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ABSTRACT 

The subject for this paper is the political crisis in Lebanon during 2005-2008 which 

culminated in civil strife between 8 and 14 March movement in may 2008. The purpose is to 

explain the instability in relation to Lebanon's confessional political system. We scrutinize 

the conflict in light of Lijpharts consociational/consensus model which scientist in 

comparative politics envisage as a preferable solution for deeply divided societies. To do so, 

we highlight the consociational/consensus features in Lebanon‘s constitutions (National Pact, 

1943, and Taif Agreement, 1989) and relate those to 2008 crisis and compare it to previous 

crisis as well. To fulfill our aim we need to answer two questions: what is the cause to the 

conflict in 2008? Can instability be explained by inadequacy of the political system? 

The method employed, is comparative case study where the comparison is made with the 

previous crises in 1958 and 1975-1989.  

Our research suggests that Lebanon´s political system, in general, but in Lebanese manner, 

satisfies consociational/consensus conditions in terms of veto, proportional representation, 

autonomy and broad coalition.  

We find that the crisis during those years is due to expulsion of two fundamental confessions 

which violates the broad coalition criteria and consequently ruled out any veto possibilities in 

politics decision-making. Two government's decision concerning security matters was 

considered to be an existential for a main group (shia), answers for the immediate fights in 

Beirut.  

 

Key words: Consociational/Consensus Democracy, Lebanon’s Constitution, National Pact, 

Taif Agreement, Civil War, confession 
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1. Inledning 

Den 12 januari 2011 föll den libanesiska regeringen efter att mer än en tredjedel av 

ministrarna avgick till följd av strandade förhandlingar mellan de s.k. 8 och 14 Mars 

rörelserna. Förhandlingarna beträffade den internationella tribunalen (Special Tribunal for 

Lebanon) som har till uppgift att utreda mordet på den f.d. premiärministern Rafik Hariri 

2005.
1
 Landet står nu potentiellt inför en politisk kris som kan kasta landet in i ett nytt 

inbördeskrig.  

Den senaste krisen är dock inte tillfällighet. Alltsedan självständigheten har landet, och med 

jämna mellanrum, kastats in i djupa kriser som har skakat om det politiska systemet i 

grunderna- kriser som inte sällan får ett våldsamt uttryck. Faktum är att de återkommande 

kriserna har fört landet till randen för upplösning, ett hot om allas krig mot alla och ett 

förverkligande av Hobbes naturtillstånd där livet är ensligt, eländigt och brutalt.
2
 1958, 1975 

och 2008 är just sådana tillfällen då institutionerna inte längre kunde hantera motsättningarna 

och konflikten flyttades till gatan. 

Libanon är ett hem för 18 erkända konfessioner
3
 som trots starka konträra intressen är 

destinerat att konsensusregera. Landet kan helt enkelt inte fungera om en större grupp 

alieneras från makten.
4
 Inbördeskriget 1958 avgjordes först efter att obalansen i regeringen 

hade återställts och parterna valde fram en konsensuspresident. En av förklaringar till 

krigsutbrottet 1975 var även en isolationspolitik mot en primär grupp. Obalansen i Libanon 

återspeglar oftast konkurrerande geopolitiska intressen. I båda fallen 1958 och 1975 nåddes 

en överenskommelse först efter utländska makters samförstånd (även om det tog 15 för det 

senare). Valet av president i Libanon 1958 anses t.ex. vara en kompromiss mellan Egypten 

och USA.
5
  

                                                           
1
 http://www.foxnews.com/world/2011/01/11/lebanese-leader-says-deal-lebanon/, hämtad 2011-01-17 

2
 Thomas Hobbes, Leviathan, 1651; 1999 

3
 Zahar, Marie Joelle, 2005, Power Sharing in Lebanon: ―Foreign Protectors, Domestic Peace, and Democratic 

Fealure‖,  s. 220 
4
 http://www.mideastmonitor.org/issues/0801/0801_3.htm. hämtad 2010-11-19 

5
 Traboulsi, Fawwaz, 2007, A History Of Modern Libanon, s. 136-137, 187-188 
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1.1Bakgrund 

Libanon är motsättningarnas land; landet är arabiskt men ändå inte; demokratiskt men på 

libanesiskt vis; obetydligt i ett internationellt perspektiv men ändå i blickfånget. Ett land med 

oförenliga lojaliteter, men med ett behov av samexistens. Landet har helt enkelt antingen 

uppfattats som en disintegrerad stat eller ett exempel på konsensusdemokrati.
6
 Faktum är att 

Libanon innan inbördeskriget
7
 lyftes fram som ett typexempel på konsensusdemokrati med 

ett fungerande politiskt system för multikulturell
8
 samexistens. I synnerhet om vi jämför med 

omgivningen som anses sakna mycket av ‖konsensus‖ och demokrati, och där Libanons 

politiska system ses mer som ett undantag än regel.
9
 Libanon beskrivs som en mosaik av 

subnationella kollektiv, men också som ‖fånge‖ (genom århundraden) för geografisk, politisk 

och religiös maktpolitik. Utfallen av främmande makters inflytande i Libanon har möjliggjort 

för olika grupper att periodvis dominera varandra. Sunnimuslimerna hade t.ex. en särställning 

under det ottomanska riket, medan de kristna hade sin storhetstid under det franska mandatet 

och den efterföljande självständigheten. Sammantaget har det skapats en bild av ett land med 

en turbulent historia, inbördeskrig och politisk instabilitet.
10

 

Det politiska systemet hyllas i fredstid för att sedan ifrågasättas vid kriser. Hnaf Theodor, 

1993, menar att Libanon under tre årtionden var ett exempel på en framgångsrik, fredlig och 

demokratisk samexistens och ett sällsynt fall utanför Europa.
11

 Arend Lijphart (1984) lyfte 

Libanon som ett sannerligen bra exempel på konsensusdemokrati, som hade fungerat väl om 

inte inbördeskriget 1975 fullsändigt förstörde modellen. Lijphart lägger här skulden för 

modellens misslyckande på externa faktorer; eller som han utrycker, ‖mainly foreign-inspired 

civil war‖.
12

 Visserligen ligger påståendet inte långt ifrån sanningen och många tidigare 

analyser av Libanon kommer till den slutsatsen (se t.ex. Makdisi & Marktanner, 2008, och 

                                                           
6
 Muehlbacher, T., Fakhoury, 2008, Lebanon’s Versatile Nationalism, European University Institution, 

Florence. Robert Schuman Center For Advanced Studies Mediterranean Programme, RSCAS 2008/13, s.1  
7
 Här menas 1975-1990. Landet har efter självständigheten 1945 gått igenom många kriser som mycket väl kan 

och i vissa fall har beskrivits som inbördeskrig 
8
 Vi använder kultur i dess bredaste form. Libaneserna har ett gemensamt språk och i stort samma traditioner. Vi 

kan inte heller tala om etnicitet som skiljelinje. Kännetecknande för Libanon är däremot multikonfessionalism. 

