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Abstract 

This is an essay about the political development of Iraq after the overthrow of the Baath 

regime by the coalition forces in 2003. Almost seven years later, the political scene is still 

characterised by chaos, even though the country entered a new phase with the adoption of 

democratic thinking and a new openness to the world. The unstable political situation is a 

product of inter-ethnic conflict and the interference by neighbouring countries. Iraq is up 

against two formidable tasks – building democracy and building a nation. The essay sets out 

to explore the prospects of this dual mission.  

The essay breaks down into three distinct, theoretically motivated parts or sections. The first 

part is inspired by O’Donnell & Schmitter’s transition theory and revolves around Iraq’s 

transition from dictatorship to democracy. The second part sets out to evaluate the 

development of democracy in Iraq after Saddam Hussein in the light of the seven institutional 

criteria of polyarchies as identified by Robert Dahl. The third part evaluates Iraq in terms of 

Arendt Lijphart’s groundbreaking theory about consensus as a pre-condition for democracy in 

highly divided societies. 

The investigation confirms the general picture of the political situation in Iraq as unstable but 

with one notable exception – the Kurdish region. The constitution testifies to the ambition to 

turn Iraq into a polyarchy with strong elements of consensual democracy, but the spirit of the 

constitution is frequently violated by government institutions and individual politicians. The 

consensual features have in fact served as safety valve for the ethnic and religious minorities 

of Iraq; but it is an open question whether they will survive the onslaught by Prime Minister 

Al-Maliki, a recent convert to the Westminster model. The unclear relationship between Islam 

and democracy also looms large in the background in a country like Iraq and must somehow 

be resolved by the governing elite. 

Key words: democratisation, interethnic conflict, Islamism, terrorism, and foreign 

interference. 

C-level essay in political science, Örebro University, autumn 2009; advisor: Sten 

Berglund 
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1. Inledning 

 

Irak blev en självständig stat år 1932 när det brittiska mandatet som bildades efter första 

världskriget upphörde. Landet var en monarki fram till 1958, då kungariket störtades i en 

statskupp och landet proklamerades som republik. En statskupp 1968 förde Baath-partiet, ett 

arabiskt socialistiskt parti, till makten. Den nya regimen utvecklades under Saddam Hussein 

till en grym diktatur med förtryck av oppositionella i stor skala. Makten monopoliserades av 

en minoritet sunniaraber på bekostnad av den shiitiska majoritetsbefolkningen och den stora 

kurdiska minoritetsgruppen, som marginaliserades fullkomligt. 

Efter terrordåden den 11 september 2001 ansåg Bush-administrationen att USA måste ta på 

sig det historiska ansvaret för kriget mot terrorismen, som uppfattades som ett allvarligt hot 

mot fred och säkerhet. Den amerikanska strategin hade en förebyggande dimension och 

syftade till att befrämja regimförändring i fientligt sinnade länder, som upplevdes som ett 

potentiellt hot mot USA.  Irak hade åtminstone sedan Kuwaitkriget (1990-91) stämplats som 

krigshetsare och orosstiftare i Mellanöstern, men det yttre trycket på landets diktator ökade 

helt klart efter den 11 september 2001.  

Den arsenal av påtryckningsmedel, som USA förfogade över var imponerande – ekonomisk 

blockad, dagliga flyganfall mot militära mål och öppet samarbete mellan den amerikanska 

säkerhetstjänsten CIA och den irakiska oppositionsgruppen, Iraqi National Congress (INC), i 

irakiska Kurdistan – men den var likväl inte tillräcklig för att störta Saddam Husseins regim. 

Bush-administrationen beslutar i detta läge att störta regimen och ”befria” Irak med militära 

medel under förevändning att den skulle stöda terrorism och förfoga över 

massförstörelsevapen.  

Den så kallade befrielseoperationen inleddes den 19 mars 2003 med en invasion av brittiska 

och amerikanska styrkor. Bagdad intogs den 9 april och därmed inleddes också 

nedmonteringen av Saddam-regimens symboler, däribland den omtalade statyn av Saddam 

Hussein i Firdous parken. Ungefär samtidigt gick Saddam Hussein och hans trogna 

vapendragare under jorden. Kort därefter, den 1 maj 2003, meddelade George Bush att kriget 

var slut och att diktaturen hade fallit.  
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USA blev ockupationsmakt under ledning av guvernören Paul Bremer. Uppbyggandet av ett 

nytt demokratiskt Irak inleddes och en övergångsregering utsågs med uppgift att överföra 

suveränitet till irakierna. Processen var emellertid långtifrån smidig. Sedan utbröt en väpnad 

kamp mot ockupationsmakten och övergångsregeringen i den sunnimuslimska triangeln. 

Resterna av Baath-regimen lierade sig med extrema islamiska rörelser, inklusive al-Qaida, 

och grannländerna bevakade sina respektive intressen i Irak. Tillsammans med 

grannländernas inblandning blockerade detta både uppbyggnadsarbetet och 

demokratiseringsprocessen i Irak.  

Under 2005 utsågs en konstitutionell redaktionskommitté bestående av de största etniska 

grupperna shiiter, sunniter och kurder. Dess arbete resulterade i ett författningsutkast, som 

godkändes i folkomröstning som dock bojkottades av sunnimuslimerna.  Enligt författningen 

är Irak en självständig suverän federal republik med ett demokratiskt och parlamentariskt 

statsskick.  I författningen framhålls islam som statsreligion och grundläggande källa till all 

lagstiftning. I december 2005 bildades en koalitionsregering ledd av premiärminister Nori al-

Maliki.  

Den här uppsatsen handlar om Iraks transition från diktatur till demokrati. Jag kommer därför 

i beskrivningen av Irak att använda mig av O’Donnell & Schmitters transitionsteori. Mitt 

huvudsyfte är emellertid att utvärdera utvecklingen i Irak efter Saddam Hussein mot två 

demokratimodeller – mot polyarki såsom den definieras av Robert Dahl i hans ofta citerade 

bok ”Demokratin och dess antagonister, 1999” och mot konsensus- eller 

samförståndsdemokrati såsom den skildras av Arendt Lijphart i hans banbrytande arbeten om 

förutsättningarna för demokrati i heterogena samhällen. Jag kommer därvid att ofta ha 

anledning att dröja vid landets och invånarnas uppdelning i distinkta religiöst och/eller etniskt 

baserade subkulturer med tydliga territoriella bastioner.      

Så t ex strävar sunnimuslimerna efter att återupprätta en stark centralmakt med arabisk och 

islamisk identitet – något som både shiiter och kurder fruktar skall leda till en diktatur och en 

marginalisering av det slag som de upplevde under Saddam.  Shiiterna kräver ett strikt 

majoritetsstyre utan minoritetsgarantier – något som kurder och sunnimuslimer motsätter sig. 

De senare fruktar att shiiterna syftar till att bygga en shiitisk islamisk stat i Irak. Kurderna vill 

återta de historiskt kurdiska områden, som har avsöndrats från regionen, däribland staden 

Kirkuk, vilket shiiter och sunniter ser som ett första steg mot kurdisk utbrytning ur Irak efter 
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att ha fått tillgång till de oljerika områdena. I bakgrunden skymtar ofta utländska aktörer. 

Turkmenerna, en annan minoritetsgrupp, säger öppet att de inte skulle dra sig för att be 

Turkiet om hjälp för att skydda sina intressen i Irak, eftersom alla andra har utländska 

beskyddare – shiiterna kan repliera på Iran, sunnimuslimerna på arabländerna och kurderna, 

som saknar ett nationellt hemland på USA. Dahl påpekar att Lijphart förespråkar 

samförståndsdemokrati som en styrelseform för det heterogena samhället.  

 

1.1 Ämnesval och syfte 

 
Syftet med min uppsats är att fördjupa mig i Iraks politiska liv och demokratiska förankring i 

samhället. Syftet är tvådelat, att beskriva den politiska utvecklingen i Irak med särskild 

tyngdpunkt på de senaste åren och att diskutera förutsättningarna för en hållbar demokratisk 

utveckling i Irak mot bakgrund av statsvetenskaplig teori.  

Undersökningen är intressant, inte minst mot bakgrund av att Irak för närvarande styrs av en 

koalition av etniska och religiösa grupper, som försöker övervinna det kulturella och politiska 

arvet från en serie auktoritära regimer. Den nuvarande regeringen har vid upprepade tillfällen 

sagt sig sträva efter en konsoliderad demokrati, där all maktutövning är förankrad i en 

författning med vidsträckta garantier för såväl rättsstatlighet, medborgerliga fri- och 

rättigheter som minoritetsskydd. Dessa åtaganden är inte helt oproblematiska. Det 

övervägande flertalet irakier är nämligen muslimer och de allra flesta politiska partier i Irak 

står på islamistisk grund; så även de politiska partier som Nuri Al-Maliki, landets nuvarande 

statsminister, stöder sig på. Därtill kommer att författningen inte bara betonar medborgerliga 

fri- och rättigheter utan också proklamerar islam som källa för all lagstiftning. Jag kommer 

därför att försöka reda ut om det är möjligt att förena islam och demokrati i västerländsk 

mening. 

Uppsatsen avgränsas till den nuvarande situationen i Irak. I fokus står den demokratiska 

processen i Irak, dess framsteg och tillkortakommanden, och de islamiskt sinnade politiska 

grupperingarnas anpassning till en styrelseform, som i grunden är importerad från väst. 

Uppsatsen handlar om utvecklingen efter 2003, men denna kan inte förstås utan en historisk 

tillbakablick på de händelser som ledde till att Irak bildades.  
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1.2 Metod och material  

 
Uppsatsen använder sig av en metod, som närmast kan beskrivas som kvalitativ. Den handlar 

om ett land, men bygger på observationer över tid och kan betecknas som en komparativ 

fallstudie. Den bygger på två olika typer av källor – å ena sidan, böcker, artiklar och Internet-

baserade källor om den politiska utvecklingen i Irak och å den andra, statsvetenskapligt 

relevant demokratiteori. Den landsspecifika litteraturen ger oss den nödvändiga 

bakgrundsinformationen och den teoretiska litteraturen en fingervisning om vilka 

konstitutionella arrangemang, som kan tänkas fungera vid ett irakiskt demokratibygge.  

Demokratisk ingenjörskonst (democratic engineering) är ett stort tema och här bör därför 

klart utsägas att jag begränsar mig till tre författare – O’Donnell & Schmitter, Dahl och 

Lijphart. O’Donnell & Schmitter är transitionsteoretiker och behandlar övergången mellan 

diktatur och demokrati; Dahl ställer upp kriterier för en fungerande demokrati eller polyarki, 

och Lijphart fokuserar särskilt på förutsättningarna för demokrati i länder med starka 

motsättningar mellan olika kulturella grupper.    

Efter USA:s och Storbritanniens befrielseoperation i Irak och Baath-regimens fall utsågs en 

tillfällig övergångsregering. En konstitution antogs efter en folkomröstning 2004 och fria val 

hölls 2005. Landet präglas som sagt av islam, men också av starka motsättningar mellan olika 

religiösa grupperingar. Majoriteten utgörs av shiamuslimer, men andelen sunniaraber är 

betydande. De senare var dessutom politiskt dominerande under Saddam. Därtill kommer en 

kurdisk nationell minoritetsgrupp, som i första hand strävar efter nationellt självbestämmande. 

Huvudfrågan i den här undersökningen blir därför om det överhuvudtaget är möjligt att 

integrera dessa etniska grupper i en och samma nation. Jag frågar mig därutöver om det 

överhuvudtaget är möjligt för ett land med den auktoritära barlast, som Irak har, att bli en 

konsoliderad demokrati.   

Några ord om den landsspecifika litteraturen kan också vara på sin plats. Jag har som också 

framgått av litteraturförteckningen använt mig av ett antal arbeten om Irak på svenska, 

engelska och arabiska såsom Tripp (2007), Daalder, Gnesotto & Gordon (2006), Napoleoni 

(2006), Hippler (2005), Norell (2004), Bergström (2002), Esposito (2001), Yosef (2001), 

Hydén (1998), Larsson (1997), Linz & Stepan (1996), Batatu (1982) och Al-wardi (1969). 

Det politiska livet i Irak är i ständig förändring och den litteratur, som finns att tillgå, 

återspeglar inte alltid den aktuella händelseutvecklingen. Jag använder mig därför också av 
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olika slags internetkällor. Det väcker frågan hur reliabla eller tillförlitliga mina källor är. De 

skriftliga källor, som jag stöder mig på, är därvidlag oproblematiska. De är skrivna av 

renommerade forskare, som är väl förtrogna med Irak och Mellanöstern. De behandlar litet 

olika aspekter och faser och kompletterar så tillvida varandra; i den mån de skildrar samma 

händelseförlopp, överensstämmer de i allmänhet med varandra.  Mina internetkällor är mera 

heterogena till sin natur. Här återfinns å ena sidan uppslagsverk såsom Nationalencyklopedin 

och Wikipedia, där den förra rimligen har större tyngd än den senare; och å andra sidan 

nyhets- och dokumentationshemsidor såsom Aljazeera och Jochen Hipplers webb-baserade 

dokumentation om Irak på temat Nation-Building by Occupation. Hippler är en renommerad 

tysk statsvetare och knappast mindre tillförlitlig än andra forskare i min litteraturförteckning. 

Aljazeera och andra nyhetskanaler måste tas med litet större försiktighet. Här gäller det att så 

långt som möjligt söka oberoende bekräftelse på de nyheter, som förmedlas från Iraks 

turbulenta politiska liv.  

 

1.3 Disposition 

 
Undersökningen är uppdelad i följande delar. Efter inledningskapitlet fortsätter jag nu närmast 

med ett kapitel om Iraks historia. Det tredje kapitlet introducerar O’Donnells och Schmitters 

transitionsteori och diskuterar dess tillämplighet på Irak. I därpå följande kapitel granskas Irak 

både utifrån Dahls polyarki modell och utifrån Lijpharts modell för konsensusdemokrati. 

Därefter kommer en analys av förhållandet mellan Islam och demokrati följd av en analys av 

den demokratiska processen i Irak.  Uppsatsen avslutas med en sammanfattande redovisning 

av resultaten.  
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2. Iraks historia 

  

Under sexton och sjuttonhundratalen bestod det som nu kallas för Irak av tre oberoende 

provinser – Mosel, Bagdad och Basra – inom det ottomanska imperiet med Istanbul som 

huvudstad. Rivaliteten mellan det ottomanska imperiet och det persiska kungadömet
1
 i 

nuvarande Iran kom att få en betydande inverkan på de olika folkgrupperna – sunniaraber, 

shiiter, kurder och andra etniska och kulturella minoriteter i de tre ”irakiska” provinserna. 

