningar i form av våldsamma protester. Omkring 100 000 säkerhetsstyrkor skulle 

placeras i Iran för att stävja konflikten, men de användes även mot KDPI och Komala. 

Oroligheterna ledde till arresteringar och avrättningar av kurdiska aktivister. År 2004 bildades 

även PJAK (Partiet för ett fritt liv i Kurdistan), som en systerorganisation till det turkisk-

kurdiska PKK, som i nuläget utkämpar ett proxy-krig mot Regimen i Teheran. (Karlsson 2008: 

191ff). 

  

Arabiska våren skulle även leda till protestvågor i en mindre utsträckning (Byman 2010), och 

än idag har Iran problem med att hålla landets minoriteter ihop under en stat. Obúcina (2015) 

beskriver Irans politiska klimat med en inblick i att redogöra för de ekonomiska och sociala 

påfrestningar som Iran har på sig, och artikeln beskriver i avslutningen att Irans politiska klimat 

idag inte kräver en politisk revolution utan en social revolution eftersom 

minoritetsbefolkningen, kvinnor och unga kräver reformer i den sociala välfärden. Obúcina 

(2015) beskriver Iran som ett heterogent samhälle som utgörs av ett flertal minoriteter, något 

som gör det svårt att skapa en enighet i staten.  

  

Det politiska läget för Kurderna i Iran har inte gjort några större framsteg än dess 

motsvarighet i Irak. Till skillnad från Irak har kurderna i Iran aldrig förtryckts för att vara 

kurder, utan för att vara i opposition till iranska staten. Förtrycket har därmed haft helt 
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politiska grunder, något som kan delvis förklaras med att Kurder och perser delar en 

gemensam kultur, som det kurdiska/persiska nyåret Newroz, till skillnad från turkarna och 

araberna. Den kurdiska regionen är fortfarande underutvecklad i aspekter som infrastruktur, 

och politiskt sett så är kurderna fortfarande begränsade av regimen. (Karlsson 2008: 196).  

5.0) Analys 
I den nästkommande delen skapas en analys utifrån Woods fem kriterier, som utgör 

komparationens oberoende variabler, i förhållande till förändringen i regionalt 

självbestämmande, som är den beroende variabeln. Dessa presenteras för varje epok 

inledande med ett diagram, där förändringen från förgående epok kartläggs. Sedan beskriver 

uppsatsförfattarna varför de har tolkad förändringen så som de har gjort, där de sätter det 

teoretiska ramverket i förhållande till det empiriska materialet, men gör även en komparation 

mellan kurderna i Iran kontra Irak. Det empiriska materialet kommer även att ställas i 

förhållande till det övriga teoretiska ramverket, som består av regional stabilitet, ekonomiska 

aspekter och det internationella samfundets roll.  

 

5.1) 1918–1950 
1918–1950 
Figur 1 
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Utifrån komparationen av Woods har det identifierats en skillnad i den oberoende variabeln 1 

i figur 1, som är förutsättningar för Secession. Medan striderna i Irak inte har lett till konkreta 

resultat har man i Iran kunnat utropa Mahabad republiken, vilket som leder författarna till 

slutsatsen att det finns en skillnad i den variabeln. Resterande variabler har visat sig vara 

identiska för båda länder, där secessionsrörelserna KDPI och KDP bildades under denna tid. 

Den centrala auktoriteten har förmått att motarbeta secessionskraven i bägge fallen har staten 
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använt våld mot minoriteten, genom militär hjälp. Detta kan kopplas till Woods (1981) sista 

två kriterier vilket är tanken om ingen återvändo där minoritetsbefolkningen väcker tankar 

om secession då de känner ett stort hot mot folkgruppen från den centrala auktoriteten. Detta 

hot har i båda fallen lett till att den kurdiska minoriteten har tagit till våld mot den centrala 

auktoriteten, vilket yttrade sig i väpnade uppror mot den centrala auktoriteten.  