Totalt finns det 18 erkända konfessioner sprungna ur kristendomen och islam  
9
 Dekmejian, R., Hlrair, 1978, Consociational Democracy in Crisis:―The Case of Lebanon‖, Comparative 

Politics, Vol. 10, No. 2 (Jan., 1978), pp. 251-265, s.252. Makdisi, S. & Marktanner, M., 2008. Trapped by 

Consociatinalism: ―The Case of Lebanon‖, s.10 
10

 Nicolaysen, G. N. Leif, 2008, Consociationalism And Segmented Cleavages: "The Case of Lebanon‖. s.1-2 
11

Hanf Teodor, 1993, Coexitense in Wartime Lebanon: ―Decline of a State and Rise of a Nation‖, s. 40, 

Muehlbacher, Tamirace Fakhoury, 2008, s.18 

http://cadmus.eui.eu/dspace/bitstream/1814/8507/1/RSCAS_2008_13.pdf, s. 18 
12

 Lijphart, Arend, 1984, Democracies: ―Patterns Of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One 

Countries‖, s. 40 
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Zahar, 2005), men det kan ändå ifrågasättas om inte en framgångsrik politisk modell skall 

kunna hantera externa chocker. Om systemet inte kan absorbera dessa chocker är det rimligt 

att påstå att bristerna ligger i modellen.  

Den instabila situationen i Libanon har alltså förklarats med ett oberäkneligt förhållande 

mellan interna och externa faktorer. Landet, ett hem för 18 konfessioner, är ingen naturlig 

nationell konstruktion. Landet skapades i likhet med många andra länder av en stormakt i 

början av förra seklet med gränser som egentligen inte har någon naturlig förklaring.
13

 Det 

finns exempel på många samhällen vid gränserna som över en natt bytte tillhörighet genom 

ett penndrag. Detta har bidragit till bristande nationell lojalitet gentemot staten och 

gruppidentifikationen är därför stark. I jakt på större inflytande har grupperna sökt stöd hos 

likasinnade utländska stater. Kristna har t.ex. sökt hos Frankrike och västvärlden, medan 

sunnimuslimer ser andra arabstater med Saudiarabien, Syrien och Egypten i spetsen som 

naturliga allierade. Shiamuslimer å sin sida har starka kopplingar till Iran. Folkets lojaliteter 

har därför inte alltid varit förenliga och under lång tid varit i konflikt med varandra i pro-väst, 

pro-arab, eller som på senare tid pro-Iran, konstellationer.
14

 Detta får ju stor betydelse om vi 

sätter Libanon i en geopolitisk kontext och beaktar konflikterna som kännetecknar regionen, i 

synnerhet Israel/Palestina konflikten.  

I homogena samhällen bygger den vanligaste skiljelinjen på politiska och ideologiska 

intressen. Dessa är lättare föränderliga för individen än i heterogena samhällen där 

skiljelinjen, inte bara inkluderar de ovannämnda, utan kan även omfatta kulturella, religiösa, 

etniska och lingvistiska skillnader.
15

 Inte sällan, därför, i heterogena samhällen tar sig 

motsättningar ett våldsamt uttryck. Exemplen är också många: Cypern, f.d. Jugoslavien och 

Nordirland har alla upplevt inbördeskrig för att nämna några. 

Den vanligaste styrelseformen som vi förknippar med demokratiska regimer är av 

Westminster typen, där maktdelning är mellan majoritet och opposition.
16

 I detta system går 

det segrande partiet från ett parlamentsval (majoriteten) i regeringsställning och regerar, 

medan det förlorande partiet (minoriteten) opponerar. För konsociationell (eng. 

consociational)/konsensus demokratier gäller ett annorlunda majoritet och 

                                                           
13

 Muehlbacher, 2008, s.9 
14

 Ibid. 
15

 Nicolaysen, 2008, s.12 
16

 Binningsbø, M Helga, 2005, Consociational Democracy and Postconflict Peace: ―Will Power-Sharing 

Institutions Increase the Probability of Lasting Peace after Civil War?― s.106 
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minoritetsförhållande, i den bemärkelsen att de senare tillåts delta i den politiska processen 

och även beslutsfattandet. Maktdelning innebär i detta sammanhang att samhällets olika 

befolkningssegment delar på makten. Grundläggande då för systemet är fyra politiska 

arrangemang; proportionell representation, vetorätt, breda koalitioner och autonomi. En 

elementär tanke för ett sådant politiskt arrangemang är att det möjliggör för minoriteter att 

aktivt medverka i styret samt att det hindrar en ‖majoritetsdiktatur‖.  

En definition som Daniel Elazar (1987) ger på konsociationell demokrati och som vi anser 

stämmer väl med det libanesiska systemet är: ―Consociational polities are nonterritorial 

federations (…) constituted as federations of ‖camps‖, ―sectors‖, or ―pillars‖ (min kurs.) and 

jointly governed by coalitions of the leaders of each‖.
17

  

1.2 Syfte 

Medan konsociationell demokrati har varit en framgångsrik konflikthanterande modell för 

heterogena samhällen i västvärlden, har den visat sig vara mer problematisk på andra håll.
18

 

Libanon är ett exempel på det senare och är samtidigt ett intressant fall ur andra aspekter. 

Landet är t.ex. det enda i arabvärlden som har en signifikant demokratisk erfarenhet. 

Ytterligare en anmärkningsvärd observation är att konflikter bryter ut trots att landet har en 

relativ hög per capita inkomst, ett välutvecklat utbildningssystem och kommers samt en 

relativ stor medelklass.
19

  

Syftet för denna uppsats är således att förklara instabiliteten i Libanon i ljuset av den 

konsociationella modellen som föreställs som den bäst lämpade modellen i heterogena och 

djupt splittrade samhällen.  

1.3 Frågeställning 

För att uppfylla syftet för vårt arbete behöver vi först identifiera faktorer i det libanesiska 

samhället som kan förklara instabiliteten. Eftersom den politiska ordningen vilar på en 

konsociationell demokrati är därför vår uppfattning att syftet bäst infrias om vi tar vår 

utgångspunkt i Libanons politiska system.  