Vare sig det ottomanska riket eller invånarna i Mosel, Bagdad och Basra uppfattade de tre 

provinserna som en sammanhängande enhet befolkad av en och samma nationalitet (Tripp 

2007, 8-15). 

 

Kartbild 1.1: Det Ottomanska imperiets utbredning2 

 

Storbritannien och Frankrike enades i maj 1916 om att sinsemellan dela upp Mellanöstern. 

Överenskommelsen, de så kallade Sykes-Picot fördraget, hemlighölls initialt, men 

                                                           
1
 Också känt som det Safavidiska riket eller imperiet. 

2
 http://3.bp.blogspot.com/_yduMOCucrzw/ReSBXtZqBWI/AAAAAAAAABg/V9EquwYuuhE/s320/ottoman-

17century.jpg (2010-12-29) 

http://3.bp.blogspot.com/_yduMOCucrzw/ReSBXtZqBWI/AAAAAAAAABg/V9EquwYuuhE/s320/ottoman-17century.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_yduMOCucrzw/ReSBXtZqBWI/AAAAAAAAABg/V9EquwYuuhE/s320/ottoman-17century.jpg
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verkställdes efter ottomanska rikets nederlag i första världskriget.   Storbritannien ockuperade 

de tre ottomanska provinserna Mosul, Bagdad och Basra och slog ihop dem till en enhet med 

Bagdad som centralort. Efter en rad händelser, revolutioner och kriser, hölls en konferens i 

Kairo under tillsyn av det brittiska ministeriet för koloniala frågor, som vid den tidpunkten 

sköttes av Winston Churchill. Konferensen nominerade Prince Faisal Bin Al Hussein till kung 

av Irak. Den senare hade ställt sig till förfogande, men endast under förutsättning att frågan 

skulle hänskjutas till irakierna i en folkomröstning. En sådan folkomröstning hölls också år 

1921 och Faisal kunde tillträda sitt nya ämbete med en stor majoritet av irakierna bakom sig 

(Tripp 2007, 34-50). 

Kurdfrågan har, som vi strax kommer att se, utgjort ett återkommande problem för den 

irakiska staten. Kurderna hoppades på nationell självständighet och en egen stat, omfattande 

kurdiska bosättningar i flera länder (Irak, Iran, Turkiet och Syrien). Men Storbritannien 

grusade, i samförstånd med Mustafa Kemal, det sekulära Turkiets grundare, också känd som 

Atta Türk, dessa förhoppningar och inkorporerade Mosel-regionen i Irak i enlighet med 1923 

års Lausanne-fördrag, om än såsom en av kurder bebodd provins.
3
 Kung Faisal gjorde stora 

ansträngningar för att integrera inte minst de kurdiska eliterna i Irak, men den kurdiska 

självständighetsrörelsen förblev stark och manifesterade med jämna mellanrum sitt missnöje 

på gator och torg (Tripp 2007, 51-56). Med tiden utkristalliserades olika politiska 

grupperingar i Irak. En del av dem kretsade kring arabiska officerare med ett förflutet i den 

turkiska armén; återigen andra kring religiösa och lokala klanledare. En del av dem valde 

samarbete med britterna för ett självständigt Irak; återigen andra slöt sig till den politiska 

oppositionen och deltog i väpnade uppror såsom 1920 års revolution. Också statsapparaten 

blev med tiden en plattform för diverse politiska grupper och koalitioner (Tripp 2007, 39-47).  

1931 erkände Nationernas Förbund slutligen Irak som en självständig stat.  Två år senare dog 

kung Faisal och efterträddes av sin son Ghazi bin Faisal, en ung man som var mindre 

engagerad i världspolitiken än sin far. (Tripp 2007, 72-79).  

1958 inträffade en statskupp ledd av två officerare – Abdul Karim Qasim och Abd al-Salam 

Aref. Det satte punkt för monarkin, och i dess ställe kom en republik byggd på officerare, 

nationalister och vänstersympatisörer. Oljetillgångarna nationaliserades och ett fler tal 

                                                           
3
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E2E9444B-B738-4F8F-9702-B37D8A25773A.htm (2009-10-09)  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E2E9444B-B738-4F8F-9702-B37D8A25773A.htm


8 

 

utvecklingsprojekt initierades i syfte att rätta till den skeva inkomst- och resursfördelningen i 

landet (Tripp 2007, 143-157).   

År 1963 störtas president Abdul Karim Qasim i en militärkupp iscensatt av hans närmaste 

vän, Abdul Salam Aref, i samarbete med anhängare till Baathsparti. Qasim döms i en militär 

rättegång för högförräderi och avrättas omedelbart efter domen. Aref tar makten. Några år 

senare dör Aref i en oväntad helikopterkrasch och efterträds av sin bror, Abdul Rahman Aref. 

Den senare skulle emellertid inte bli långvarig vid makten. Baathpartiet hade nämligen stärkt 

sin ställning och byggt upp en egen fristående milis och kunde 1968 ta makten i egen rätt. 

Abd al-Rahman Aref avsattes som president och ersattes av Ahmed Hassan Bakr Al-Tikriti. 

Saddam Hussein utsågs till vice president, även han med rötterna i staden Tikrit (Tripp 2007, 

161-187). 

 

2.1 Den kurdiska frågan 

 
När Baathpartiet hade tagit makten, utsåg Ahmed Hassan Bakr tre kurder till ministrar, varav 

två tillhörde Mustafa Barzanis
4
 parti Kurdistans demokratiska parti (KDP) och den tredje 

Talabani falangen.
5
 Efter ett tag ägde en våldsam kurdisk revolution rum; kurderna försökte 

utnyttja den politiska oro, som hade uppkommit på grund av den kraftiga försämringen av 

förhållandet mellan Irak och Iran, och genomförde reguljära gerillaoperationer mot irakiska 

oljeinstallationer i staden Kirkuk. Oljeproduktionen i Irak slogs ut under flera dagar och 

regeringen i Bagdad svarade med militära operationer. Samtidigt öppnades emellertid en 

kanal för hemliga förhandlingar med Barzani, som företrädde den verkliga makten i den 

kurdiska regionen. För Baathregimen i Bagdad förhandlade Saddam Hussein i sin egenskap 

av vicepresident i republiken. 1970 hade regeringen i Bagdad åtagit sig att erkänna kurdernas 

kulturella rättigheter och ge dem självstyre (Tripp 2007, 161-187). 

Detta bidrog säkert till att den irakiska regimen överlevde, men konflikten med kurderna var 

långtifrån bilagd. Barzani förde parallella förhandlingar med shahens Iran och höll sina 

”Peshmerga” gerillasoldater mobiliserade för eventuellt framtida behov. Det väpnade 

                                                           
4
 Mustafa Barzani, ledare för Barzan-klanen, valdes till ordförande för KDP. 

5
 Uppkallad efter Jalal Talabani, ledamot av KDP:s styrelse, som sedermera bröt med KDP och bildade PUK. 
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kurdiska upproret återupptogs också efter Iraks beslut att utvisa 40 000 kurder, shiiter 

(Feiliter), till Iran, som i denna fråga i likhet med USA stödde Barzani (Tripp 2007, 161-187).   

Den kurdiska revolutionen nådde sin klimax 1974. Den irakiska regeringen föreslog att 

kurderna skulle få regional självstyrelse med en egen folkligt vald lagstiftande församling. 

Men guvernören i den kurdiska regionen skulle utses av presidenten, som också skulle ha rätt 

att avskeda honom och att upplösa den lagstiftande församlingen. Centralregeringen i Bagdad 

ville också ha fullständig kontroll över samtliga budgetfrågor i alla delar av landet, inklusive 

samtliga oljeintäkter, liksom även över försvarsmakten. Barzani avvisade förslaget (Tripp 

2007, 161-187).  

Den irakiska regeringen befann sig därmed inför ett väpnat uppror med utländskt stöd.  

Baathregimen svarade denna gång med att skicka en delegation till Tehran för att lösa öppna 

tvistefrågor mellan de båda länderna. Resultatet blev positivt och kodifierades i ett 

internationellt avtal, den så kallade Algerietkonventionen av år 1975. Irak accepterar här de 

iranska kraven på en gränslinje mellan de båda länderna dragen från den djupaste punkten i 

älven Shatt al-Arab. Iran förbinder sig att som motprestation att stoppa stödet för Barzani och 

hans parti (KDP), och avbröt några dagar efter undertecknandet allt militärt bistånd till 

kurderna och stängde sina gränser mot irakiska Kurdistan (Tripp 2007, 161-187). 

Detta ledde i sin tur till ett förödande nederlag för Barzanis styrkor. Tusentals Peshmerga 

erbjöds allmän amnesti, och Barzani och andra ledande KDP medlemmar stannade kvar i Iran 

som politiska flyktingar. En allvarlig klyfta skulle senare uppstå mellan Barzani klanen 

(Mullaha Mustafa Barzani och hans båda söner Idris och Massoud) och Jalal Talabani, som 

lockade ett stort antal unga kurder som hade svårt att förena stammens ledare Barzani och 

principerna för socialism och nationalism. Mustafa Barzani dog i USA 1979 (Tripp 2007, 

161-187). 

 

2.2 Shiamuslimer   

 
1979 skedde en palatskupp där Bakr avsätts av Saddam Hussein. Baathpartiet och det 

politiska systemet kom successivt att i allt högre grad kretsa kring Saddam Hussein, hans klan 

och människorna i hans hemstad Tikrit. Centralmakten i Bagdad lyckades integrera shiiterna i 

den moderna irakiska staten i större utsträckning än kurderna.  Men efter den islamiska 
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shiitiska revolutionen i Iran 1979 och åtta års krig mellan Iran och Irak utgjorde shiiterna i 

Irak en riktigt allvarlig utmaning mot centralmakten i Bagdad (Tripp 2007, 161-187).  

Kriget ledde till en konfrontation mellan det officiella Irak och landets shiiter, särskilt när 

ayatolla Muhsin al-Hakim vägrade att offentligt fördöma den iranska regeringen i sin konflikt 

med Irak om älven Shatt al-Arab. Irak slog till hårt mot shiitiska intellektuella, varav många 

fängslades och fick se sin egendom konfiskerad; och det oberoende Kufa Universitet i staden 

Najaf i södra Irak stängdes. Den irakiska regeringen fortsatte att ytterligare förtrycka den 

shiamuslimska befolkningen och beslutade att utvisa omkring 20,000 shiiter till Iran under 

förevändning att de hade iranskt ursprung. Al-Hakim reagerade med att utlysa en 

demonstration, som drog till sig tusentals av hans anhängare. Myndigheterna fängslade al-

Hakims son, Mahdi al-Hakim, och anklagade honom för spioneri för Israel. En 

sunnimuslimsk lärd, Abdul Aziz al-Badri, uttalade sitt stöd för och solidaritet med al-Hakim 

och avrättades av irakiska myndigheter (Tripp 2007, 161-187).  

Listan över repressiva åtgärder mot landets shiamuslimer är lång och omfattar allt från 

trakasseri av enskilda människor, skolor och institutioner till arresteringar och avrättningar av 

höga officerare, personal, religiösa ledare och politiker. Shiamuslimerna och kurderna var 

emellertid inte ensamma om att utsättas för förföljelser och förtryck. Också sunnimuslimska 

skriftlärda och institutioner blev föremål för regimens brutala tvångsåtgärder, om deras 

protester mot regimens kränkningar av de mänskliga rättigheter eller dess ifrågasättande av 

religionens roll i politik och samhälle blev alltför högljudda. Till saken hör nämligen att 

Baathregimen lanserade en övergripande plan för sekularisering av utbildning och media, som 

togs emot med blandade känslor också av en del sunnimuslimer (Tripp 2007, 212-214). 

 

2.3 Irak under 1980-talet   

 
Den tidigare nämnda Algerietkonventionen mellan Iran och Irak på kurdernas bekostnad höll 

inte och de båda länderna blev under 1980-talet indragna i ett långvarigt krig. De åtta 

krigsåren satte shiamuslimerna och andra oppositionella i södra Irak under hårt tryck.  Kriget 

hade också negativa konsekvenser för kurderna, som utsattes för veritabla massakrer och 

allehanda kränkningar. Så t ex fördrevs kurder från gränsområdena mot Turkiet och Iran till 

nya bosättningar i utkanterna av de större städerna. Antalet fördrivna kurder uppgick till en 
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halv miljon. Deras byar och hem jämnades med marken och de hindrades från att återvända. 

Samtidigt uppmuntrade regimen ett stort antal arabiska stammar i söder att rubba balansen till 

förmån för den arabiska befolkningen i kurdiska områden (Tripp 2007, 215-239).  

Ytterligare en etnisk rensningsaktion (Anfal) mot obeväpnade civila kurder genomfördes 

1988.
6
 Mer än 100 000 människor massakrerades efter att ha utsatts för angrepp med kemiska 

vapen såsom i staden Halabja, där 5000 människor, kvinnor och barn och äldre dog och 

tusental skadades.
7
 

 

2.4 Irak efter 1990   

 
Efter krigsslutet mellan Irak och Iran 1988 var den irakiska infrastrukturen ödelagd och 

ekonomin tyngd av stora utlandslån. Men militären kom inte bara skadeslös utan också stärkt 

ur konflikten; och Saddam hade uppenbarligen alltjämt siktet inställt på expansion. Det var 

för USA, som fruktade att Irak skulle kunna hota amerikanska intressen i Mellanöstern.
8
  

1990 slog Irak till igen och invaderade Kuwait. FN krävde att Irak skulle dra tillbaka sina 

trupper från Kuwait och utlyste en ekonomisk blockad mot Irak. Saddam avvisade emellertid 

säkerhetsrådets resolutioner med hänvisning till att Kuwait hade varit en del av Irak intill dess 

att kartan över den arabiska halvön hade ritats om av kolonialmakten Storbritannien. 