5.2) 1950–1980 
1950–1980 
Figur 2 
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Under denna sker en förändring i den beroende variabeln där Irak stagnerar i utvecklingen 

medan Iran minskar. Då de Irakiska kurders situation inte hade förändrats sedan förgående 

period så fick de iranska kurder uppleva Mahabad republikens fall och grundandet av 

Ayatollahregimen, vilket som härleder en minskning i den beroende variabeln. En intressant 

växelverkan kan skådas här i variabel 2 och 3, Irans upptrappning emot kurderna i Iran slog 

hårt på den kurdiska befolkningen, men även riktad mot dess secessionsrörelser. En ökning 

av variabel 3 har därmed som konsekvens en minskning av variabel 2 under denna tidsepok. I 

Iraks fall har den förgående perioden inte inneburit några större förändringar till den under 

detta resultat, därmed tolkas detta som en stagnering. Under denna period skulle även PUK 

utropas, som en ny secessionsrörelse som utgör det näst största kurdiska partiet efter KDP. 

 

 
 
 



 
 

43 
 

5.3) 1980–2000 
1980–2000 
Figur 3 
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Även om Irak-Iran kriget hade en negativ påverkan för kurderna i båda delar så skulle 

Kurderna i Irak gynnas mer under 90-talet, medan kurderna i Iran skulle stå inför ökade 

repressalier från Ayatollah-regimen, därför ser författarna en variation mellan fallen i den 

beroende variabeln i figur 3. Analysen visade på en skillnad i den beroende variabeln, där 

författarna ser en ökning i Irak och en minskning i Iran. Ytterligare varierande resultat har 

hittats i variabel 1, 2 och 4.  Detta förklaras med att Ayatollah-regimen hade en repressiv 

politik mot kurderna, vilket ledde till ökade upptrappningar i taken om ingen återvändo och 

valet att använda våld i secessionen. Samtidigt som en nedgång i variabel 2, då den repressiva 

politiken ledde till att dessa secessions rörelser inte kunde förekomma. Samtidigt som KRG 

skapades under denna tidsperiod till följd av utropandet av säkerhetszonen av FN, vilket 

isolerade regionen från Iraks repressalier. KRG skulle under denna period bli ett autonomt 

organ, som därför medför förändringen i den beroende variabeln.  

 

5.4) 2000–2019 
2000–2019 
Figur4 
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Denna tidsepok har inneburit utvecklingen till en de facto stat för Irakiska Kurdistan, medan 

Ayatollah-regimens stabilisering har inneburit en stagnering av det regionala 

självbestämmandet för de iranska kurderna. När det kommer till variabel 1. så har Irakiska 

Kurdistan ökat i det avseendet att de genom KRG nu har ett politiskt organ som representerar 

regionen, de är företrädda i Bagdads nationalförsamling och skapar diplomatiska relationer 

globalt. I Iran har förändringen av det regionala självbestämmandet inte gjort någon 

utveckling sedan föregående tidsepok, något som leder till en stagnering i förändringen. 

Ayatollah regimen är fortfarande repressiv, och fängslar och avrättar kurdiska aktivister än 

idag. Saddam Husseins fall i kombination med det internationella anseendet för KRG har 

gjort att centrala auktoritetens förmåga att motarbeta secessionen har minskat. Till skillnad 

från den tidigare strategin som har varit att attackera kurder så använder Irak idag enbart 

politiska och ekonomiska incitament för att motverka secessionen. Detta byte av strategi 

tolkas av författarna som en minskning, medan Ayatollah-regimen fortfarande använder våld, 

och därmed leder till en stagnering i denna variabel för Iran. 

 

I variabel 2 ser vi en ökning i båda fallen, som baseras dock på olika grunder. Medan KDP 

och PUK har utökad sin verksamhet från att gå från gerillakrig till att delta i politiska 

besluten och därmed få mer inflytande, så har det i Iran bildats nya rörelser som tar kampen 

mot regimen. Variabel 3 kännetecknas av en variation mellan fallen. Medan man har gått från 

att förfölja kurderna och systematisk förgöra dem så deltar de på lika villkor i den politiska 

sfären i Irak idag. De repressalier man använder idag är mer baserade på ekonomiska 

incitament än de av våldsutövande karaktär, något som medför en minskning i utvecklingen. I 

Iran har utvecklingen stagnerat, då man under denna epok fortfarande ser storskaliga 

repressalier, samt fängslar och avrättar kurder. Variabel 4 kan förklaras med de storskaliga 

protester som vi ser hos kurderna i Iran, och yttrar sig genom referendumförsöket i irakiska 