 Vad är orsaken till konflikten 2008? 

 Kan instabiliteten förklaras utifrån institutionella brister?  

                                                           
17

 Elazar, J., Daniel, 1987, Exploring Federalism. s.7-8 
18

 Makdisi, U.,Samir & Marktanner, Markus., 2008, Trapped by Consociatinalism: ―The Case of Lebanon‖, s.9 
19

 Ibid, s.9 
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1.4 Avgränsning, Metod & Material 

Sedan 2005 har Libanon skakats av återkommande politiska kriser som fört landet till randen 

av ett inbördeskrig. Motsättningarna blottades till följd av mordattentatet på f.d. 

premiärministern Rafik Hariri i februari 2005, och senare ett tiotals mord och mordförsök på 

framträdande politiska ledare och journalister. Mordet på Hariri sammanförde en bred 

antisyrisk koalition bestående av i huvudsak samtliga grupper (endast shiiterna undantagna) 

som anklagade Syrien och dess libanesiska hantlangare för dådet. Den libanesiska 

mobiliseringen ledde, tillsammans med starka internationella påtryckningar, till Syriens 

tillbakadragande från Libanon. Efter 30 års militärnärvaro, varav 15 år med nästintill 

fullständig politisk och militär kontroll, markerade tillbakadragandet en signifikant händelse i 

landets historia. Men i kölvattnet av frigörelsen från Syrien har tillbakadragandet 

överskuggats av kronisk instabilitet, konfessionell polarisering och ett ständigt överhängande 

hot från inbördeskrig. Syriens uttåg markerade alltså början och inte slutet för krisen. 

Avgränsning 

Vår undersökning synar i första hand orsakerna till striderna som ägde rum under 2008 med 

utgångspunkten i konsociationell/konsensusdemokrati och inom ramen för Libanons politiska 

system. Den invecklade geopolitiska kontexten gör det svårt att utelämna utrikespolitiska 

frågor och ställer ibland principen om orsak-verkan på ända. Särskilt en fråga är omöjlig att 

bortse ifrån; förhållandet till grannlandet Syrien. Libanon mejslades ur Bilad al- Sham som i 

stort sett utgör dagens Syrien, och länderna knyts i princip allt- geografi, historia, demografi, 

kultur ekonomi och politik. Faktum är att antagonisterna i Libanon betecknas som antigen 

pro- eller anti-syriska. M.a.o., trots att det libanesiska systemet utgör ramen för 

undersökningen kommer vi oundvikligen att beröra förhållandet till Syrien.  

Socioekonomiska faktorer lämnas obehandlade - inte för att dessa är obetydliga, utan för att 

det är mer praktiskt för undersökningsomfånget.  

Komparativ fallstudie 

För att undersöka det libanesiska systemet krävs det ett analysverktyg som kan relatera till det 

politiska systemet. Det är t.ex. inte meningsfullt att undersöka Libanons politiska system 

utifrån ett demokratibegrepp som t.ex. Dahls kriterier. I varje fall inte enbart utifrån det 

eftersom det politiska systemet skulle svara dåligt på en sådan definition. Vad vi istället 

använder är en ‖analysapparat‖ som kan identifiera och definiera det politiska systemet. 

Eftersom landets politiska system är konsociationell och med hänsyn till vår frågeställning är 
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det lämpligt att undersöka indikatorer som mäter graden av konsociationella mekanismer. I 

detta avseende är Arend Lijphart en föregångare på området. Vi tar därför till oss Lijpharts 

konsociationella/konsensus ‖glasögon‖ när vi synar det politiska system. 

Vår undersökning kan klassificeras som en jämförande studie. Inom ramen för jämförande 

analyser vid internationella studier väljer forskaren att undersöka många länder, ett fåtal eller 

bara ett enda land (fallstudie). Även ett (1) fall kan anses jämförande om det generera 

jämförbara resultat, om det t.ex. använder eller utvecklar begrepp som är tillämpbara på andra 

länder, eller om det möjliggör att dra en mer generell slutsats.
20

 Vår undersökning är just en 

sådan komparativ fallstudie. Visserligen fokusera vi på en kris (synkronisk dimension), men 

den historiska kontexten möjliggör en diakronisk jämförelse med tidigare kriser och deras 

orsak.  

Vidare sätter vår undersökning Libanon i en komparativ demokratikontext och vår slutsats 

kan därför jämföras med andra länder. Om Libanons politiska system förhåller sig väl till 

konsociationell/konsensus modellen och uppfyller kriterierna, vad är det då som förklarar 

instabiliteten? Det skulle tyda på att modellen är i sig inte tillräcklig för att hantera kriser och 

absorbera störningar, och då får andra faktorer lov att förklara instabiliteten. Om det å andra 

sidan visar sig att systemet inte uppfyller kriterierna, då får också andra faktorer förklara den 

periodiska stabiliteten. Med andra ord kan situationen i Libanon jämföras med andra 

ekvivalenta länder; konflikt- orsaker/lösningar.   

Material 

Vi bygger vår undersökning på flera typer av källmaterial; böcker, artiklar, avhandlingar, 

uppsatser (avancerad nivå), nyhetsrapporteringar (tidningar och TV), lagtext (Libanons 

konstitution och FN:s resolutioner). Mycket av materialet är ‖googlat‖ på bl.a. 

Googleschoolars.com; material som omfattar allt av det ovannämnda. Vi har även använt 

olika databaser genom universitetsbiblioteket Örebro, beroende på eftersökt material; 

exempelvis ‖Libris‖ för böcker (även e-böcker) och ‖Elin‖ för uppsatser. Det breda 

materialvalet, som har författats av såväl libanesiska och utländska författare, anser vi ge en 

nyanserad bild för en kontroversiell och infekterad konflikt där (som libaneser själva 

uttrycker det) ‖förräderi i Libanon är en fråga om det egna perspektivet‖.
21

 

                                                           
20

 Landman, Todd, 2003, Issues and Methods in Comparative Politics: ―An Introduction‖, s.25, 34 
21

 Lebanese Democratic Party (LDP), http://ldparty.org/index.php?id=429, hämtad 2010-12-17, kl. 10.50 
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Vid beskrivningen av den libanesiska historian innan självständigheten 1945 har vi i första 

hand utgått från Fawwaz Traboulsi (2007) och Samir  Makdisi (2000). Dessa författare ger en 

djup analys i Libanons historia, konflikter och krig ur flera perspektiv varav vissa tas upp i 

den här uppsatsen. Självständighetstiden och fram till inbördeskrigets utbrott ges av flera 

författare men här är Marie-Joëlle Zahar (2005) en central författare för arbetet. 