Konflikten eskalerade till öppet krig mellan Irak och en USA-ledd pro-kuwaitisk allians. 1991 

drev alliansens styrkor ut de irakiska trupperna ur Kuwait i en markoffensiv, som gick under 

benämningen Desert Storm. Saddam hade tillfogats ett förödmjukande nederlag.
9
  

Irak förlorade sin militära styrka och indignationen mot regimen tilltog och förvandlades till 

ett folkligt uppror bland kurderna i norr och shiiterna i söder. I den kurdiska delen av Irak var 

det partierna KDP och kurdiska patriotiska unionen (PUK), som kallade till uppror; i södra 

Irak kretsade upproret kring det Högsta Rådet för den Islamiska Revolutionen i Irak (SCIRI) 

                                                           
6
 http://www.kdp.se/anfal.html (2009-11-17) 

7
 http://www.kdp.se/halabja.html (2009-11-17) 

8
 http://www.albayan-magazine.com/iraq-file/55.htm (2009-11-23) 

9
 http://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_Kuwait (2009-11-10) 

http://www.kdp.se/anfal.html
http://www.kdp.se/halabja.html
http://www.albayan-magazine.com/iraq-file/55.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_Kuwait
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under befäl av Mohammed Baqr Al-Hakim i samarbete med Da’wa partiet. Ett stort antal 

irakiska soldater och officerare anslöt sig till upproret, men regimens republikanska garden 

kunde likväl krossa upproret (Tripp 2007, 245-248 ).  

De kurdiska partierna KDP och PUK, som leddes av Massoud Barzani respektive Jalal 

Talabani, tog efter en tid kontroll över städerna Arbil, Sulemaniya och Duhok med hjälp av 

USA och Storbritannien. Säkerhetsrådet antog i det läget resolution 688; denna gjorde delar 

av Irak till en så kallade no-fly-zone och syftade till att trygga kurdernas och shiiterna 

ställning.
10

 Barzani och Talabani utnyttjade det relativa lugnet i irakiska Kurdistan till att 

koncentrera sig på institutionsbyggande. År 2002 fanns ett folkvalt parlament och en regering 

på plats i Arbil, som hade utsetts till regionens huvudstad. Barzani och Talabani tog även 

initiativ till bildandet av Iraqi National Congress (INC), en sammanslutning av flera väpnade 

oppositionsgrupper. Syftet var att arbeta för att avsätta Saddam Husseins regim i Bagdad. 

Motsättningar mellan de kurdiska partierna ledde emellertid till inbördeskrig i provinsen och 

INC misslyckades med sitt uppdrag. Regionen förblev dock ett nästan självständigt område 

och utvecklades till något av en fristad för irakiska oppositionspartier mot Saddams regim. 

Det fanns nämligen samförstånd inom FN:s säkerhetsråd om att hindra Irak från militära 

operationer i regionen (Tripp 2007, 266-267). 

Irak var underställt en rad andra restriktioner. Säkerhetsrådet krävde att Irak skulle erkänna 

Kuwaits självständighet, betala krigsskadestånd och ge FN observatörer fritt tillträdde till alla 

tänkbara vapenlager, vapenfabriker och forskningsinrättningar för framställning av 

massförstörelsevapen. Den ekonomiska blockaden mot Irak skulle inte upphävas förrän Irak 

hade låtit sig avväpnas under internationellt överinseende. Iraks samarbetsvilja var begränsad 

och de ekonomiska sanktionerna förblev i kraft. Syftet var att isolera och försvaga Irak, men 

det var det irakiska folket, inte regimen, som i första hand drabbades av dem. Irak utvisade 

inspektörerna och hotade att avbryta allt samarbete med FN:s 

massförstörelsevapeninspektioner om FN inte upphävde sanktionerna. USA och 

Storbritannien svarade med ett nytt flygangrepp mot irakiska militära anläggningar, den så 

kallade Operation Desert Fox, för att tvinga Irak att uppfylla FN:s krav och för att ytterligare 

försvaga Saddam.
11

  

                                                           
10

 http://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_no-fly_zones (2009-12-05) 

11
 http://www.asharqalarabi.org.uk/center/mutabaat-iraq5.htm (2009-11-03) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_no-fly_zones
http://www.asharqalarabi.org.uk/center/mutabaat-iraq5.htm
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Irak National Congress (INC) var splittrad och saknade tydliga mål, men engagerade sig 

likväl hårt för att störta Saddam Husseins regim. INC hade aktivt stöd av CIA, som hade 

etablerat sig i Kurdistan i norra Irak, och tillgång till de ca 100 miljoner dollar, som den 

amerikanska kongressen hade öronmärkt för oppositionen i Irak mot Saddam. Utfallet var 

emellertid klent. Saddam satt kvar trots förödelse och tilltagande fattigdom; och oppositionen 

förblev splittrad (Tripp 2007, 267-270). 

 

2.5 Irak efter 11 september 2001   

 
En kort tid efter terroristattackerna den 11 september 2001, förklarade George Bush krig mot 

terrorism, War on terrorism. Den amerikanska administrationen påstod sig ha bevis för att 

Saddams regim försökte att utveckla massförstörelsevapen och kunde förse terrorister med 

sådana. Bushadministrationen rekommenderade FN att stärka mandatet för att avväpna Irak 

men säkerhetsrådets medlemmar var inte eniga om att ge USA och Storbritannien klartecken 

att anfalla Irak. Bushadministrationen hävdade att FN:s resolution 678 och 687 gav USA och 

dess allierade rätt att använda våld mot Irak för att eliminera massförstörelsevapen.
12

 

20 mars 2003 inleddes den så kallade Iraqi Freedom Operation; USA, Storbritannien och 

deras allierade i de villigas koalition gick till angrepp mot Irak.  Tre veckor senare, föll 

Saddam Hussein-regimen. Den 1 maj 2003 förklarade president Bush att kriget var över. FN 

erkände USA och Storbritannien som ockupationsmakter med de skyldigheter och rättigheter 

som tillkommer sådana. Ett irakiskt styrande råd utsågs redan under sommaren samma år, 

men den väpnade oppositionen i framför allt sunniarabiska områden mot 

ockupationsmakterna fortsatte också efter det att amerikanarna hade funnit och tillfångatagit 

Saddam Hussein i en underjordisk bunker i området Al-dor nära staden Tikrit i sunni 

triangeln.
13

 

2004 återfick Irak genom säkerhetsrådets resolution 1546 sin suveränitet. En interimsregering 

under Iyad Alawi bildades.
14

 En redaktionskommitté tillsattes med uppgift att under hösten 

                                                           
12

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Irakkriget (2009-12-05) 

13
 http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____155.aspx (2009-10-15) 

14
 http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html (2009-10-22) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Irakkriget
http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____155.aspx
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html
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2005 presentera ett konstitutionsutkast att underställas folket i en folkomröstning. 

Författningsutkastet tilltalade inte alla och stötte på uttalat motstånd i nationalistiska och 

sunnitiska kretsar, men fick likväl en majoritet i folkomröstningen. Enligt författningen är 

Irak en självständig, suverän stat. Statsskicket beskrivs med honnörsord såsom republikanskt, 

demokratiskt. och federalt; och islam lyfts fram som officiell statsreligion och sägs utgöra en 

grundläggande källa till lagstiftning. I januari 2005 hölls val till nationalförsamlingen, som 

tillsatte en övergångsregering. I april samma år utsåg det irakiska parlamentet den kurdiska 

ledaren Jalal Talabani som president med en shiit, Adel Abdul-Mahdi, som förste vice 

president och en sunni, Tariq al-Hashemi, som andra vice president. Samma år valde folket i 

den kurdiska regionen Massoud Barzani till president för Kurdistans regionala regering 

(KRG) (Tripp 2007, 299-301). 

Det hittills senaste parlamentsvalet hölls i december 2005. Flest röster vann en koalition av 

shiamuslimiska partier. Därefter kom i nämnd ordning Kurdistan Alliance och den 

sunnimuslimska koalitionen. Nuri al-Maliki utsågs till premiärminister i april 2006 och hans 

regering svors en månad senare in för en fyraårsperiod.
15

 Saddam dömdes i en irakisk domstol 

till döden för brott mot mänskligheten och domen verkställdes i december 2006 (Tripp 2007, 

301-303).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 http://www.sweden.gov.se/sb/d/4250 (2009-11-15) 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/4250
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3. Teorier 

3.1 Transitionsteori 

Guillermo O’Donnell och Philippe C. Schmitter skriver i boken Transitions from 

Authoritarian Rule (1986) om övergången från diktatur till demokrati. Boken handlar inte om 

Irak och är inte heller representativ för de länder, som avhandlas i boken.  Det var krig och 

utländsk intervention, inte folkligt uppror eller öppna motsättningar på ledningsnivå, som 

krossade Saddam Husseins diktatur; och det var en utländsk ockupationsmakt, inte en 

inhemsk övergångsregering, som initierade transitionsprocess i riktning mot demokrati. Irak 

2003 har i detta avseende mera gemensamt med Japan och Tyskland, som båda fick sin 

demokrati av sina respektive västliga ockupationsmakter, än med de länder i Latinamerika 

och Sydeuropa, som O’Donnell och Schmitter fokuserar på.  Men Irak är å andra sidan en ny 

demokrati och har många av de problem, som O’Donnell och Schmitter förknippar med 

övergången från auktoritärt styre.  

Övergången från diktatur till demokrati är i bästa fall ett steg på vägen mot en väl förankrad 

och stabil demokrati, ofta benämnd konsoliderad demokrati. Den politiska utvecklingen under 

transitionsfasen kännetecknas i stället av osäkerhet och oklart definierade politiska spelregler.  

The present volume deals with transitions from certain authoritarian regimes toward an 

uncertain "something else". That something can be the instauration of a political democracy or 

the restoration of a new and possibly more severe form of authoritarian rule (O’Donnell & 

Schmitter 1986, 3) 

O'Donnell och Schmitter urskiljer två viktiga faktorer i övergångsprocessen – liberalisering 

och demokratisering. Liberalisering ses som en förutsättning för att skydda både individer och 

sociala grupper mot godtyckliga eller olagliga handlingar av staten eller tredje part och som 

en garant för en fortsatt utvidgning av de medborgerliga fri- och rättigheterna, t ex i form av 

domstolsprövning av eventuella kränkningar av medborgerliga fri- och rättigheter såsom 

press- och yttrandefrihet.  Demokratisering uppfattas som liktydig med en utsträckning av den 

politiska arenan. Den syftar till att inkludera allt flera medborgare och allt fler spörsmål i den 

politiska processen. Det handlar här bl. a om att främja slutna omröstningar, fria och allmänna 

val och rätten att bilda politiska partier.  De båda författarna beskriver slutligen liberalisering 

som möjlig utan demokratisering men demokratisering såsom omöjlig utan demokratisering 

(O’Donnell & Schmitter 1986, 7-10). 
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By liberalization we mean the process of making effective certain right that protect both 

individuals and social groups from arbitrary or illegal acts committed by the state or third 

parties (O’Donnell & Schmitter 1986, 7) 

De båda författarna gör också en distinktion mellan två grupper av aktörer i demokratiserande 

regimer – den hårda respektive den mjuka linjens män eller på engelska hardliners respektive 

softliners. De förra arbetar aktivt för att bevara den auktoritära regimen, avvisar varje form av 

liberalisering och är inte villiga att förhandla med oppositionen. De senare, den mjuka linjens 

män, skiljer sig initialt inte så mycket från de förra. De är måna om de egna maktpositionerna, 

men utvecklar med tiden ett större mått av kompromiss- och förhandlingsvilja än den hårda 

linjens män (O’Donnell & Schmitter 1986, 15-16). 

I Saddams innersta krets fanns åtskilliga företrädare för den hårda linjen och kanske också 

några för den mjuka, men båda sveptes bort från makten inom loppet av några veckor under 

våren 2003.  Makten övergick därefter till en USA-ledd militäradministration och därefter till 

en irakisk övergångsregering med företrädare för de tre stora etniska grupperna i landet, 

däribland sunni-muslimerna som hade utgjort basen i Saddam Husseins regim. O’Donnells 

och Schmitters distinktion mellan hardliners och softliners kan inte utan vidare överföras på 

Irak, vare sig före eller efter 2003. Deras analys av förhandlingslösningar som garant för 

transitionen är emellertid högst relevant i den litet speciella irakiska kontexten. I Irak finns tre 

stora etniska grupper – shiiter, sunnimuslimer och kurder – som i sin tur är uppdelade i mer 

eller mindre fundamentalistiska, mer eller mindre kompromissvilliga fraktioner, En 

förhandlingslösning dem emellan om hur det demokratiska systemet i Irak i framtiden skall 

utformas skulle uppenbarligen fylla samma stabiliserande funktion som de pakter, som 

O’Donnell och Schmitter förordar. De är som så ofta i politiken pakter baserade på 

egenintresse och de upprätthålls och respekteras så länge som, och endast så länge, som alla 

berörda parter anser sig ha mera att vinna på att hålla sig inom överenskommelsens ramar än 

på att bryta avtalet.     

The general sensation for negotiating a pact is fairly clear it is a situation in which conflicting or 

competing groups are interdependent, in that they can neither do without each other nor 

unilaterally impose their preferred solution on each other if they are to satisfy their respective 

divergent interests (O’Donnell & Schmitter 1986, 38) 

Vägen dit är ofta smärtsam och kantad av motsättningar såväl mellan som inom de olika 

aktörsgrupperna. O’Donnell och Schmitter ser i första hand på tvåpartsförhandlingar, d v s på 

förhandlingar mellan hardliners och softliners i en auktoritär regim på väg mot demokrati, 
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men öppnar i princip för flerpartsförhandlingar, inkluderande olika oppositionsgrupper. Det är 

ett scenario, som ligger nära den situation som råder under den nuvarande övergångsfasen i 

Irak. Antalet relevanta aktörsgrupper är i Irak förmodligen mycket större än vad O’Donnell 

och Schmitter föreställer sig, men det är i så fall en grad- och inte en artskillnad. 

3.2 Polyarki   

 
Irak har efter maktskiftet 2003 gjort betydande framsteg i demokratiskt hänseende. Landet har 

fått en permanent författning; utbudet av politiska partier är stort och utesluter inte någon 

etnisk grupp, och de allmänna val, som hållits, har haft ett förhållandevis högt valdeltagande; 

Därtill kommer mekanismer och institutioner utan förebild i landets politiska historia såsom 

samverkan över de etniska skiljelinjerna vid politiskt beslutsfattande med vetorätt för de 

enskilda etniska grupperna. Förutsättningarna för demokrati måste återspeglas i ett lands 

konstitution, och jag kommer därför att granska den nya irakiska konstitutionen. 

Robert Dahl framhåller i sin bok Demokratin och dess antagonister demokrati som ett ideal och 

lanserar vad han betecknar som polyarki såsom en förutsättning för att förverkliga detta ideal.  