Kurdistan. Arabiska våren och Islamiska Statens kampanj har alienerad många kurder från 

den irakiska staten, där insikten för många kurder är att man hade som egen. Variabel 5 

minskar i Irak men stagnerar i Iran. Kampen som förs mot iranska regimen från kurdisk håll 

kan beskrivas som ett “Proxy-krig”, medan man i Irak väljer att ej använda våld, och istället 

genom politiska och diplomatiska relationer försöker att vinna mer inflytande.  
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6) Slutsatser: 
Slutsatserna kommer att presenteras systematiskt utifrån det teoretiska ramverket, där varje 

kategori presenteras var för sig. Inledningsvis presenteras den komparativa ansatsen utifrån 

Woods kriterier, för att sedan gå in på det resterande teoretiska ramverket. Avslutningsvis 

presenteras det även slutsatserna i förhållande till forskningsfrågorna.  

6.1) Woods fem kriterier  
Det som analysen kunde se var en skillnad i förutsättningarna för secession samtidigt som en 

skillnad i variabeln graden av regionalt självbestämmande mellan fallen. Analysen visade på 

en att en minskning i variabeln förutsättningarna för secession samvarierar med en minskning 

i variabeln förändring av regionalt självbestämmande. Det som analysen inte kunde specificera 

var vilken förutsättning för secession som det sker en skillnad i, om det är det geografiska 

området, den sociala förutsättningen, tanken om ingen återvändo, ekonomiska förutsättningar 

eller avsaknaden av politiska rättigheter. Det som författarna har kunnat se är att de övriga fyra 

variabler samvarierar och är beroende av varandra. Förekomsten av secessionsrörelser kan 

exempelvis sättas i koppling till centrala auktoritetens förmåga att motverka secessionen. 

Centrala auktoritetens förmåga att motarbeta secessionen kan i sin tur kopplas till valet att 

använda våld i secessionen, som i ett nästa steg går att koppla till tanken om ingen återvändo. 

Denna samvariation kommer att diskuteras mer under 8.0) Diskussion.  

 

6.2) Regional stabilitet  
Regional stabilitet är en intressant faktor där man kan se hur perioden i Irak 2000–2019 

kännetecknas av en svag centralregering och ett ostabilt politiskt läge, som har medfört ett 

maktvakuum som kurderna tog nytta av genom skapandet av KRG. Å andra har man i Iran 

efter iranska revolutionen (från tidsperioden 1980 och framåt) kunnat se hur en stabil 

centralregering har kunnat motverka secessionsambitionerna i det egna landet. Härmed kan 

slutsatsen dras att en regional instabilitet kan resultera i ett ökat spelutrymme för 

secessionsrörelser, där de kan driva sina krav mer offensivt.  

6.3) Ekonomiska faktorer  
Ekonomiska faktorer har visat sig ha en inverkan på förändringen av regionalt 

självbestämmande för kurderna. Ekonomiska aspekter så som naturresurser i form av Oljan 
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och en ökad handel med omvärlden har resulterad i ökade materiella tillgångar till Kurderna i 

Irak, och har därmed en positiv inverkan. Likaså använder majoritetssamhällena ekonomiska 

repressalier för att motverka secessionsambitionerna, så som när Saddam Hussein förbjöd 

import av varor till kurderna i Irak under 1980–2000, eller när Irakiska centralregeringen 

fryser kurdernas oljeandelar, något som visar sig ha en negativ påverkan på regionen. 

6.4) Internationella samfundets roll 
Det internationella samfundets roll har visat sig ha en positiv inverkan på förändringen av 

regionalt självbestämmande för kurderna. Denna slutsats baseras på de empiriska exemplen 

som Mahabad-republikens grundande med Sovjetiskt stöd under tidsperioden 1918–1950 i 

Iran, och FN’s utropande av en säkerhetszon i Irakiska Kurdistan under tidsperioden 1980–

2000. Kurderna idag åtnjuter en status som de facto stat, där de driver diplomatiska relationer 

till utlandet, vilket som visar sig ha en positiv påverkan på regionen.  