När vi sedan analyserar händelserna från 2005 och framåt har vi utgått från 

nyhetsrapporteringar, artiklar och avhandlingar. 

De teoretiska verktygen ges av Lijpharts konsociationella/konsensus modell.  

1.5 Konsociationell, Konsensus, Power- Sharing eller Power- Dividing 

Ett power-sharing, power dividing eller konsensus system kan beteckna ett varierande 

politiska system. Federala system som det i USA bygger t.ex. på en viss power-sharing och 

power–dividing med tvåkammarsystem där den ena kammaren, representanthuset, tillämpar 

proportionalitet i förhållande till befolkningsmängden i respektive delstat medan 

representationen i senaten är fördelad jämlikt bland delstaterna. Sveriges politiska system å 

andra sidan klassificeras tillsammans med de övriga skandinaviska länderna som 

konsensusdemokrati. Sällan frambringar valen i t.ex. Sverige en absolut majoritet i riksdagen. 

Det ledande partiet ser sig därför tvunget att söka bredare stöd för att regera. Det tillsammans 

med en tradition av samförståndspolitik inom olika områden (som försvarspolitiken) har 

bidragit till klassificeringen av Sverige som konsensusdemokrati.
22

  

I litteraturen förekommer olika termer som egentligen beskriver samma politiska tanke. I 

grunden handlar det om olika konstellationer som på något sätt fördelar makten bland 

befolkningssegmenten, baserad på kulturell, etnisk, religiös, lingvistisk eller politisk särart. 

Arend Lijphart använde t.ex. i sina tidiga verk termen ‖konsociationell demokrati‖, medan 

han senare använde ‖konsensus‖ eller ‖power sharing‖. Konsociationell demokrati beskrivs 

nu istället av Lijphart som den ‖tekniska‖ termen för ett sådant politiskt system.
23

 Vad 

begreppen ämnar i slutändan beskriva är ett politiskt system där beslutprocessen och 

beslutsfattande vilar på samförstånd eller konsensus. Men det finns emellertid skillnader 

också. Konsensusmodellen är en mer generell modell än den konsociationella och kan 

                                                           
22

 Lijphart, A., 1999, Patterns of Democracy: ―Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries‖, s. 

250 
23

 Lijphart, A., 2004, Constitutional Design for Divided Societies, Journal of Democracy, Volume 15, Nr. 2, 

April, pp. 96-109, s. 97 
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relateras till många pluralistiska och semi-pluralistiska samhällen. Längre fram under kapitel 

2 sammanställs de karaktäristiska dragen för de båda systemen. 

1.6 Disposition 

Framöver är detta arbete strukturerat på följande sätt: under kapitel 2 går vi igenom den 

teoretiska ramen för uppsatsen och tar upp kriterierna för konsociationell och konsensus 

demokrati. Kapitel 2 tar även upp lite av skillnaderna mellan maktdelningsprincipen och 

majoritetsmodellen samt fördelar och nackdelar. Även Robert Dahls demokratikriterier tas 

kortfattat upp för att kontrastera konsociationell/konsensus mot en demokratimodell, som 

många gånger utgör en referensram vid jämförandet eller kategoriseringen av länders 

politiska system. Kapitlet avslutas med en kort redogörelse för alternativa modellösningar 

som skulle kunna hantera utmaningarna som är förknippade med heterogena samhällen. 

Kapitel 3 inleds med Libanon under det ottomanska riket och det ökande franska inflytandet i 

regionen som frambringade det första konsociationella styret, nämligen Reglement 

Organique. Det ottomanska styret ersattes efter första världskriget med ett franskt mandat 

under vilket dagens Libanon kom till. Uppkomsten av staten var dock inte självklar och det 

fanns alternativa idéer för de nya politiska enheterna som skapades i regionen. Dessa tas upp 

under detta kapitel. Utmaningar, konflikter, krig och orsaker avslutar kapitlet.  

Libanons politiska system undersöks med utgångspunkten i den s.k. nationella pakten som är 

en muntlig överrenskommelse från 1943. Den bildade ramen för styret fram till att Taifavtalet 

avslutade inbördeskriget 1975-1989. Dessa är föremål för de teoretiska verktygen samtidigt 

som de bildar ramen för kapitel 5. 

Under kapitel 5 redogör vi för konflikten under 2008 och de lösningar som antagonisterna 

kom fram till under det s.k. Doha- avtalet. Kapitlet inleds med en tillbakablick på Taifavtalet 

för att sedan ta upp händelserna under 2005 som mynnade i Libanons frigörelse från Syriens 

politiska omloppsbanan, och som senare ledde till striderna under 2008. 

Under kapitel 6 besvarar vi vår frågeställning, genom att först knyta an Libanons politiska 

system till konsociationell/konsensusdemokratins mekanismer, och sedan analysera 

konflikten under 2008 med utgångspunkten i konstitutionen. Vi jämför med tidigare kriser 

och avslutar med en diskussion.  
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2. Modell 

Konsociationell demokrati kan ses som en produkt av institutionella arrangemang som 

säkerställer representationen och inkluderingen av en etnisk, religiös eller lingvistisk grupp 

inom ett heterogent samhälle.
24

 Det uppnås genom att makten delas mellan samhällets 

huvudgrupper. Libanons politiska system bygger på en maktdelning längs religiösa och 

konfessionella linjer, en s.k. konfessionalism som är en form av konsociationell demokrati. 

Konsensusmodellen är en mer generell modell som kan relateras till många pluralistiska och 

semi-pluralistiska samhällen. Modellen som står i kontrast till majoritetsmodellen kan i vårt 

fall kompletterar den konsociationella modellen.  

2.1 Analysverktyg 

En allmän uppfattning är att sannolikheten för krig är lägre om det politiska systemet vilar på 

demokratiska värderingar. Det är därför en önskvärd styrelseform för alla samhällen. För 

mång/ -kulturella/ -religiösa och -etniska samhällen är samexistens en utmaning i sig, även 

under ett demokratiskt styrelseskick. Federalism är t.ex. av den anledningen en viktig och 

välfungerande princip som kan hantera heterogenitet inom ramen för ett demokratiskt system. 