Polyarkins institutioner är nödvändiga för demokrati i stor skala, särskilt på den moderna 

nationella statens nivå. Alla polyarkins institutioner är nödvändiga för att komma så nära en 

demokratisk styrelseprocess som möjligt i ett land (Dahl 1999, 345) 

Polyarki uppfattas på många olika sätt: som ett resultat av historiska försök till 

demokratisering och liberalisering av nationalstatens politiska institutioner; som en politisk 

ordning jämförbar med alla andra; och som ett system av rättigheter och politisk kontroll som 

betonar båda mänskliga rättigheter och individens frihet. I den politiska ordning, som 

kännetecknar en polyarki, har en överväldigande majoritet av landets vuxna invånare 

medborgarskap och därmed också rätten att sätta sig emot den politiska ledningen och rösta 

bort de ledande politiska befattningshavarna vid nästa val. De olika polyarki definitionerna 

fokuserar på olika aspekter av distinktionen mellan polyarki och icke-polyarki och 

kompletterar därmed varandra (Dahl 1999, 340). 

I polyarkier finns det många olika grupper och föreningar som är relativt oberoende både av 

varandra och av offentliga myndigheter. Polyarki kännetecknas av sju olika institutioner, som 

alla måste vara närvarande för att det politiska systemet skall kunna klassificeras som en 

polyarki.  
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1. Valda befattningshavare: Detta är ett sätt för folket att utkräva ansvar av landets valda 

befattningshavare.  

2. Fria och rättvisa val: Detta skapar förutsättningar för politisk konkurrens på i princip lika 

villkor mellan olika politiska partier.  

3. Allmän rösträtt: Detta innebär att alla vuxna medborgare har rätt att rösta i valen av 

befattningshavaren.  

4. Rätt att kandidera i valet: Alla vuxna medborgare har rätt att nomineras till valet.  

5. Yttrandefrihet: Medborgarna har rätt att kritisera och uttrycka sina åsikter om politiska 

frågor i vid bemärkelse mot makthavarna, staten, regeringen och den förhärskande ideologin, 

utan rättslig påföljd .  

6. Alternativa informationskällor: Medborgarna har rätt att söka en större mångfald 

informationskällor utan att hindras av t ex censur. 

7. Församlingsfrihet: Det är viktigt för medborgarna att få möjlighet att bilda oberoende 

intresseföreningar och politiska partier (Dahl 1999, 343-344). 

 

3.3 Konsensusdemokrati   

 
Arendt Lijphart framhåller i sin bok Thinking about democracy att konsensus- eller 

samförståndsdemokrati passar ett heterogent samhälle med olika etnisk och/eller kulturell och 

bakgrund. De politiska eliterna har därvid en särskilt viktig roll. Det är nämligen samarbete på 

elitnivå, som omvandlar det splittrade samhället till en stabil demokrati (Lijphart 2008, 31).  

Consociational democracy means government by elite cartel designed to turn a democracy with 

a fragmented political culture into a stable democracy 

Den klassiska Westminstermodellen, där vinnaren tar hem hela potten, fungerar däremot 

mindre bra i en etniskt och/eller kulturellt heterogen kontext. Den brittiska modellen bygger 

nämligen på majoritetsval i enmansvalkretsar och fungerar bäst med två dominerande 

politiska partier, som ideologiskt inte står alltför långt ifrån varandra.  Den kandidat, som får 

flest röster blir vald, och det parti som får flest mandat bildar regering. Det parti som förlorar 
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valet, får inta rollen som oppositionsparti fram till nästa val. Ett sådant system fungerar säkert 

alldeles utmärkt om oppositionen har en rimlig chans att ta makten inom överskådlig tid: om 

inte, liknar det mest en majoritetens diktatur (Larsson 1997, 75). Om det ideologiska 

avståndet mellan vinnare och förlorare dessutom är stort, blir situationen lätt problematisk.  

I en konsensusdemokrati använder man sig i stället av ett proportionellt valsystem, som i sin 

tur befrämjar uppkomsten av ett mångpartisystem. Modellen garanterar alla minoritets 

rättigheter genom ett decentraliserat styre, som verkar uppluckrande på konfliktlinjerna 

(Larsson 1997, 75). Modellen förutsätter emellertid ett grundläggande samförstånd och måste 

uppfylla de fyra nedanstående kriterierna.  

1. Landet skall styras av en stor koalition som inkluderar alla grupper och politiska 

ledare i landet.  

2. Ömsesidigt veto; de olika grupperna eller subkulturerna ges möjlighet att ömsesidigt 

blockera varandra i alla förslag, som de uppfattar som skadliga för den egna gruppen. 

Det är en utomordentligt stark garanti för minoritetsrättigheter och ett starkt 

förkastande av majoritetsstyre. 

3. De viktiga subkulturerna är allmänt representerade i regeringen, och andra beslutande 

organ i proportion till sina relativa styrka.  

4. En kulturell autonomi för alla etniska och religiösa grupper (Lijphart 2008, 42). 

Dahl menar att samverkansarrangemang är konfliktdämpande i länder, där polyarkin är hotad.  

Det är inte tillräckligt att de politiska eliterna säger sig ha beredskap till samarbete; de bör 

också vara både motiverade och kloka för att förhindra att konflikterna eskalerar till öppet 

våld (Dahl 1999, 394-395). Samverkan faller oftast väl ut när det råder en balans i styrka och 

medlemsantal mellan de subkulturerna. I ett sådant läge kan ingen av parterna ensam styra 

över de andra (Dahl 1999, 395). Samförståndslösningar lyckas i allmänhet bättre i små länder 

än i stora; och detta av två skäl. I små länder är kontaktytan mellan de politiska eliterna i 

allmänhet större än vad den är i stora länder, där många av de politiska eliterna 

överhuvudtaget inte känner varandra; och små länder är mera utsatta för yttre hot än stora 

länder, vilket befrämjar en känsla av inre samhörighet (Dahl 1999, 396). 

Det finns som synes många hot mot polyarkin. I länder som präglas av etnisk splittring, är det 

svårt att etablera polyarki; den ena subkulturen uppfattas lätt som ett hot mot den andra och 
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vice versa. Risken för inbördeskrig finns alltid i bakgrunden i länder utan någon 

förhandlingstradition att falla tillbaka på (Dahl 1999, 398). Yttre mobilisering kan också 

utgöra ett hot mot polyarkin; men influenserna från utlandet kan slå åt olika håll.  

Oavhängighet är alltid viktig för en polyarki, men utländsk inblandning är inte alltid av ondo 

för polyarkin. Om den externa aktören själv är en polyarki eller är på väg att bli en polyarki, 

kan den utländska inblandningen i själva verket gynna en utveckling i riktning mot polyarki. 

(Dahl 1999, 403). 

Varken majoritära eller icke-majoritära institutioner kan i sig garantera rättfärdiga kollektiva 

beslut i något demokratiskt land. Det finns inga ofelbara standardlösningar (Dahl 1999, 242 ). 

Jag kommer således att fortsättningsvis pröva de ovan nämnda modellerna på Irak. Särskild 

vikt läggs därvid på samförståndsmodellen och dess förutsättningar att bidra till 

konfliktlösning.   
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4. En analys av förhållandet mellan Islam och demokrati  

 

I oktober 2005 antogs konstitutionen i en folkomröstning, som dock bojkottades av 

sunnimuslimerna (Daalder, Gnesotto & Gordon 2006, l48). Författningens andra paragraf 

lyfter fram islam som officiell statsreligion och huvudkälla till lagstiftningen (Tripp 2007, 

300). Men Irak är också enligt samma konstitution en demokratisk stat; och dess 

samtidshistoria har i långa stycken präglats av dragkampen mellan demokrati och islam. De 

dominerande shiitiska och sunnitiska partierna är uppdelade i två grupper, moderater 

respektive fundamentalister. De förra förespråkar demokrati; de senare förhåller sig kritiska 

till demokrati och tar avstånd från de amerikanska truppernas närvaro i landet. Man frågar sig 

mot den bakgrunden vilka förutsättningar demokrati har i dagens Irak. Går det att bygga en 

demokratisk islamsk stat eller skall demokrati och islam uppfattas som oförenliga storheter? 

Är demokrati – som fundamentalisterna påstår – ett led i en västerländsk kulturell invasion i 

syfte att underkuva Irak, eller tvärtom är ett sociopolitiskt instrument för att öka 

medborgarnas rättigheter och begränsa statens inflyttande?   

Islams historia bjuder inte på många referenser till demokrati, men väl till profeten 

Mohammeds lära och påbud. Sunnimuslimerna ansåg att profeten inte hade pekat ut sin 

efterträdare eller ett omröstningssystem för val av efterträdare (Esposito 1998, 65) Detta 

skapade en period av osäkerhet efter profetens bortgång. Profetens följeslagare, de äldre 

ledarna i Medina, valde småningom profetens trognaste vän och svärfar Abu Bakr till kalif. 

Alis anhängare,
16

 de så kallade aliditerna, som senare skulle komma att kallas shiiter, var 

missnöjda och ansåg att ledarskapet för det muslimska samfundet skulle förbli inom profetens 

familj och Ali utsågs till profetens efterträdare i sin egenskap av legitim arvinge (Esposito 

1998, 67). 

Efter Abu Bakrs död, tog Omar Bin Al Khattab över kalifatet i enlighet med Abu Bakrs 

önskemål. Omar införde ett nytt system och utsåg en valkommitté som skulle välja nästa 

efterträdare. Omar mördades av en persisk slav,
17

 och Uthman ibn Affan utsågs till kalif i ett 

samråd endast med elektorerna från Umayyaklanen, en ledande Meckafamilj (Esposito 1998, 

66). Efter tolv år mördades Uthman av en grupp upprorsmän från Egypten och efterträddes av 
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 Ali var svärson och tillika den fjärde efterträdaren till profeten Mohammed. 

17
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Umar_ibn_al-Khattab(2009-10-09)  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Umar_ibn_al-Khattab
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Ali bin Abi Talib, en kusin och svärson till profeten, såsom den fjärde kalifen. Fem år senare 

mördades Ali av Kharijiterna,
18

 och Umayyaderna
19

 tog makten och flyttade kalifatet till 

Damaskus, där det utvecklades till en absolut monarki (Esposito 1998, 66-68). Umayyadernas 

stat krossades sedermera av Abbasiderna
20

 och kalifatet flyttades till Bagdad. De politiska 

spelregler, som utvecklades där, hade mera med oligarki och nepotism att göra än med 

demokrati (Esposito 1998, 67-83).  

I dagens läge finns det inte något entydigt islamiskt förhållningssätt till demokrati. En del 

islamister bekänner sig till demokrati; återigen andra tar avstånd från demokrati (Hydén 1998, 

201). Det går också att urskilja en tredje grupp, som har ett rent instrumentellt förhållningssätt 

till demokrati. I den gruppen återfinner vi dem, som ser den politiska demokratin som ett steg 

på vägen mot en islamisk stat som förväntas avskaffa demokratin när den väl är etablerad 

(Yosef 2001, 139-140).  

 

4.1 Demokratins förespråkare 

Hassan Al-Banna, det muslimska brödraskapets grundare, och de stora flertalen av hans 

anhängare anser att demokrati inte strider mot islam utan är förenlig med al-Shura regeln om 

samråd.
21

 Al-Shura innebär att ställa ledare till svars och vid behov avsätta dem och 

brödraskapet förordar ett styre i samråd mellan verkställande makt och parlament, där press- 

och yttrandefrihet råder (Hydén 1998, s.202). Återigen andra muslimer uppfattar islam som 

helt neutralt i förhållande till politisk styrning; det är – enligt deras mening – just detta som 

gör islam allmängiltig. Det muslimska samfundet kan tillämpa det som överensstämmer med 

vår tids kulturella, ekonomiska och sociala behov, precis som profeten Mohammed säger i sin 

citatbok (Hadith): Visdom är målet för troende, var än man förtjänar den.
22

 Även koranen 
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 Kharijiterna – de som går ut – bröt med alideterna år 661 (Esposito 1998, 67-68).  

19
 Umayyaderna var en ledande Mekka med uppgift att bevara Kaban och dess bilder av stamgudarna (Esposito 

1998, 31). 

20
 Abbasiderna utgjorde en gren av profetens familj (Esposito 1998, 81-82) 

21
 http://www.hassanelbana.com/news.php?action=view&id=219(2009-10-10)  

22
 http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1170877904619&pagename=Zone-Arabic-

Tazkia%2FTZALayout (2009-11-01) 
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berömmer visdom och anser att den är ett bra sätt för kallelse till islam: Kalla [människor, 

Mohammed] med kloka och goda ord att följa din herres väg, och att lägga fram argumenten 

på ett måttfullt och försynt sätt (Koranen budskap 125 An-Nahl, 456). Såväl citatet som 

versen antyder att demokrati inte står i strid med islam. John L. Esposito anser att fruktan i 

väst för att islamisterna skulle komma till makten med demokratiska medel inte respekterar 

demokratins spelregler. Endast framtiden kan utvisa hur utfallet blir och en islamistisk seger 

är inte nödvändigtvis till förfång för demokratin(Yosef 2001, 144). I Indonesien – en islamsk 

stat med islamistiska partier – hålls val regelbundet vart femte år, nu senaste i april 2009.
23

 I 

valet i Irak 2005 deltog flera islamistiska partier, varav ett sunnitisk och flera shiitiska. Det 

sunnitiska partiet, som står på samma värdegrund som det muslimska brödraskapet, tilldelades 

efter valet två tunga ämbeten – posten som vicepresident och uppdraget som talman i 

nationalförsamlingen (Tripp 2007, 297). Shiiterna uppmanades av sin högste ledare ayatolla 

Ali Sistani att mangrant delta i valet (Daalder, Gnesotto och Gordon 2006, 152); och de 

shiitiska partierna har också – trots starkt motstånd mot USA inom en del av dem såsom 

Da’wa partiet och SCIRI – valt att samarbeta med interimsregering och delta i den 

demokratiska processen (Norell 2004, 35). De shiitiska partierna fick tillsammans 48 procent 

av rösterna i valet och kunde bilda en koalitionsregering (Daalder, Gnesotto & Gordon 2006, 

152).  

4.2 Med demokrati och ändå mot  

 
Det är svårt att förutsäga hur islamister förvaltar en valseger i ett fritt demokratiskt val. 