6.5) Slutsatserna i relation till forskningsfrågorna 
När det kommer till första forskningsfrågan som lyder: ”I vilken utsträckning finns det 

samvariation mellan secessionsteorierna och graden av regionalt självbestämmande för 

kurderna i regionerna Irak och Iran?” har författarna kunnat se att secessionsteorierna 

samvarierar i en stor grad med graden av regionalt självbestämmande, både när det kommer 

till positiva och negativa förändringar i den beroende variabeln. När det kommer till Woods 

fem kriterier har en samvariation kunnat observeras, och uppsatsförfattarna tolkar det första 

kriteriet som är förutsättningar för secession som den mest framträdande.  

 

När det kommer till den andra forskningsfrågan, ”Hur kan ekonomiska faktorer, regional 

stabilitet och det internationella samfundets roll vara till nytta i förklarandet av relationen 

mellan det minoritetsbefolkningen och den centrala auktoriteten?” så har det visat sig att 

dessa tre faktorer har en god förklaringsgrad, och på samma vis även utvidgar 

förklaringsgraden av Woods fem kriterier. Författarna har kunnat observera att dessa tre 

faktorer kan rymmas i Woods fem kriterier, framförallt den första som är Förutsättningar för 

secession, och därmed har kunnat genererat mer preciserade svar i analysen.  

 

Detta leder oss in på den sista frågeställningen ”Hur kan teorierna tillsammans förklara 

skillnaden i förändringen av regionalt självbestämmande?”, där slutsatsen är att de 
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kombinerad har gett en bättre förklaringsgrad, då teorierna understödjer varandra och går in 

varandra. Genom att ha kombinerad Woods fem kriterier med de tre faktorer som är 

ekonomiska faktorer, regional stabilitet och det internationella samfundets roll, i kombination 

med det resterande understödjande teoretiska ramverket har analysen kunnat preciseras mer. 

Detta har lett till en ökad förståelse för forskningsproblemet Secession, samt analysenheterna 

som utgörs av Kurderna i Irak kontra kurderna i Iran och dess secessionsambitioner.  

 

7.0) Diskussion  
Diskussionen kommer att diskutera secessionsteorierna i kombination med Woods fem 

kriterier, för att kunna skapa en koppling mellan secessionsteorierna och fallen Kurder i Iran 

och Irak. Mer övergripande punkter om uppsatsen kommer att presenteras också.  

7.1) Kopplingen mellan secessionsteorierna och Woods fem kriterier  
 
Wood (1981) beskriver en avsaknad av politiska rättigheter, som exempelvis rätten till 

autonomi och avsaknad av en politisk legitimitet. Ett exempel som visar på då det kurdiska 

folket hade utökade politiska rättigheter, med hjälp från det internationella samfundet, är 

bildandet av Mahabad republiken eller i Iraks fall utropandet av skyddszonen via FN, som 

resulterade i KRG. Exemplen visar på hur det internationella samfundet förändrar 

förutsättningarna för secession. Analysen tog fram att internationellt anseende verkar ha en 

positiv inverkan på regionalt självbestämmande, vilket visades genom att de irakiska kurdernas 

regionala självbestämmande ökade, samtidigt som förutsättningarna för secession ökade. Den 

förklaring som analysen kan härleda är att de irakiska kurderna hade under tidsperioden 2000 

till 2019 ett ökat internationellt anseende under denna tidsperiod då KRG har diplomatiska 

relationer regionalt respektive globalt.  

Den sociala förutsättningen, tanken om ingen återvändo och avsaknaden av politiska rättigheter 

definieras i definitionen av kurder. Diskrimineringen problematiseras av Wilkins (2000) och 

Lu och Thies (2013) vilka skriver att det uppstår rivaliteter som får följden territoriella 

konflikter som sedan förändrar status quo. Detta är något som exemplifieras i de territoriella 

konflikterna mellan kurder och araber som skapar instabilitet i det kurdiska området i Irak. De 

arabiska bosätter sig i på det kurdiska området där följden blir en att homogeniteten förändras 

och det sociala sambandet som Wood (1981), Kofman (1998) och De Vellier (2012) beskriver.  
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Då det starka bandet hos folket (Wood (1981); Kofman (1998); De Vellier (2012) förändras 

genom att folket blir kränkta av den centrala auktoriteten så kommer folket att bli mera benägna 

att driva en secessions process och om folket når en nivå av ”perceived cultural threat  reaches 

an extraordernay level of immediacy” (Wood 1981: 128) och ett exempel är Al-anfal 

kampanjen under Saddam Hussein. Tanken om ingen återvändo som beskrevs ovan har en 

intressant empirisk koppling (Karlsson 2007; Ottaway 2015) där det finns en regional koppling 

och en nationell koppling vilka har fått en påverkning i secessions processen. 