Det är därför inte uppseendeväckande att människor och stater eftersträvar ett politiskt 

arrangemang för integrationsproblem baserat på demokratiska principer.
25

 

Demokratiska länder kan arrangera styret på olika sätt; från presidentialism till 

parlamentarism; från Westminster majoritetsstyre till konsensus och maktdelningsprincipen. 

Hur ett land väljer att utforma det politiska systemet beror i stor utsträckning på de 

demografiska förutsättningarna. För djupt splittrade samhällen är maktdelning 

(konsociationell demokrati) den styrelseformen som anses vara mest lämplig.
26

 Lijphart 

menar t.ex. att modellen är en passlig lösning för länder i övergångsfasen till demokrati. Det 

innebär att även för homogena samhällen är konsociationell demokrati fördelsaktig eftersom 

det bl.a. leder till mindre konfrontationspolitik. Utfallet är en ‖vänligare‖ politik som Lijphart 

uttrycker det.
27

 Ett politiskt system arrangerat kring konsociationell demokrati är, enligt 

                                                           
24

  Nicolaysen, 2008, s.13 
25

 Elazar, 1987, s. 2 
26

 Binningsbø, 2005,s.106 
27

 Lijphart, 1999, s.301-02 
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Helga Binningsbø, även lämpligt för länder som nyligen kommit ur ett inbördeskrig, då det 

förhindrar krigsåterfall.
28

 Styrelseformen är då bäst lämpad för att hantera dessa utmaningar. 

2.1.2 ”Westminster” vs Konsociationell/Konsensus Demokrati 

Demokratiska stater kan styras och organiseras på flera olika sätt, där majoritetsstyre 

representerar ena polen och konsociationell- konsensusdemokrati den andra. Delningen 

uppstår enligt Lijphart ur den mest grundläggande definitionen av demokratibegreppet, 

nämligen ‖government by the people and for the people‖.  Ur denna definition kan det dock 

uppstå ett dilemma när ‖folket‖ har avvikande preferenser och det råder 

meningsskiljaktigheter som det t.ex. gör i multikulturella samhällen. Vilka är då folket? och 

vilkas intressen skall prioriteras? Ett svar är att majoriteten av folket styr vilket också är 

väsentligt i majoritetsmodellen. Majoritetsmodellen är enkel och har en stark tilltalande kraft 

eftersom det ligger närmast definitionen ‖government by the people and for the people‖. Ett 

alternativt svar på dilemmat vore: så många människor som möjligt. På den punkten skiljer 

sig i grunden inte majoritetsmodellen från de andra. Emedan i den förstnämnda är det 

tillfredställande med en enkel majoritet, kräver den andra en majoritet som ett minimum krav.  

Således koncentrerar majoritetsmodellen makten hos en knapp majoritet. Modellen kan 

därför vara exkluderande, konkurrensinriktad och antagonistisk till sin karaktär i motsats till 

konsociationell-/konsensusmodellen som enligt är Lijphart inkluderande, 

förhandlingsinriktad och kompromissutfallande.  

2.1.3 ”Westminster” 

Westminster associeras med majoritetsmodellen och har fått sitt namn efter det brittiska 

parlamentets säte i Westminster, London. Precis som sammankopplingen antyder är det 

brittiska systemet ett majoritetssystem som är det äldsta och mest kända exemplet på 

majoritetsmodellen. Modellen har förespråkats av många politiska forskare runtom i världen 

och den tillämpas i många av Storbritanniens f.d. kolonier.  Modellen kan liknas vid en 

sporttävling där vinnaren tar allt; en sort nollsummespel som ger det vinnande partiet ett 

tydligt mandat att styra och besluta efter behag medan det förlorande partiet hänvisas till 

opposition och en bättre lycka vid nästa tävlingstillfälle.    

Majoritetsmodellens tolkning av den enkla demokratidefinitionen avser ‖government by the 

majority of the people‖. Tolkningen är dock ifrågasatt och är inte helt utan implikationer. Om 

                                                           
28
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det segrande partiet tar alla beslut och oppositionen lämnas utanför kan det strida mot en 

annan tolkning som menar att alla som omfattas av en viss politik bör även få möjligheten att 

utforma det. Företrädare av den senare menar att ett simpelt majoritetsstyre har en 

exkluderande princip som är odemokratiskt.  Tillämpningen av ett majoritetssystem i ett 

homogent samhälle är trots detta mindre kontroversiellt än i ett heterogent samhälle. Den 

orsakar mindre konflikter då det styrande partiet inte är långt ifrån den politiska mitten och 

där maktskifte är ett återkommande inslag i politiken. Systemet infriar definitionen 

‖government for the people‖ så länge politiken inte polariseras och oppositionens intressen 

och preferenser är rimligen uppfyllda.  

2.2 Konsensus 

När samma majoritet styr över samma minoritet innebär det oundvikligen att en del av 

befolkningen exkluderas från makten och möjligheten till politiskt inflytande. Sociala och 

politiska skillnader inom ett heterogent samhälle kan orsaka instabilitet och samhällsoro om 

en minoritet fjärmas från inflytande.  

Huvudhypotesen i den pluralistiska teorin som den konsociationella modellen vilar på, härrör 

från antagandet att social splittring är måttfull om den är tvärsegmentell, men att den 

genererar konflikter om dessa är ömsesidigt förstärkande.  Det betyder att risken för 

konflikter ökar om socioekonomiska skillnader sammanfaller med gruppskillnader. Därför 

menar Lijphart att konsociationell demokrati, som en institutionell lösning, är en lämplig 

modell för heterogena och pluralistiska samhällen.  

Med avseende på viktiga demokratiska institutioner och bestämmelser kan tio skillnader 

härledas från majoritets- och konsensusmodellen.
29

  Inom ett givet politiskt system kan det 

förväntas att alla tio variabler vara nära, men dimensionellt sammankopplade. Ett land kan 

befinna sig i den ena eller andra uppdelningen men även i mitten, men i allmänhet är det få 

länder som helt uppfyller alla kriterier tillsammans. Det innebär att ett givet politiskt system 

kan kombinera olika egenskaper från de två modellerna. Storbritannien har t.ex. ett 

tvåkammarssystem medan Nya Zeeland (som ligger närmast ett perfekt majoritetssystem) 

tillämpar proportionell representation.   

Vi kommer emellertid att använda åtta variabler som vi anser vara relevanta för vår 

undersökning. Tabell 1 nedan ger en översikt över dessa. 