Respekterar de demokratiska spelreglerna och går i opposition vid en eventuell förlust i nästa 

val eller söker de behålla makten till varje pris? Det senare är en beprövad och ofta 

framgångsrik strategi bland icke-demokratiska partier såsom t ex det tyska NSDAP under 

mellankrigstiden. De islamistiska rörelserna har ofta ett oklart förhållningssätt till demokrati 

och det är därför också en öppen fråga vad de kommer att göra, om och när de kommer till 

makten (Yosef 2001, 97). De bemöts å andra sidan av misstänksamhet av sekulära politiska 

aktörer, som uppfattar dem som oseriösa och ohederliga medspelare i den demokratiska 

processen. Islamisterna är, heter det, fullfjädrade machiavellister och ser valen som ett 
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 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html (2009-11-01)  
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instrument för att ta makten, som de sedan utnyttjar för att förverkliga Guds lag eller Al-

Sharia på bekostnad av demokratin.
24

     

Den shiitiske ayatollan Ali Sistani krävde initialt en folkräkning i Irak för att i författningen 

kunna fastslå att shiiterna utgör en majoritet av Iraks befolkning. Detta skapade oro och 

misstänksamhet bland de andra stora etniska grupperna i landet, som inte såg någon plats för 

minoritetsgrupper i en av shiiterna dominerat Irak. De shiitiska ledarna har visserligen 

officiellt förnekat alla planer på hegemoni, men oron för att så skulle vara fallet finns likväl 

där (Norell 2004, 26). Händelseutvecklingen i Gaza efter valet 2006 antyder att denna oro inte 

är helt obefogad. Valet vanns som bekant av Hamas, som utnyttjade valsegern till att slå till 

mot den rivaliserande, sekulära Fatah-rörelsen och driva ut dess anhängare ur Gaza remsan. 

Hamas är sedan dess ensam herre på täppan i Gaza med kontroll över samtliga statliga 

institutioner och ämbeten.
25

 

 

4.3 Mot demokrati 

De extremistiska islamistiska grupperna avvisar de demokratiska principerna och ser dessa 

som en västerländsk uppfinning och kätteri i syfte att försvaga islam och blanda sig in i 

arabvärldens inre angelägenheter (Esposito 1998, 290). Demokrati är en västlig kulturell 

importprodukt, som inte utan vidare kan överföras till arabvärlden. Islam låter sig helt enkelt 

inte förenas med demokrati. Flera arabiska ledare har legitimerat sitt eget auktoritära styre i 

just sådana termer (Hydén 1998, 197).  

De extrema islamisterna fördömer ofta arabvärldens ledare för att försumma arabiska och 

muslimska sedvänjor och för att ersätta dem med demokratiska procedurer för att 

tillfredsställa väst (Norell 2004, 16): Men du kommer inte att vinna vare sig judarnas eller de 

kristna välvilja, om du inte följer deras väg (Koranen budskap 120 Al-Baqara, 15); Troende! 

Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter; de stöder och skyddar varandra - och den 

av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem. Gud vägleder inte de orättfärdiga 

(Koranen budskap 51 Al-Mä’idah, 165).  
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 http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&issueno=9120&article=203492&feature=1 (2009-10-17) 
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 http://www.fateh.ps/viewdoc.asp?aid=779 (2009-11-01) 
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Västvärldens reaktion på 11 september attentatet och i synnerhet George Bushs 

krigsförklaring mot terrorn har starkt bidragit till upptrappningen av terrorismen. (Napoleoni 

2006, 18) Terroristgrupperna använder sig av våld och väpnad kamp för att förhindra 

förändringar och som ett medel mot makten och införandet av Guds lag: Sayyid Qutb 

definierade begreppet Al-Tawhid, Guds underbara och absoluta enhet, och gav det en 

distinkt politisk identitet ”Gud är maktens källa, inte folket, inte partiet eller någon mänsklig 

varelse. Alla avvikelser från principen om Guds styrelse är ett avfall ”irtidad” (Napoleoni 

2006, 56-57). Al-Qaida förklarade i enlighet med denna filosofi heligt krig, Al-Jihad, mot 

korsfararna för att driva ut dem från den arabiska halvön och andra muslimiska länder.
26

 Efter 

regimskiftet i Irak år 2003 inledde al-Qaida – med stöd av milis och baathister från 

sunnitriangeln – en väpnad kamp mot koalitionsstyrkorna och den irakiska regeringen. 

Måltavlan har varit synnerligen brett definierad och omfattar en rad terroranslag mot 

civilister, särskilt shiiter (Napoleoni 2006, 177-187). I december 2004 utsåg al-Qaidas chef 

Usama bin Laden sin vän Abu Musab Al-Zarqawi till emir eller furste i Irak. Hans uppgift var 

att tvinga ut koalitionen ur Irak och skapa en islamisk stat liknande gångna tiders kalifat 

(Napoleoni 2006, 189-190). Zarqawi mördades i flygattack av amerikanerna, men gruppen är 

fortfarande aktiv.
27

 Det finns också andra oppositionella krafter som vägrar att stödja den 

demokratiska processen med hänvisning till ockupationstrupperna i landet. Hit hör bl.a. 

Association of Muslim Scholars in Iraq, en paraplyorganisation för fjorton organisationer 

(Daalder, Gnesotto & Gordon 2006, 164).  Motståndet mot demokrati är, med andra ord, stort 

i Irak. Det kommer som Norell påpekar från såväl shia- som sunnimuslimskt håll (Norell 

2004, 36). 

Jag vill avsluta detta avsnitt med att kortfattat kommentera statsvetaren Khalid Salehs slutsats 

att bristen på demokrati i muslimska länder beror på islam. Många politiker och experter delar 

denna uppfattning. Men stora muslimska staterna som Indonesien, och Indien pekar i en 

annan riktning. Islam kan vara både hinder och tillgång för demokrati. Den politiska och 

militära elitens roll skall självfallet inte underskatts.
28
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5. En analys av den demokratiska processen  

 

5.1 Övergångsfasen  

 
Efter Baath-regimens kollaps förklarade USA:s president George Bush den 1 Maj 2003 att 

krigsfasen var över. En kort period senare utsågs Jay Garner att leda koalitionens provisoriska 

myndighet (CPA), dvs. ackupationsmakten i Irak, men ersattes sedan av Paul Bremer. Bremer 

upprättade ett interimistiskt råd- Iraqi Interim Governing Council (IGC), som bestod av 

ledamöter från olika religiösa och etniska grupper som varit i opposition mot Saddam 

Husseins regim.  IGC hade till uppgift att utse och avskeda ministrar och ta kontroll över 

landets budget, samt att skapa en kongress med uppgift att utarbeta en irakisk provisorisk 

författning transitional administrative law, TAL (Nationalencyklopedin/Irak). 

Bush-administration önskade emellertid avveckla ockupationen och återlämna suveräniteten 

till irakier. Detta skedde i enlighet med en forcerad tidsplan, där FN och Nato uppmanades att 

ta upp sig ökat ansvar för att stabilisera läget i Irak (Daalder, Gnesotto & Gordon, 2006. 139). 

En provisorisk konstitution var det första steget i den amerikanska tidsplanen. Ett utkast 

skulle föreligga i december 2003; därefter skulle en folkomröstning hållas, som i sin tur skulle 

bana vägen för allmänna val och ett återlämnande av suveräniteten till irakierna. 

Författningsutkastet blev föremål för en hel del kritik. Så t ex ställde sig ayatolla Ali Hussein 

Sistani avvisande till det minoritetsveto, som förutsågs i författningsutkastets § 61, och krävde 

att en folkomröstning skulle hållas före utgången av 2004. Motsättningarna hindrade dock inte 

IGC från att godkänna författningsutkastet som en tillfällig konstitution. Detta gjorde det 

möjligt för USA att överlämna makten till irakierna redan i juni 2004, varmed Bremers 

uppdrag var slutfört. Iyad Alawi utsågs till statsminister i en övergångsregering ansvarig inför 

ett övergångsparlament (Nationalencyklopedin/Irak). 

 

5.2 Nya Val och författning  

 
När Baath-regimen kallade till val den 15 oktober 2002, hade irakierna formellt att säga ja 

eller nej till fortsatt styre under ledning av Saddam Hussein; i praktiken accepterades bara ett 
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positivt utfall. Så fungerade politiska systemet i Irak under Saddams styre.
29

 Först efter Baath-

regimens sammanbrott fick Irak sin första oberoende valkommission: The Independent High 

Electoral Commission (IHEC).  Den tillsattes i maj 2004 med uppgift att övervaka och 

granska folkomröstningar och val. IHEC är en oberoende och opartisk, professionell statlig, 

kommitté.
30

  

Det utlovade parlamentsvalet hölls den 30 januari 2005. Drygt 60 % av landets medborgare 

gick till valurnorna och över 200 partier deltog i valet. Den shiitiska alliansen United Iraqi 

Alliance (UIA), som bestod av 16 partier, fick 48 % av rösterna, Kurdish Alliance (KA) 25 %, 

Iyad Alawis Iraqi List (IL) 14 %. Samtidigt genomfördes ett val till det regionala parlamentet 

i irakiska Kurdistan (Nationalencyklopedin/Irak). 

Sunnimuslimernas bojkott måste emellertid betecknas som ett bakslag för 

demokratiseringsprocessen. Om den irakiska regeringen inte lyckas integrera 

sunnimuslimerna, är risken överhängande att det nuvarande upproret övergår i ett regelrätt 

inbördeskrig. Utan åtminstone ett minimum av stöd från alla politiskt relevanta folkgrupper 

har den nuvarande regimen i Irak begränsade förutsättningar att bygga demokrati (Daalder, 

Gnesotto & Gordon 2006, 168)  

Iraks parlament har 275 mandat, varav 146 tillföll UIA, 77 KA och 40 IL. Irakiska Kurdistan 

hade också ett eget regionalt parlament. PUK:s ledare Jalal Talabani valdes till Iraks president 

och Ibrahim Al-Jafari, det dåvarande Dawa-partiets ledare, utsågs till statsminister och 

regeringsbildare. Regeringsbildningen drog ut på tiden på grund av de ökande 

motsättningarna mellan landets etniska och religiösa grupper, men resulterade till slut i en 

regering med 32 ministerposter, varav 19 shiiter, 9 kurder och 7 arabiska sunnimuslimer. 

Även den kristna minoriteten fick en ministerpost. Kvinnornas ställning i samhället hör också 

till tvistefrågorna i dagens Irak. Politiskt organiserade kvinnor i Irak ser i allmänhet islamism 

som ett hot mot sina medborgerliga rättigheter, men erövrade icke desto mindre 31 av de 275 

mandaten. Under premiärminister Al-Jafaris ledning inleddes ett militärt och 

säkerhetspolitiskt närmande till Iran, som bidrog till att trappa upp motsättningarna inom Irak 

och blockera normaliseringsprocessen. Endast irakiska Kurdistan fungerade någorlunda 

normalt. De sunnimuslimska araberna, de kristna och de sekulariserade araberna kom i kläm 

                                                           
29
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mellan kurdiska etniska intressen och shiamuslimska religiösa krav 

(Nationalencyklopedin/Irak). 

 

Tabellen 1.1: Parlamentsvalet i januari 2005. 31
 

Allianser och partier    Röster  Procent platser 

Shiitiska alliansen (UIA) 4. 075 292 48.19% 140 

Kurdistans allians (KA) 2. 175 551 25.73% 75 

Irakisk lista (IL) 1. 168 943 13.82% 40 

Irakierna 150,680 1.78% 5 

Irakisk turkmenisk front 93,480 1.11% 3 

Nationella oberoende kadrar och 

eliter 

69,938 0.83% 3 

Folkunionen 69,920 0.83% 2 

Kurdistans Islamisk gruppen  60,592 0.72% 2 

Islamisk aktion organisation i Irak  43,205 0.51% 2 

Nationella demokratiska alliansen 36,795 0.44% 1 

Nationella Rafiden listan 36,255 0.43% 1 

Försoning och befrielse pakt 30,796 0.36% 1 

Många små oberoende partier 135,757 1.6% 0 

Övriga 309,062 3.65% 0 

Total 8. 456 266 100,00 275 

 

Den 15 oktober 2005 fick irakierna i folkomröstning ta ställning till ett förslag till permanent 

konstitution. Författningstexten utlovade demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, val var 
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fjärde år och långtgående självstyrelse för provinserna.
32

 Enligt valkommissionen sade 78 % 

av irakierna ja till förslaget och 21 % nej.
33

  

Iraks permanenta författning har skapat demokratiska institutioner och därmed också 

förutsättningar för hållbar demokrati. I enlighet med konstitutionen är Irak en självständig 

suverän federal republik med ett demokratiskt och parlamentariskt statsskick (artikel 1).  