7.2) Det resterande teoretiska ramverkets roll 
 
Det internationella samfundet har är inte den enda faktorn som inverkar på statsbildningen, där 

exempelvis politisk stabilitet förändrar hur det internationella samfundet agerar i secessions 

processen, vilket en studie från Relitz (2019) och Muro et al (2018) visade på där de beskriver 

att stater inte väljer att agera mot eller med secessionsprocessen eftersom detta kommer att leda 

till regional stabilitet vilket har följden internationell instabilitet. 

 Ett av de mönster som exempelvis beskrivs i teoridelen är staters val att använda ekonomiska 

repressalier för att kunna trygga sin maktposition på det egna territoriet. I Muro et al (2018) 

presenteras det strategin om ekonomiska belöningar för en lojalitet mot den centrala 

auktoriteten. Att försöka splittra den minoritetsbefolkningen emellan varandra genom att ge 

lojala grupper förmåner är en tydlig strategi i att motverka secession, detta då en enad rörelse 

utgör ett större hot än en splittrad folksamling som för konflikten mellan varandra, än mot 

centrala auktoriteten. Denna strategi har repeterats ett antal gånger och använts såväl i Iran som 

i Irak. Istället för direkt krigsföring kan indirekta medel som dessa användas för att motverka 

secessionskrav. Även mer direkta ekonomiska sanktioner som vi ser i Irak 2014 när KRG’s 

oljeandelar frystes visar på hur ekonomiska incitament används för att motverka en secession. 

Ett annat intressant samband som analysen visar på är korrelationen mellan Ekonomiska 

aspekter och Stabilitet. När KRG i början av 2000-talet upplevde en ekonomisk boom så visade 

det sig ha en positiv påverkan på stabiliteten i regionen, samtidigt som perioder av instabilitet 

visar sig ha en negativ påverkan på de ekonomiska aspekterna.  

Stabiliteten förändras där ”The Paradox of Just-Cause Theories of Secession”(Costa 2010:84) 

förklarar att de fall av regionalt självbestämmande har utökats under vissa tidsperioder, men 

en secession har inte kunnat bedrivas på det kurdiska territoriet utifrån detta perspektiv då det 

kurdiska folket exempelvis har komparativa fördelar i oljeindustrin. 



 
 

49 
 

7.3) Övrig diskussion 
 

En vidare studie inom området secession skulle enbart kunna undersöka Woods första av de 

fem kriterier som är förutsättningar för secession, detta skulle kunna medföra att studien 

skulle kunna utkristallisera vilken av dessa tre underkomponenter som anses vara av störst 

vikt. För att utöka studien skulle även Kurderna i Turkiet och Syrien kunna inkluderas, som 

skulle kunna resultera i en ökad förståelse för hela den kurdiska secessionen, men även för att 

få en förståelse för fallen i sig. Studien har kunnat visa att secessionsambitionerna i Irak och 

Iran har påverkat varandra, och om detta skulle även vara fallet med Turkiet och Syrien 

skulle man få en ökad förståelsegrad. Det politiska läget i Iran och Irak gentemot kurderna 

har resulterad i många kurdiska flyktingar, som numera utgör diaspora-grupper i utlandet. 

Genom en diskursiv studie skulle man kunna inkludera dessa, och hur de påverkar 

secessionen i hemlandet, då dessa aktörer har en geopolitisk påverkan i form av ekonomiska, 

politiska och kulturella rättigheter som kan driva den kurdiska secessionen framåt även från 

utlandet. Forskningsbidraget som denna uppsats har resulterad i tolkas av författarna vara en 

forskningsöversikt. Detta baseras på att den empiriska framställningen är av hög grad, då den 

är inhämtad från flera källor och behandlar en tidsepok på 100år i den kurdiska historian. Den 

har kopplats till såväl klassisk som dagsaktuell forskning inom Secessionsområdet, och är 

därmed av teorikonsumerande karaktär. Resultatet av studien, som är en utökad förståelse för 

fallen med hjälp av det teoretiska ramverket, resulterar därmed i en forskningsöversikt. 
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