                                                           
29
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Tabell 1. Skillnader mellan majoritet - och konsensusmodellen
30

 

Variabel Majoritetsmodellen Konsensusmodell 

Skillnader på den exekutiva/ partidimensionen 

Regering Majoritetsregering Koalitionsregering 

Exekutiv- legislativ Dominant exekutiv makt Balanserad makt 

Partisystem Tvåpartisystem Multipartisystem 

Valsystem Majoritet/disproportionell Proportionell 

Skillnader på den federal/ enhetsnivån 

Regering Centraliserad Decentraliserad 

Lagstiftande Enkammarsystem Två jämstarka kammare 

Konstitution 
Flexibel. Kan ändras med enkel 

majoritet 

Rigid. Kräver extraordinära 

majoriteter 

Utslagsgivande 

institution 
Den lagstiftande makten Dömande makten 

De fyra första skillnaderna karaktäriserar arrangemangen hos den exekutiva makten, parti och 

valsystem samt intressegrupper. De fyra övriga kännetecknar skillnaderna mellan ett federalt system 

(USA) och ett enhetssystem (Sverige). 

1. Delning av den verkställande makten i breda regeringskoalitioners. För 

konsensusmodellen innebär det att låta, för alla eller flertalet av de viktiga partierna, 

dela på den verkställande makten i en koalitionsregering.  

2. Verkställande- lagstiftande maktbalans. För konsensusmodellen innebär en 

separation mellan den verkställande och den lagstiftande att båda institutionerna blir 

oberoende av varandra vilket Lijphart menar skapar balans. I majoritetsmodellen är 

den verkställande makten dominant.  

3. Flerpartisystem. Konsensusmodellen karaktäriseras av många partier där (oftast) 

inget parti ensamt har en egen majoritet. Detta kan visa sig i ett pluralistiskt samhälle 

med en befolkningssammansättning som är delad utifrån bl.a. språk, religion eller 

etnicitet. 

                                                           
30
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4. Proportionell representation. Innebär en delning av platserna i parlamentet 

proportionellt till det antalet röster ett parti får. På så sätt, och till skillnad från 

majoritetsmodellen, motverkas överrepresentation av ett större parti (grupp) och 

underrepresentation av ett mindre parti. 

5. Federation och decentralisering. Delning av makten mellan stat och delstat. 

6. Tvåkammarsystem. Det principiella argumentet är att ge minoriteter en särskild 

representation i en bikammare (överhus). För att representationen av minoriteter skall 

vara meningsfull måste två villkor uppfyllas: 1) representationen i överhuset måste 

baseras på andra premisser än underhuset och 2) den måste ha en verklig makt. Idealet 

är då att överhuset har lika mycket makt som underhuset. 

7. Konstitutionell rigiditet. Detta innebär att staten har en skriven konstitution om hur 

staten ska styras. Den skrivna konstitutionen kan endast ändras genom specifika 

majoriteter. 

8. Juridisk granskning. Genom en juridisk granskning har den högsta domstolen till 

uppgift att granska lagar så att de inte strider mot statens konstitution. 

Huvudsyftet med territoriell och icke-territoriell federalism är att främja och skydda det 

decentraliserade systemet. Federalismdimensionen förklaras av två implikationer: primärt 

gäller det att garantera delning av makten mellan en central- och regionalregering. Den 

sekundära förklaringen av punkt 6, 7 och 8 är att tydliggöra maktdelningen och att garantera 

samförstånd vid varje konstitutionell förändring. Dessutom förväntas det av punkt 8 att lösa 

konflikterna i en oberoende institution (dömande makten) när det råder oklarheter kring 

konstitutionella frågor eller maktuppdelningen.
31

 

2.3 Konsociationell demokrati 

För att ett samhälle skall kännetecknas som helt heterogent bör fyra kriterier uppfyllas; 1) det 

böra vara möjligt att identifiera samhällets olika segment, och 2) att kunna avgöra storleken 

på segmentet. 3) i ett perfekt heterogent samhälle segmentella gränslinjer sammanfaller med 
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socioekonomiska och politiska gränslinjer, vilket även gäller för 4) partitillhörigheten och 

segmentet.
32

 

Konsociationell demokrati är skild från pluralism i den bemärkelsen att den tillämpas i 

samhällen där få av samhällets medlemmar är tvärsegmentella.
33

 Som det tidigare nämnts ses 

konsociationell demokrati som en produkt av olika institutionella arrangemang, tillämpbara i 

ett fragmenterat samhälle där politiska ledare tar an institutionella åtgärder eller andra 

procedurer för att upprätthålla stabilitet. Många av konsensusmodellens kriterier 

överensstämmer eller överlappar med den konsociationella modellens kriterier; breda 

koalitioner, proportionell representation och autonomi skiljer sig inte från ovanbeskrivna 

konsensuskriterier. Vetorätten kan komma till uttryck vid t.ex. kravet av en kvalificerad 

majoritet exempelvis vid konstitutionella förändringar. 

 Autonomi 

Autonomi för den enskilda gruppen att besluta över de egna interna angelägenheterna 

utan inblandning från en centralmakt 

 Breda koalitioner och Proportionell representation 

Alla väsentliga grupper medverkar i regeringen proportionellt till deras 

befolkningsandel.  

 Ömsesidig vetorätt 

Betydelsefulla politiska beslut i parlamentet eller i regeringen som kan uppfattas som 

essentiella av de olika grupperna kan opponeras av den berörda minoriteten. 

Fyra kriterier men sannerligen svåra att uppfylla.
34

 Fullständigt engagemang från politiska 

ledare är ett nödvändigt, men ensamt inte tillräckligt kriterium. Det bör finnas en känsla hos 

befolkningen av att tillhöra till en gemensam enhet. I detta sammanhang kan yttre hot 

understödja känslan av att dela ett gemensamt öde. Vidare bör de demografiska skillnaderna 

ej sammanfalla med socioekonomiska olikheter. Det betyder m.a.o. att fattigdom inte bör 

vara förbehållen t.ex. en viss religiös eller lingvistisk grupp. Dessa kriterier är svåra att uppnå 

och sammanfaller sällan med varandra. Tvärtom, i regel brukar konfliktdimensioner 

                                                           
32
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överlappa och förstärka varandra, vilket är vanligt i länder där grupptillhörigheten är stark 

och lojaliteten vis a vis staten är allmänt svag. Här kommer maktdelningen väl till nytta, men 

då bör ingen grupp vara dominerande.
35

  

2.3.1 Sju fördelaktiga premisser  

Lijphart ger även sju fördelsaktiga villkor om kan bidra till den konsociationella modellens 

framgång:
36

 

1. Minst tre grupper, som alla utgör minoriteter, bör dela på den politiska makten. Det 

existerar m.a.o. en multipolär maktbalans. 