Islam är statsreligion och grundläggande källa till all lagstiftning och inga lag kan antas som 

strider mot islam (artikel 2, A). Ingen lag får antas som strider mot demokratins principer eller 

mot människliga rättigheter och friheter. Konstitutionen garanterar den islamska identiteten 

för majoriteten av det irakiska folket och full religionsfrihet för alla trosinriktningar såsom 

kristna, Yazidis, Sabean och Mandalans (artikel 2, B-C). Republikens första språk är arabiska 

och kurdiska – de officiella språken i Irak. Konstitutionen garanterar dessutom turkmener, 

syrianer och armenier rätten till undervisning på deras respektive modersmål inom ramen för 

det offentliga skolväsendet. Föräldrar tillhörande andra språkliga minoritetsgrupper 

tillerkänns rätten att skicka sina barn till privata läroanstalter (artikel 4). Irakierna är lika inför 

lagen utan diskriminering på grund av kön, ras, nationalitet, ursprung, hudfärg, religion, sekt, 

tro eller åsikt, eller ekonomisk eller social status (artikel 14). Alla medborgarna, kvinnor och 

män, har rätt att delta i offentliga angelägenheter, och åtnjuta politiska rättigheter inklusive 

rätten att rösta och ställa upp som kandidater (artikel 20). Författningen garanterar 

yttrandefrihet, tryck- och pressfrihet liksom även rätten att delta i fredliga demonstrationer i 

enlighet med vad lagen föreskriver (artikel 36). Staten garanterar medborgarnas rätt att bilda 

föreningar och politiska partier. I övrigt kan nämnas att ingen får tvingas att gå med i något 

politiskt parti eller sammanslutning eller hindras från att gå ut ur ifråga varande parti eller 

sammanslutning (artikel 37).
34

 

Pressfriheten i Irak har i praktiken böljat fram och tillbaka. Efter regimskiftet grundades 106 

nya tidningar i Bagdad, som alla sponsrades av politiska partier och enskilda politiker. En del 

av de nya tidningarna och satellitkanalerna kom emellertid i klammeri med 

ockupationsmakten och övergångsregeringen, som beskyllde dem för allt från uppvigling till 
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befrämjande av Baath-partiet och terrorism, och belades åtminstone tillfälligt med censur och 

publicerings- respektive sändningsförbud i Irak; så t ex de båda internationella 

satellitkanalerna Aljazeera och Alarabiya.
35

  Tidningen Al-hayat, en av arabvärldens mest 

framstående, och sattelitkanalen Al-Sharqiya tvingades att stänga sina kontor i Bagdad efter 

att ha kritiserat regeringen.
36

 Ghaith Abdul-Ahad, en journalist vid den brittiska tidningen The 

Guardian, stämdes för förtal för att ha återgett kritik mot den irakiske premiärministern Nori 

Al-Maliki. Det var mot den bakgrunden svårt för den irakiska regeringen att värja sig mot 

beskyllningen att utsätta oberoende media för trakasserier. Tony Blair, då premiärminister i 

Storbritannien, kommenterade utvecklingen med att framhålla att britterna hade slagits för 

frihet, inklusive pressfrihet, i Irak.
37

  

Det politiska systemet var öppet för alla utom Baath-partiet och terroristorganisationer såsom 

al-Qaida. 2003 inleddes en så kallad avbaathifieringsprocess i syfte att förhindra Saddams 

anhängare att återta makten. Artikel 7 i författningen förbjuder t ex varje parti eller 

organisation som förordar rasism, terrorism, etnisk rensning och all uppvigling till förmån för 

det tidigare Baathpartiet vars symboler är bannlysta i irakisk politik.
38

 I stort sett alla 

partifunktionärer inom Baath-partiet avskedades från sina befattningar. Denna hårda linje 

hade å andra sidan den nackdelen att åtskilliga sunniaraber kom att ställas utanför 

återuppbyggnadsarbetet trots att deras kompetens i princip var efterfrågad och kom så 

småningom att mjukas upp. Exkluderade är numera endast Saddams närmaste medarbetare 

och de som "har blod på sina händer"; alla övriga baathister är däremot välkomna tillbaka.
39

 

Drygt 30 000 av de baathister, som stod på den ursprungliga avbaathiferingslistan, har nu 

återinstallerats i sina många gånger känsliga befattningar i den irakiska staten; PUK uppger att 

en del baathister numera har en ledande roll i al-Qaida.
40

 De kan slå på strömmen och stänga 

av den; de vet hur man planerar och genomför en militärkupp och kan störta regeringen; och 
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de förfogar indirekt över 40 platser i parlamentet och utgör ett reellt hot mot 

demokratiseringsprocessen.
41

  

Det finns en uppenbar risk att historien upprepar sig i Irak som den har gjort på många andra 

håll. För anti-demokratiska och auktoritära grupperingar såsom Baath-partiet är de 

demokratiska och parlamentariska spelregler bara ett instrument i kampen om den totala 

makten.  

Det finns en författningsdomstol med uppgift att granska regeringens och myndigheternas 

arbete, men det är ännu oklart hur den skall arbeta och organiseras. Klart är emellertid att dess 

verksamhet kommer att kretsa kring tre problemområden: religion, olja och krav på 

självständighet för olika delar av landet i olika regioner i landet.
42

 

I december 2005 hölls nytt parlamentsval i Irak. Sunniterna hade nu blivit indragna i den 

politiska processen och amerikanerna hade förhoppningen att det sunnitiska motståndet mot 

ockupationen skulle riktas mot shiiternas strävan efter dominans (Daalder, Gnesotto & 

Gordon 2006, 141). Av de 275 fasta mandaten fördelades 230 bland Iraks 18 provinser i 

enlighet med deras respektive väljarbas i valet i januari samma år, inklusive de 59 mandaten 

för huvudstadsregionen. Terroristgruppen al-Qaida i Irak försökte förhindra valet, som de 

betecknade som ett ”satans verk” och mot vilket de utfärdade upprepade hotelser. Att valet 

ändå kunde genomföras och därtill med ett valdeltagande om 79 % måste betecknas som en 

stor framgång för regimen. Om de 275 parlamentsmandaten konkurrerade inte mindre än 

7655 kandidater.
43

  

Parlamentet har att utse en president och två vicepresidenter och därefter en statsminister. 

Många av de politiska partierna slöt pakter och byggde allianser redan före valet och deltog i 

valet med gemensamma listor. Allianserna var – föga överraskande – strukturerade i enlighet 

med välkända etniska och religiösa kriterier. Irakisk Allians (IA) var en koalition av inte 

mindre än 20 shiitiska politiska grupperingar, omfattande bl. a partierna SCIRI och Dawa; 

dessa fick tillsammans 41,2% av rösterna och 128 mandat. Kurdistans demokratiska 

patriotiska allians (KA), var en koalition mellan KDP och PUK, som erhöll 21,7 % av röster 
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och 53 mandat. Irakiska endräktsfronten (IAF), var en nybildad koalition av sunniarabiska 

partier med Tariq Al-Hashemi som frontfigur; denna koalition fick 15,1% av rösterna och 44 

mandat. Iraks nationella lista var en koalition av sekulära partier under ledning av Iyad Alawi; 

denna lista erhöll 8,0 % av rösterna och 25mandat. Iraks Nationella Dialog och Kurdistans 

Islamiska Union erövrade 11 respektive 5 mandat med 4,1 respektive 1,3 procent av rösterna; 

listor med sämre utfall redovisas inte här.
44

 Parlament utsåg i maj 2006 Nuri al-Maliki som 

premiärminister för en fyraårsperiod.
45

   

   

Tabell 1.3: Parlamentsvalet i december 2005.46
 

Allianser och partier       Röster Procent   Platser 

Shiitiska alliansen (UIA) 5. 021 137 41.2% 128 

Kurdistans allians (KA) 2. 642 172 21.7% 53 

Irakiska samförståndsfronten 1. 840 216 15.1% 44 

Iraks nationella lista 977,325 8.0% 25 

Iraks nationella dialoglista 499,963 4.1% 11 

Kurdistans islamiska union 157,688 1.3% 5 

Budskapets förvaltare (Al-Risaliyun) 145,028 1.2% 2 

Försonings- och befrielsepakten 129,847 1.1% 3 

Turkmenisk front 87,993 0.7% 1 

Rafiden listan 47,263 0.4% 1 

Mithal al-alusi listan 32,245 0.3% 1 

Yazidirörelsen för reform och utveckling 21,908 0.2% 1 

Nationella oberoende kadrar och eliter   0 

Islamisk aktion - organisation i Irak   0 

Nationella demokratiska alliansen   0 

Total 12. 396 631  275 
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Diagram 1.1: Allianser och partier i parlamentet 
efter valet i december 2005; 275 platser 

Shiitiska alliansen-128

Kurdistans allians- 53

Irakiska samförståndsfronten- 44

Iraks nationella lista- 25

Iraks nationella dialoglista- 11

Kurdistans islamiska union- 5

Övriga- 9

47 

 

 

5.3 Valet i Kurdistan   

 

Irakiska Kurdistan höll president och parlamentsval den 25 juli 2009. Presidenten väljs direkt 

av väljarna och 2,5 miljoner människor var berättigade att rösta. Parlamentet har 111 mandat, 

varav 11 är vikta för bland annat de kristna och turkmeniska minoritetsgrupperna; och i valet 

konkurrerade 25 listor om väljarnas gunst. I presidentvalet ställde fem kandidater upp.
 48
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Den irakiska valkommissionens (IHEC) ordförande Faraj Heidari redovisade resultaten ifrån 

parlaments och presidentvalet som ägde rum i södra Kurdistan 25 juni 2009; Heidari 

gratulerade samtliga deltagare och inte minst folket i Kurdistan och gav uttryck för 

uppfattningen att valen återspeglade det faktum att det kurdiska folket tror på demokrati.
49

  

 

Tabell 1.4: Presidentvalet i Kurdistan i juli 2009. 50
 

Kandidater 

 

                                                Procent 

Massoud Barzani 

 

                                                 69.6 % 

Kamal Mirawdily 

 

                                                 25.3 % 

Halow Ibrahim Ahmed 

 

                                                   3.5 % 

Ahmed Mohammed Rasul 

 

                                                   1.4 % 

Hussein Garmiyani 

 

                                                   0.6 % 

Totalt 

 

                                                  100 % 
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Tabell 1.5: Parlamentsvalet i Kurdistan i juli 2009.
 51

 

 

Partier Röster Procent Platser 

Kurdistans lista (KL), förut DPAK 

listan, inkluderar KDP, PUK och 

totalt mer än 8 olika partier  

1. 076 370 57.34 % 59 

Förändringslistan 445,024 23.75 % 25 

Service- och reformlistan 240,842 12.8 % 13 

Kurdistans Islamiska rörelse (IMK) 27,147 1.45 % 2 

Turkmeniska demokratiska rörelsen 18,646 0.99 % (3)   En del av DPAK  

Listan för social rättvisa och frihet 15,028 0.82 % 1 

Kaldeiska syrianska assyriska 

folkrådet (CSAPC) 

10,595 0.58 % (3)  En del av DPAK 

Turkmeniska reformlistan 7,077 0.38 % (1)  En del av DPAK 

Nationella Rafiden listan 5,690 0.3 % (2)  En del av DPAK 

Oberoende armenier 4,198 0.22 % (1)  En del av DPAK 

Arbils turkmeniska lista 3,906 0.21 % (1)  En del av DPAK 

Övriga 11,741 1,16 % 0 

Totalt 1. 866 264 100 % 111 
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5.4 Grannländernas inblandning 

Det verkliga syftet med USA:s krig i Irak var regimförändring – att störta Saddam och ersätta 

honom med en regim som var mindre äventyrlig, repressiv och inställd på utveckling av 

massförstörelsevapen. Det handlade kort sagt om att i Irak byta till ett politiskt system i linje 

med Förenta Staternas utrikespolitiska målsättningar (Daalder, Gnesotto & Gordon 2006, 

162).   

USA: s underrättelsetjänster förutspådde månader före invasionen av Irak att denna skulle 

leda till våld, skapa nya förutsättningar för Al-Qaida i Irak och uppmuntra bl.a. Iran att 

utsträcka sitt regionala inflytande. Invasionen kom också att utlösa en ny våg av politisk islam 

och ett ökat stöd till terroristgrupper i den muslimska världen. Den politiska kulturen i Irak 

bidrog också till att göra demokratisering till en långsiktig och svårbemästrad uppgift. Det 

finns i Irak få eller inga traditioner, som befrämjar liberal demokrati. De rivaliserande etniska 

grupperna – sunniter, shiiter och kurder – har öppnat portarna för allehanda terroristgrupper 

och splittrat det irakiska samhället.
52

  

Demokratiseringen har varit en långskiktlig strategi i den amerikanska politiken gentemot 

Mellanöstern. I januari 2005, framhöll George Bush att demokratisering gällde inte endast 

Irak, utan hela regionen och världen (Daalder, Gnesotto & Gordon 2006, 140). De svåra 

religiösa och etniska konflikterna i Irak tvingade emellertid USA att nedprioritera 

demokratiuppdraget till förmån för nationell enhet, stabilitet och säkerhet i Irak. Det var en 

kursändring, som tilltalade sunniterna i Irak och samtliga grannländer, Iran, Turkiet, 

Jordanien, Saudiarabien och Syrien. För sunniterna i Irak är demokratisering liktydig med 

permanent shiitisk dominans och för grannländerna är det liktydigt med en oönskad 

regimförändring (Daalder, Gnesotto & Gordon 2006, 147). Iraks grannländer vill inte ha ett 

demokratiskt Irak, men inte av fruktan för shiiter och kurder, utan av rädsla för att 

demokratiseringsvågen skulle sprida sig över hela regionen och hota deras respektive 

auktoritära regimer (Norell 2004, 14).  
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Irans nuvarande atomprogram har irriterat USA, annars skulle USA:s och Irans intressen 

sammanfalla i Irak, vilket de faktiskt gör i Afghanistan. Både Irak och Afghanistan domineras 

för närvarande av shiiter, som söker avvärja ett sunnimuslimskt uppror. USA föredrar ett 

gradvis tillbakadragande från ett federalt Irak, som på nationell nivå domineras av en 

shiamuslimsk majoritet.  Det är en strategi, som gynnar den nuvarande regimen i Iran 

(Daalder, Gnesotto & Gordon 2006, 148).  

Turkiet ser å andra sidan utvecklingen i irakiska Kurdistan som en turkisk angelägenhet. Det 

är för Turkiet likgiltigt vem som sitter vid makten i Bagdad, men av avgörande betydelse att 

det inte vidtas några åtgärder som skulle kunna leda till ett självständigt Kurdistan. Detta 

skulle kunna leda till att kurderna i Turkiet kräver ett ökat självstyre. Turkiet uttalar sig öppet 

mot de irakiska kurdernas krav på självständighet, men blandar sig också in i irakisk 

inrikespolitik genom ombud såsom Iraqi Turkmen Front (ITF), ”ett parti som uppfattar 

utvecklingen i Kurdistan på samma sätt som Turkiet” (Norell 2004, 72-77). Ali Mahdi Sadek, 

en turkmenisk medlem i ITF, berättat för «Mellanöstern» tidningen att "Iran skyddar Iraks 

shia och sunniarabstaterna skyddar sunniterna, USA och Europa skyddar kurderna och stödjer 

deras avsikter. Men inga skyddar turkmener i Irak. Därför begär vi från Turkiet att skydda 

oss.
53

 Iraks utrikesminister Hoshyar Zebari påpekade vid en konferens att "konkurrensen om 

Iraks framtid kommer mest från två icke-arabiska länder Iran och Turkiet”.
54 

Zebari tillfogade 

att de flesta länderna i regionen försöker påverka de kommande allmänna valen 2010 i Irak 

genom olika former av finansiellt, politiskt och massmedialt stöd och uppmanade till 

vaksamhet för att motverka detta.
55

 De amerikanska trupperna accepteras och uppmanas att 

stanna permanent, eftersom endast de kan garantera säkerhet mot de hot som kommer från 

Turkiet och Iran, som både är mycket misstänksamma mot kurdisk autonomi eller 

självständighet i Irak av inrikespolitiska skäl (Hippler 2005, 81-97). 