2. Landet bör ha ett flerpartisystem där inget parti är dominerande och regerandet är 

beroende av koalitionsbyggandet. 

3. Landets storlek; modellen fungerar troligen bättre i mindre länder. 

4. Storlekens betydelse antas medföra att grupperna känner tillhörighet till samma 

politiska enhet. 

5. Närkontakten utgör en säkerhetsrisk. Befolkningssegmenten bör därför i viss 

utsträckning leva isolerade.  

6. Det finns en tradition av elituppgörelser. 

7. Eliten har en stadig kontroll över sina anhängare. 

2.4 Dahls kriterier & konsociationell demokrati 

Konsociationella system förutsätter, i allra högsta grad, också Robert Dahls 

demokratikriterier. Robert Dahl listar åtta institutionella kriterier som förutsättning för en 

demokrati:
37

  

1. Organisationsfrihet 

2. Yttrandefrihet 

3. Rösträtt 

4. Valbarhet 

5. Rätt för ledare att söka stöd och röster 

6. Alternativa informationskällor 

7. Fria och rättvisa val  

8. Regeringspolicy baserad på väljarnas preferenser. 

                                                           
35

 Ibid. 
36

 Nicolaysen, 2008, s.15 
37

 Dahl, R., 1973, Polyarchy: ―Participation and Opposition‖, s. 2-3 



16 
 

I Libanons fall går det naturligtvis att ifrågasätta huruvida alla av Dahls demokratikriterier är 

uppfyllda och i så fall i vilken grad. Vid en jämförelse med Freedom House (som anger 

demokratistatusen för länderna) visar den libanesiska demokratin på stora brister. På en 1-6 

skala, där 1 är mest demokratiskt, ligger Libanon på ett värde mellan 4,5-5.
38

  Inget är dock 

så uppenbart frånvarande som valbarhetskriteriet. Vi återkommer emellertid till det senare vid 

undersökningen av Libanons politiska system. 

I Lijpharts undersökning av 21 länder tillgodoses Dahls sex första kriterier, utan nämnvärd 

variation mellan olika demokratisystem. De återstående två kriterierna (7 och 8) infrias i 

konsociationella system men med avvikelser som möjliggör en lyhörd regering för samhällets 

olika segment.
39

 

2.5 Kritik mot konsociationell demokrati 

Den konsociationella modellen har kritiserats på många punkter sedan ämnet lyftes upp under 

60-talet, men få försök att har gjorts att komma med alternativa regimlösningar för djupt 

splittrade samhällen.
40

 Återkommande kritik lyfter fram två punkter; 1) systemet är inte 

tillräckligt demokratiskt eftersom den saknar en stark opposition och 2) att systemet inte är 

tillräckligt effektivt p.g.a. trögheten i beslutsfattandeprocessen (koalitionsregimer och 

vetorätt har den effekten). En allmän uppfattning är att det råder ett motsatsförhållande 

mellan effektivitet och kvalitet vid beslutprocessen och att skillnaden mellan konsociationell 

demokrati och majoritetsdemokrati ligger just i konflikten mellan dessa.
41

 Kritikerna menar 

här att konsociationell demokrati substituerar effektivitet mot kvalitet, som de menar leder till 

en segare beslutprocess. Anhängare av den konsociationella modellen hävdar å andra sidan 

att empirin motsäger denna uppfattning och menar att utfallen även kommer att ha en bredare 

uppslutning som tar hänsyn till minoriteters farhågor.
42

 Lijphart menar också här att kvalitet 

inte endast berör besluten utan även omfattar representationen som han menar är rättvisare.
43

 

Det finns ytterligare kritik som ifrågasätter antagandet att inkluderingen av minoriteter 

verkligen är så pass ekonomiskt gynnsamt att det överväger våldsalternativet. Kritikerna 

menar att inkluderingen initialt kan verka stabilitetsfrämjande men att gamla motsättningar 
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oundvikligen kommer upp till ytan skärpta av krigets minnen. Argumentet bottnar hos 

antagonisternas uppfattning av att freden har ‖vinnare‖ och ‖förlorare‖.
44

 Således kritiseras 

konsociationell demokrati inte för sättet freden uppnås på, utan dess begränsade kapacitet att 

handskas med efterkrigstidens så nödvändiga nationella försoning.  

Konsociationell demokrati kritiseras även för antagandet om återhållsamt policyutfall. 

Eftersom parterna kan inta en extrem policy position för den egna ståndpunkten i tron att det 

ger bäst utdelning vid ‖dragkampen‖, kan det istället förstärka den generella uppfattningen att 

den egna gruppintresse är oresonliga med andra gruppers intressen vilket öppnar för 

polarisering av den ‖etniska‖ frågan.
45

 Konsociationell demokrati kan alltså fungera initialt 

och under en övergångsfas, men eftersom enigheten inte konsolideras och olika intressen 

istället för gemensamma behov betonas, tenderar systemet att cementerar skillnader vilket gör 

det sårbart för kriser och mer utsatt för inbördes konflikter. Det är därför endast en ad hoc 

lösning (och under en övergångsperiod) som systemet kan visa sig fruktbart. Betoningen på 

gruppskillnader har därför en kontraproduktiv effekt på fred och försoning.
46

 

Vissa kritiker menar också att det konsociationella systemet inte sätter avskaffandet av 

konfliktorsakerna på dagordningen, då det kan komma att hota elitens ställning inom 

systemet. I detta avseende kan proportionell representation ha en polariseringseffekt i ett 

samhälle som redan kännetecknas av konträra identiteter.
47

 

De flesta konflikter avslutats efter en utländsk intervention. I dessa fall kan de intervenerande 

staterna ha en agenda som sätter en snabb lösning framför en hållbar sådan. Antagonister 

pressas till uppgörelser som inte grundas i den egna övertygelsen.
48

 Av den anledningen är 

det därför inte uppseendeväckande att i dessa samhällen, konflikter är ett återkommande 

tema. I detta sammanhang menar t.ex. Zahar (2005) att en utländsk ‖beskyddare‖ är en 
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förutsättning för stabiliteten i djupt splittrade samhällen.
49

 Zahar´s tes bottnar i första hand i 

det libanesiska fallet, men det kan också förklara situationer i motsvarande länder. 