I början av 2008 fattade Bush-administrationen ett beslut om reträtt från Irak och inledde 

hemliga förhandlingar med Nuri Al-Maliki om ett tillbakadragande. Förhandlingarna 

resulterade i ett säkerhetsavtal mellan Irak och USA som ersätter FN-mandatet och ger USA 

rätt att behålla militärbaser i utkanten av städerna i flera år för att försvara Irak i händelse av 
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yttre angrepp eller för det fall att statens demokratiska institutioner skulle vara i riskzonen. 

Avtalet har orsakat stor oenighet och missnöje mellan de etniska och religiösa grupperna i 

Irak; däribland sadrrörelsen
56

 och sunniaraberna.
57

  

Syriens regim ser inte heller gärna ett återuppbyggt och demokratiskt Irak. Syrien har på olika 

sätt underlättat för motståndsgrupper inne i Irak och hjälpt legosoldater från andra muslimska 

länder att ta sig över gränsen till Irak för att begå attentat (Norell 2004, 22). Iraks 

försvarsminister Al-Obeidi anser att de flesta av de vapen som beslagtagits av hans styrkor är 

tillverkade i Ryssland och kommer från Syrien. Al-Obeidi har uppmärksammat sin regering 

på behovet av att finna en politisk lösning med grannländerna.
58

 

 

5.5 Etniska & religiösa splittringar   

 
Två decennier av förtryck och vanstyre under ledning av det auktoritära Baath-partiet präglar 

alltjämt Irak. De etniska och religiösa blocken är nu liksom tidigare de centrala byggstenarna i 

det irakiska samhället. Det grundläggande problemet är nu som då att den gemensamma 

irakiska identiteten offras till förmån för den politiskt dominerande etniska och religiösa 

identiteten (Norell 2004, 19).  

Irak befinner sig i själva verket mitt i ett oförklarat inbördeskrig. Sunnimuslimerna känner sig 

hotade av shiitisk och kurdisk dominans. Det än så länge icke öppet deklarerade 

inbördeskriget skulle förmodligen eskalera om kurderna och shiiterna tar kontroll över 

oljefälten, om makten decentraliseras till de shiitiska och kurdiska autonoma områdena och 

centralmakten visar sig vara oförmögen att stoppa flödet av tunga vapen från externa 

sponsorer in i de sunnimuslimska områdena (Daalder, Gnesotto & Gordon 2006, 141-142). 

Enligt en opinionsmätning i sunnitriangeln anser 85 % att Irak i nuvarande läge behöver ”en 

enda stark ledare”; tanken på ett demokratiskt Irak förkastas av nästan lika många (76 %). I 

det långa loppet är ungefär lika många (35 %) för demokrati som för diktatur. Endast (15 %) 
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av sunniterna kräver en religiös teokrati. Sunnimiliser utgör en del av motståndet (Napoleoni 

2006, 205). 

Att islam enligt författningen skall utgöra grundval för all lagstiftning gynnar shiiterna och 

har blivit till en stor tvistefråga (Nationalencyklopedin/Irak).  De styrande religiösa shiitiska 

fraktionerna förhindrar normalisering av förhållandena i Irak i sin strävan att bilda en islamisk 

stat efter iransk förebild. De möter här starkt motstånd från såväl kurder som sunniter, som 

inte är beredda att låta sig styras av ayatollor eller något slags sharialag (Napoleoni 2006, 

203). Också Bush såg i ett uttalande år 2007, ett ökande hot från shiamuslimska fanatiker, 

som försöker kontrollera Mellanöstern. Många av dem såsom den av Muqtada al-Sadr ledda 

Mahdi-armén får spirituellt, finansiellt och materiellt stöd från den iranska regimen. Bush 

betecknade vidare shiitisk och sunnitisk fanatism som två sidor av samma totalitära hot och 

identifierade den shiitiska terroriströrelsen Hizbollah som ett hot nästan av samma dignitet 

som Al-Qaida.
59

 Ammar al-Hakim, den nuvarande chefen för Högsta Islamiska Rådet (SCIRI) 

i Irak, förespråkar å andra sidan ”ett sekulärt demokratiskt samhälle i Irak”, inkluderande alla 

olika politiska, etniska och religiösa grupperingar i landet.
60

  

Kurderna, shiiterna och sunniterna är huvudarkitekterna bakom de våldsamma scenarier, som 

har utspelats efter valet i januari 2005.  Ingen av dem är internt homogen; samtliga grupper är 

i själva verket djupt splittrade om hur de bör förhålla sig till koalitionsstyrkorna och 

grannländer såsom Iran, Turkiet och andra arabiska stater (Napoleoni 2006, 200). De som bär 

vapen, har varierande målsättningar. Baathisterna kämpar för att återupprätta den gamla 

regimen; sunnimuslimerna strider mot den shiitiska majoritetens dominans; nationalister 

kämpar för att driva ut amerikanerna, och utländska enheter vill omvandla Irak till en stor 

front i en global religiös kamp (Napoleoni 2006, 198).  

Baath-regimens nationsbyggnadsprojekt hade gått ut på att göra Irak till en arabisk 

nationalstat och sudda bort nationella minoriteter såsom kurderna, men det misslyckades som 

bekant (Hippler 2005, 81-97). Det kalla krigets slut och den nya västcentrerade 

världsordningen förändrade den internationella spelplanen. Den kurdiska frågan blev helt 

plötsligt en angelägenhet inte bara för de länder, där det bor kurder utan för hela 
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västvärlden.
61

 Majoriteten av kurderna konverterade till islam frivilligt; de spelade en viktig 

roll för islams expansion och har aldrig konspirerat mot sina islamiska värdstater. De ser 

däremot sitt land Kurdistan såsom ockuperat av Irak, Iran, Syrien och Turkiet under 

förevändning av religiösa brödraskap. Detta har väckt en känsla av nationalism, som går före 

religionen. Framväxten av religiös traditionalism och fundamentalism bland kurderna hindrar 

inte att majoriteten av kurderna har förblivit öppna mot väst och demokrati. Den nuvarande 

”alliansen” mellan USA och kurderna i Irak har blivit en central komponent i kurdernas 

strategi. Alliansen är inte avsedd som ett hot mot andra regimer i regionen utan som ett skydd 

för kurderna mot förtryck och folkmord.
62

 Kurderna krävde att den irakiska regeringen skulle 

implementera artikel 140 i konstitutionen genom att upphäva Saddams arabiseringspolitik i 

Kirkuk och reglera de omtvistade områdenas framtida tillhörighet genom folkomröstningar.
63

 

Vi har inga planer på att dra tillbaka våra trupper från de omtvistade områdena i Irak förrän 

artikel 140 går igenom, sade KRG:s försvarsminister Jafar Mustafa i en presskonferens, 

rapporterar nyhetsbyrån AK news.
64

 Med hänsyn till säkerhetsläget uppmanade USA:s 

försvarsminister Robert Gates både Iraks premiärminister Nuri al-Maliki och Kurdistans 

president Massoud Barzani att avsluta tvisten om Kirkuk, oljan och maktfördelningen före 

den planerade amerikanska reträtten från Irak i slutet av 2010. Kurderna anser att det oljerika 

Kirkuk med omland historiskt sett hör till Kurdistan och gör följaktligen anspråk på området. 

Såväl araber som turkmener motarbetar dessa planer aggressivt. General Ray Odierno, USA: s 

högste befälhavare i Irak, betraktar konflikten om Kirkuk som det största hotet mot 

stabiliteten i Irak.
65

  

Kurderna gör som sagt anspråk på det oljerika Kirkukområdet och förordar i likhet med 

shiiterna i södra och östra Irak en federal statsmodell. I bakgrunden skymtar dragkampen om 

oljan. Omkring 40 % av Iraks oljetillgångar finns i Kirkukområdet; resten i södra Irak. En 

federal lösning skulle kunna leda till att befolkningen i Iraks centrala och östra delar, d v s 

sunnitriangeln utan oljetillgångar och oljeinkomster (Nationalencyklopedin/Irak).  
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Efter framgångarna i de regionala valen 2009, började statsminister Al-Maliki till 

minoritetsgruppernas irritation distansera sig från de mödosamt framförhandlade 

konstitutionella arrangemangen. Grundlagen borde revideras, och färdriktningen var från hans 

perspektiv helt uppenbar. Det parlamentariska systemet borde ersättas med ett presidentiellt 

och centralmakten stärkas. För den samförståndsdemokrati och det kvotsystem, som dittills 

hade tillämpats, hade Al-Maliki däremot inte mycket till övers; sådana arrangemang var enligt 

honom orsaken till den utbredda korruptionen och många andra av de problem, som 

regeringen i Irak nu brottas med. Samförståndsarrangemang hade möjligen varit påkallade 

initialt, men var inte längre behövliga. Al-Malikis utspel väckte bestörtning bland kurder och 

araber, varav många redan ansåg sig vara marginaliserade. Kurderna anklagade Malki för att 

försöka monopolisera makten och ställde sig bakom parlamentarism, decentraliserat styre och 

konsensusdemokrati, dvs. kärnan i den nuvarande författningen. Vikten av 

konsensusdemokrati som stabiliserande faktor betonades särskilt.
66

 En ledamot av irakiska 

parlamentet framhöll den december 2009, att den sittande regeringens bristande framgång 

berodde på inkompetens och utbredd korruption inom byråkratin – faktorer som inte har 

någonting att göra med konsensusmodellen.
67

 President Jalal Talabani och Vice President 

Tariq Al-Hashemi gav uttryck för uppfattningen att Irak fortfarande är i ett stort behov av 

konsensusdemokrati för att hålla landet samman. Irak drivs inte av majoriteten eftersom 

situationen i landet fortfarande kräver principen om samförstånd.
68 

Jag avslutar med det populära Batatu citatet: Det finns fortfarande – och jag säger detta med 

ett hjärta fullt av sorg – inget irakiskt folk utan oändliga människomassor utan några som 

helst patriotiska föreställningar, präglade av religiösa traditioner och absurditeter, utan band 

sinsemellan, med öra för det onda, med benägenhet för anarki och ständigt redo att göra 

uppror mot vilken regering som helst (Batatu 1982, 25; Hippler 2005, 81-97). 
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Kartbild 1.2: Iraks etniska och religiösa gränser.
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6. Slutsats 

 

6.1 Resultat   

 
Vi har sett hur Irak efter det att landet återfått sin suveränitet först fick en provisorisk 

författning och ett likaledes provisoriskt parlament, och sedan en permanent konstitution och 

ett parlament med en fyraårig mandatperiod. Utvecklingen hälsades som en transition från en 

regim till en annan, men präglades också av ett stort mått av osäkerhet. Det är svårt att 

identifiera någon tydlig liberaliseringsfas, men demokratisering var det helt klart fråga om. 

Därför borgade författningen med dess betoning på mångfald, politiska fri- och rättigheter och 

allmänna val. Två olika falanger dominerar numera den politiska arenan i Irak. Den hårda 

linjens män (hardliners)– Baathpartiets anhängare, al-Qaida och sunnifundamentalisterna – 

vägrar att överhuvudtaget förhandla med regeringen, som de ser som en marionettregering 

och försöker störta med all till buds stående medel, inklusive sabotage, självmordsbombningar 

och kidnappningar. Mot dem står vad man skulle kunna beteckna som (softliners) eller den 

mjuka linjens män. Hit hör den nuvarande regeringen och rent allmänt alla de politiska 

grupperingar, som var marginaliserade under den förra regimen och drivs av en önskan att 

främja nationell enhet och försoning genom förhandling och inte med våld. 

Islam intar fortfarande en oklar roll i demokratiseringsprocessen. Den avgörande frågan är 

helt enkelt hur stort utrymme religionen lämnar åt demokratin. I den demokratiska processen 

medverkar numera många stora politiska partier, som står på islamisk grund; det gäller både 

shiitiska och sunnitiska partier och några av de kurdiska partierna.
70

 Men det är fortfarande 

oklart hur dessa partier kommer att förhålla sig till de demokratiska spelreglerna den dag, då 

amerikanarna slutgiltigt har dragit sig tillbaka från Irak. Demokrati är mer än att gå till val och 

rösta på en ledare. Demokrati bör genomsyra alla detaljer i livet både på det individuella och 

det kollektiva planet. Alla partier och organisationer, som deltar i den demokratiska 

processen, bör tro på demokratins principer, inte bara utropa dem. Bekännelsen till mänskliga 

rättigheter och allas lika värde oavsett kön, religion och nationalitet får inte vara endast en 

läpparnas bekännelse. Demokrati säkerställer individens frihet; en individ i ett demokratiskt 

samhälle är fri att göra vad han vill så länge det inte skadar andra. Som sagt, 
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demokratibegreppet kräver mera av oss än att gå till val. Det är ett styrelsesätt som påverkar 

det dagliga livet för individer, familjen och samhället, där alla former av övergrepp blir 

oacceptabla. Jag är inte säker på att de islamiska partierna i Irak förmår göra detta. Al-Qaida, 

baathisterna och sunnifundamentalisterna vill överhuvudtaget inte. De avfärdar demokrati 

som ett kätterskt västerländskt påfund och vill i stället införa Guds lag (sharia) och grunda ett 

kalifat efter historisk förebild. De moderata islamisterna bekänner sig visserligen till 

demokrati, men inte heller bland dem är demokrati ”the only game in town” (Linz & Stepan 

1996).  

Islam har utnyttjats – och utnyttjas alltjämt av många politiska ledare för att mobilisera 

massorna. Så till exempel utnyttjade Saddam Hussein Koranens vers (Anfal) i sitt fälttåg mot 

den kurdiska muslimska civilbefolkningen i norra Irak år 1988. Massakern inkluderade barn, 

kvinnor och äldre och har kostat mer än 100 000 liv. Koranversen i fråga uppmanade till 

angrepp mot otrogna och konfiskation av deras egendom.
71

 Vi får dock inte glömma att islam 

också uppmanar till fred och tolerans. Gud uppmanar inte till mord på obeväpnade, civila eller 

dem som har andra religioner och trosuppfattningar än islam, utan till en fredlig samlevnad 

där alla får behålla sin egen tro; I Guds, den nåderikes, den barmhärtiges namn! 1. Säg:” Ni 

som förnekar sanningen! 2. Jag dyrkar inte vad ni dyrkar. 3. Inte heller dyrkar ni vad jag 

dyrkar. 4. Och jag kommer aldrig att dyrka vad ni dyrkar, 5. Och ni kommer heller aldrig att 

dyrka vad jag dyrkar. 6. Ni har er tro- och jag har min tro”! (koranens budskap Al-kafirun, 

1135) 

Irak har ett stort antal politiska partier och grupperingar – ett vanligt fenomen i transitions 

demokratier. Valallianser hör därför till vardagsbilden. Karakteristiskt för Irak är att 

allianserna begränsas av de etniska gränserna. Det finns, med andra ord, ett antal shiitiska, 

sunnitiska och kurdiska valallianser, men få eller inga gruppöverskridande valallianser. 

Shiiterna har exempelvis byggt en shiitisk valallians, den så kallade Irakiska Alliansen, som 

också inkluderar Sadriter trots deras motstånd mot koalitionsstyrkornas närvaro i Irak. 

Sunniterna tog initialt avstånd både från koalitionen och demokratiseringsprocessen; de 

bojkottade det första valet i januari 2005 och röstade nej till den permanenta konstitutionen. 

Inför valet i december 2005 bytte de emellertid strategi och deltog i valet med valallianser 

såsom Iraqi Accord Front (IAF), irakisk endräkt, och Nationella Dialogen. KDP och PUK 

                                                           
71

  http://www.imadislam.com/tafsir/008_01.htm (2009-12-15) 

http://www.imadislam.com/tafsir/008_01.htm


45 

 

bildade en gemensam kurdisk valallians trots de långvariga ideologiska motsättningarna dem 

emellan; och de kurdiska islamisterna en annan.  

De svårigheter, som Irak står inför, är som vi har sett många – motsättningar mellan de 

etniska grupperna, grannländernas inblandning i Iraks inre angelägenheter och, sist men inte 

minst, baathisternas, islamisternas och al-Qaidas väpnade uppror. Mot den bakgrunden är de 

steg, som har tagits i riktning mot polyarki, faktiskt imponerande. Låt oss än en gång dröja vid 

Dahls polyarkikriterier:  

1. Valda befattningshavare: Detta kriterium är helt klart uppfyllt. Irak har val, ett åtminstone 

i det senaste valet (december 2005) förhållandevis högt valdeltagande, och ett förhållandevis 

stort antal partier (över 300) representerande olika religiösa och politiska inriktningar. 

Kvinnorna erövrade i decembervalet 2005 en fjärdel av mandaten, en kraftig ökning i 

förhållande till valet i januari samma år.   

2. Fria och rättvisa val: Båda valen var rättvisa. Inga tvångsåtgärder förekom. Deltagandet i 

valen var frivilligt; sunniternas bojkott av januarivalet 2005 var också helt frivillig. 

Sunniternas bojkott var ett uttryck för avståndstagande från ockupationen och 

demokratiseringsprocessen.  

3. Allmän rösträtt: Alla vuxna irakier har rösträtt, men alla har inte kunnat utnyttja den på 

grund av det instabila politiska läget. Al-Qaida beskriver valen som ett ”satans verk” och 

försöker genom hot hålla väljarna borta från valurnorna. Sunnimuslimernas bojkott av 

januarivalet 2005 reducerade valmanskåren med en tredjedel. Närvaron av utländska trupper 

kan slutligen också påverka valdeltagandet. Min slutsats blir att detta kriterium endast delvis 

är uppfyllt.  

4. Rätt att kandidera i valet: Detta kriterium är klart uppfyllt. Alla medborgare, som så 

önskade, fick ställa upp i valet. Undantagna var endast baathister, som omfattades av 

avbathifieringsprogrammet (jfr också artikel 7 i konstitutionen).  

5. Yttrandefrihet: Det finns ett tiotal oberoende och en del statligt ägda tidningar, som har 

rätt att bedriva opinionsbildning. Men den brittiska tidningen The Guardian tvingades nyligen 

att slå igen efter att ha kritiserat statsminister Al-Maliki; en del utländska satellitkanaler och 

journalister har haft liknande problem med de irakiska myndigheterna. Yttrandefriheten är 
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endast delvis uppfylld i Irak. yttra, men i senaste perioden har regeringen stängt av Al-hayat 

tidningen för att ha kritiserat premiärminister Maliki.  

6. Alternativa informationskällor: Detta kriterium är också endast delvis uppfyllt. Tv-

kanaler, som anses uppmuntra våld, har stängts eller tvingats flytta utomlands såsom t ex 

Aljazeera. Tv-kanalen Al-Sharqiya stängdes tillfälligt för att som det hette ha uppmuntrat 

våld. 

7. Församlingsfrihet: Avbathifieringsprogrammet har begränsat församlingsfriheten för 

sunnimuslimerna, som spelade en huvudroll under den förra regimen. Endast de baathister får 

inneha offentliga ämbeten, som inte har kränkt de mänskliga rättigheterna.  Detta kriterium är 

således endast delvis uppfyllt. 

Förhållandet mellan de etniska huvudgrupperna i Irak är ojämnt. Kurderna och sunniaraberna 

utgör både var för sig och tillsammans en minoritet, medan shiamuslimerna har en majoritet 

av väljare bakom sig. För kurderna och sunniaraberna är det därför av avgörande betydelse att 

författningen erbjuder skydd mot majoritetens potentiella tyranni; för de numerärt 

dominerande shiamuslimerna kan sådana mekanismer te sig som onödiga inskränkningar av 

folkviljan. Vi har i det föregående sett att författningen rätt långt tillgodoser 

minoritetsgruppernas önskemål om en långtgående samförstånds- eller konsensusdemokrati. 

Valsystemet är baserat på proportionalitet; det garanterar de etniska befolkningsgrupperna 

politisk representation i enlighet med sin relativa storlek och det befrämjar också relativt 

breda koalitionsregeringar. Ett regelrätt kvoteringssystem tillämpas vid tillsättning av 

offentliga ämbeten och de tre etniska och religiösa huvudgrupperna har i princip ett 

ömsesidigt veto mot varandra. Det betyder att Irak formellt uppfyller samtliga kriterier, som 

Arendt Lijphart förknippar med konsensusdemokrati. Minoritetsvetot har också i praktiken 

visat sig fungera bra. Problemet är bara att shiamuslimerna inte längre förefaller vara beredda 

att acceptera de restriktioner på sin handlingsfrihet, som det ömsesidiga etniska vetot innebär. 

För dem ter det sig uppenbarligen mera attraktivt att styra Irak i kraft av sin numerära 

dominans. Det framgår med all önskvärd tydlighet av Al-Malikis utspel om artikel 140 i 

konstitutionen och hans krav på en långtgående författningsrevision. Vi tvingas därför 

konstatera att Irak idag uppfyller alla Lijpharts kriterier för konsensusdemokrati men saknar 

den grundläggande förutsättningen för en konsensusdemokrati – allmän uppslutning bakom 

samförståndsmodellen. Detta kan komma att visa sig ödesdigert för den spirande polyarkin i 
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Irak. Malikis krav på avskaffande av samförståndsdemokrati och införande av 

majoritetsdemokrati kritiseras också skarpt av sunniter och kurder.  Det skulle i värsta fall 

kunna resultera i ett regelrätt inbördeskrig underblåst av diverse grannländer.    

 

6.2 Personliga reflektioner   

 
Jag har i den här uppsatsen sökt besvara två frågeställningar. Den första gällde 

förutsättningarna att integrera alla etniska grupperna och bygga en förenad nation. Här är 

svaret entydigt nej. De etniska och religiösa grupperna i Irak har ingen samhörighetskänsla; 

var och en av dem ser till sina egna intressen och negligerar de andras.  De försöker alla 

dominera den politiska arenan och genomföra egen agenda på bekostnad av andra; det handlar 

hela tiden om att marginalisera eller exkludera motparten. Därtill kommer att de alla står 

under inflytande av grannländer, vars rekommendationer väger tyngre än eventuella inhemska 

uppgörelser. En majoritet av sunniterna vägrar t ex att erkänna Iraks författning, eftersom de 

bojkottade folkomröstning.  Att en majoritet av irakierna faktiskt röstade ja spelar för dem 

ingen roll; de kan alltid stöda sig på att Saudiarabien och andra arabstater är missnöjda med 

Iraks författning, som de anser vara mest fördelaktig för shiiter och kurder.  Förnekandet av 

andras rättigheter skapar ett klimat av ömsesidig misstro, som banar väg för utländsk 

inblandning, och reducerar förutsättningarna för framgångsrikt nationsbyggande.  

Den andra frågan gällde förutsättningarna för demokratisk konsolidering i ett land med Iraks 

auktoritära arv. Irak gick ju som bekant in i en demokratiseringsfas efter årtionden av 

auktoritärt styre, och då först efter att ha kommit under utländsk ockupation. Därtill kommer 

sedan det auktoritära kulturella arvet med rötter hundratals, om inte tusentals, år tillbaka. När 

en majoritet av sunniaraberna än idag avvisar demokrati och ropar på en stark ledare i en stark 

stat, beror det förmodligen inte bara på nostalgi efter Saddam utan reflekterar något mera 

djupgående. Shiiterna har förvisso inte heller några demokratiska traditioner att falla tillbaka 

på. Bland dem har ayatollorna varit de självklara ledarna; folket har följt sina ledare, uttryckt 

lojalitet gentemot sin stamtillhörighet och hellre följt ledarnas fatwa och rekommendationer 

än låtit sig inspireras av västliga påfund som demokrati. Kurdistan har å andra sidan en del 

tidigare erfarenheter med demokrati vilket delvis sammanhänger med att irakiska Kurdistan i 

praktiken har varit frikopplat från Irak sedan 1991. Det samlade svaret på frågan måste 

emellertid bli att Iraks auktoritära arv utgör en belastning på det pågående 
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demokratiexperimentet; exakt hur stor belastning det utgör går dock inte att säga. Det väpnade 

motståndet från Baath-regimens sympatisörer antyder i varje fall att belastningen inte är 

försumbar.  

 

6.3 Avslutande diskussion   

 
Den av ockupationsmakten påtvingade demokratin har i Irak skapat en instabil situation, som 

amerikanerna inte verkar komma till rätta med. Men detta innebär inte att demokratin har 

misslyckats eller skulle vara omöjlig att tillämpa i landet; upplysning, information och 

utbildning fungerar dock i de flesta fall bättre än tvång. Glädjen över Saddams fall var stor, 

men beredskapen att acceptera en politisk regim som uppfattades som både påtvingad och 

främmande var likväl begränsad.  

Att bygga demokrati i Irak tog följaktligen längre tid än Bush-administrationen hade antagit. 

Även Iraks grannländer såsom Iran och Syrien skulle, för övrigt, ha varit betjänta av en 

utveckling i riktning mot demokrati, men USA begränsade sina ansträngningar till Irak för att 

inte destabilisera regionen ytterligare. Ingen ville se en situation liknande den i Irak i något 

annat land. I Irak pågår för närvarande en dragkamp mellan två grupper – mellan den gamla 

och den nya regimens män. Den första gruppen har en kärna av gamla baathister; i den andra 

gruppen finner vi de politiska grupperingar, som fördes till makten av amerikanska 

stridsvagnar. Både grupperna har omfattande stöd från grannländerna. Baathisterna är 

huvudarkitekterna bakom den anarki, som nu råder, och de ständigt återkommande 

explosioner, som nu inramar det politiska livet i Irak. De är mot nationell försoning; de 

avvisar mångfald och förordar exkludering av sina motståndare. Regeringssidan, som 

huvudsakligen stöder sig på shiamuslimerna, vill inte heller ha någon nationell försoning, i 

varje fall inte med baathisterna, dvs. Saddams närmaste medarbetare och andra som "har blod 

på sina händer" (jfr artikel 7 i konstitutionen). Den, som förlorat mest på denna konflikt, är 

det irakiska folket som drabbas av de återkommande attentaten. Det finns numera ingen plats 

för liberala, sekulära, socialistiska krafter på den politiska arenan i Irak. Irakisk politik 

handlar för närvarande uteslutande om etnicitet.  

Irak består som vi har sett av tre disparata provinser Mosel, Basra och Bagdad, som av 

kolonialmakten fogades samman till en enhet. Förhållandet mellan dessa tre provinser har 
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över tiden varit allt annat än harmoniskt. Den framstående irakiska författaren Ali Al-wardi 

påpekar i sin bok Social Aspects of Iraqi Modern History att den bittra kampen mellan det 

sunnitiskt orienterade Ottomanska riket och det shiitiskt orienterade Safavidiska imperiet i 

det, som nu är Iran, om de tre provinserna Mosel, Bagdad och Basra i det, som skulle komma 

att bli Irak, lämnade tydliga avtryck på den politiska och sociala strukturen i det nuvarande 

Irak särskilt i form av religiös konflikt mellan shiiter och sunniter.  Detta bekräftas också av 

Adnan Al-pachachi, en välkänd politiker, som gör gällande att dagens ”irakier har ärvt sin 

sekterism från det Ottomanska imperiet på grund av konflikten mellan turkar och perser om 

kontrollen över dåvarande Irak”. 
72

  

Det finns i princip tre olika alternativa lösningar. Ett alternativt vore en stark centralmakt, 

som styr landet med järnhand för som det heter allas bästa; det är inte längre en acceptabel 

lösning. Ett annat alternativ vore en långtgående federalisering med tre separata provinser, 

Kurdistan i norr, sunnitriangeln i mellersta Irak och en shiamuslimsk provins i söder, men 

med en rättvis fördelning av exportintäkterna från olja och andra råvaror. Om det senare inte 

visar sig möjligt, återstår bara som ett tredje alternativ att dela upp Irak i tre separata 

självständiga stater.  

Folkviljan är i samtliga fall avgörande. Ett enat sammanhållet Irak förutsätter bred 

uppslutning från samtliga folkgrupper. Det går inte att ena ett splittrat samhälle med järnhand, 

det kan lyckas för stunden men inte i det långa loppet. De politiska konstellationerna i Irak 

bådar inte gott. Kurderna avvisar en stark centralmakt; sunniterna vill återställa sin hegemoni 

och shiiterna kräver hegemoni i kraft av sin majoritetsställning. När statsminister Al-Malikis 

kräver att samförståndsdemokratin skall avskaffas till förmån för majoritetsdemokrati, 

misstänker därför både kurder och sunniter honom för att under falska förespeglingar vilja 

återinföra diktatur, men på sina villkor. Jag förordar för egen del en federal lösning med 

långtgående självstyre för de olika folkgrupperna och en rättvis fördelning av resurserna dem 

emellan, men det är, som synes, inte helt enkelt att förverkliga detta.  Alternativet är en 

trestatslösning.  

                                                           
72

  http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11438&article=562120&feature= (2010-03-23). 
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