2.6 Alternativa Lösningar 

Olika alternativa lösningar till konsociationell demokrati har föreslagits: det första förordar 

en strikt majoritetslösning med ett ömsesidigt löfte om en ‖moderat‖ politik. Den andra 

lösningen förordar konstruerandet av ett valsystem som frambringar moderata politiker som 

tar hänsyn till minoriteters intressen.
50

 Båda lösningarna innebär i praktiken att minoriteter 

förvisas till ständig opposition. Lijphart menar att dessa lösningar är primitiva och 

stabilitetshämmande då det är naivt att tro att dessa skulle frambringa lojalitet och moderation 

av en evig minoritetsposition.
51

 

2.7 Sammanfattning Av Kapitel 2 

Ett demokratiskt styre kan arrangeras på olika sätt beroende på demografiska förutsättningar.  

I detta sammanhang anses konsociationell demokrati det bättre systemet för djupt splittrade 

samhällen. Grundläggande för den konsociationella modellen är fyra arrangemang; autonomi, 

proportionell representation, breda koalitioner och ömsesidigt veto. 

Konsensusmodellen är en generell modell som kan relateras till många pluralistiska och semi- 

pluralistiska samhällen. Den kontrasterar majoritetsmodellen på tio punkter inom två 

dimensioner; den exekutiva/partidimensionen och federal/ enhetsnivån. Punkterna antas vara 

nära men dimensionellt sammankopplade. Det finns inga länder som helt uppfyller samtliga 

kriterier inom en given dimension, och de flesta har en blandning av majoritets- och 

konsensusmodellens kriterier. 

Det finns även sju fördelsaktiga premisser som kan bidra till modellernas framgång. Dessa 

berör olika karaktärer som geo- och demografiska förutsättningar, partisystem och elitens 

grepp om anhängarna. 
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3. Libanons historia 

De geografiska förutsättningarna i området har sedan urminnes tider förlänat skydd för utsatta 

och förföljda folk. Bergen
52

 i det som utgör det historiska Libanon är terrängen svåråtkomlig. 

Dessa har skänkt ett naturligt skydd för fördrivna och förföljda minoriteter, och är en 

bidragande orsak till deras överlevnad både som folk och kultur.
53

 Libanon som den enhet vi 

känner idag är en produkt av kolonialismen och är en relativ ny konstruktion. Ledarskap, 

gruppmotsättningar samt konsociationella lösningar har däremot en äldre tradition. I detta 

kapitel tittar vi bakåt i tiden i ett försök att sätta det libanesiska systemet i en kontext. Vi gör 

en fyrdelad uppdelning; det ottomanska och europeiska arvet som materialiserades i form av 

Reglement Organique; det franska mandatet och skapandet av dagens Libanon; 

självständigheten där den nationella pakten lade principerna för den konfessionella 

maktdelningen; sedan tittar vi på omständigheterna som föranledde inbördeskrigen 1958 och 

1975. Slutligen sammanfattar vi kapitlet. 

3.1 Libanon under det ottomanska riket 

Den första (dokumenterade) politiska enheten i det som kom att utgöra Libanon dateras 

tillbaka till 1700-talet under det ottomanska riket. Den autonoma enheten etablerades i 

Libanonberget och styrdes enligt ett feodalt sätt där i huvudsak druser var jordägare medan 

maroniterna utgjorde bondeklassen.
54

 Religionen utgjorde därför ingen principiell faktor i 

politiken. Rang snarare än religion hade den avgörande betydelsen för familjelojaliteter och 

allianser tvärs över religiösa gränser var normen.
55

 De tidiga konfliktytorna hade alltså i 

likhet med många europeiska samhällen en klassdimension. 

Senare under det ottomanska styret följde sociala klyftor en viss konfessionell linje. Den hade 

sitt ursprung i rikets samhällsuppdelning och den arbetsdelningen som då rådde. Eftersom 

muslimerna favoriserades, fick de inneha administrativa och militära positioner medan övriga 

religiösa grupper hänvisades till jordbruk, hantverk och handel. I Libanonberget uttrycktes 

denna ojämna sociala lokalisering på ett påtagligt sätt eftersom berget var (och är) befolkat i 
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huvudsak av två grupper.
56

 När bönderna reste sig i uppror mot sina herrar, fick därför 

konflikten en religiös karaktär. Det var alltså kristna maroniter som reste sig mot muslimska 

druser vid bondeupproren under det ottomanska riket. Den sociala klyftan kom i 

fortsättningen att följa en konfessionell linje och vara källa för sociala spänningar, splittringar 

och inbördeskrig. 

Historiskt, har varje förändring i det politiska systemet i Libanon föregåtts av väpnade 

konflikter. Det första inbördeskriget som anses ha utkämpats på konfessionell basis, 

initierades av en drusisk revolt mot egyptisk överhöghet 1838. Egypterna bemötte 

uppviglarna genom att bl.a. beväpna kristna maroniter mot upprorsmännen. Ironiskt, kom 

samma vapen senare att användas mot (och besegra) egypterna. Denna gång med hjälp av 

ottomanska, brittiska och österrikiska trupper.
57

 Revolten hade, i likhet med tidigare 

konflikter, också en ekonomisk dimension. Det var en borgerlig resning mot ett föråldrat 

feodalt ekonomiskt system.
58

 Således fanns inom de religiösa grupperna, och hos maroniterna 

i synnerhet, ett missnöje som mynnade ut i ett folkligt uppror mot den härskande klassens 

förtryck.
59

 

1860 var ett särskilt blodigt år med främst drusiska massakrer på maroniter. När t.ex. den 

kristna staden Dayr al-Qamar föll i händerna på druserna dödades mellan 900-2000 

maroniter. Senare samma år dödas uppemot 1000 kristna i Damaskus (Syrien) efter en 

religiös fatwa
60

 som förkastade religiös jämlikhet med hänvisningen till en påstådd 

europeisk/kristen konspiration mot islam.
61

 Det tillsammans med inslag av konfessionell 

rensning lämnade ett trauma som än idag omnämns. Mot denna bakgrund kom Frankrike att 

ingripa och kräva av ottomanerna säkerhetsgarantier för de kristna. Senare kom fransmännen 

att erkännas av de ottomanska myndigheterna som de kristnas beskyddare.
62

 Frankrike 

skickade därför 1860 trupper till Libanon för att samarbeta med ottomanska myndigheter och 

med uppgiften att återställa ordning, skapa fred och upprätthålla en kristen enklav. Frankrikes 
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motiv kan säkert ifrågasättas men minoritetsskyddet fungerade bra som en förevändning och 

det bildade ramen för Reglement Organique.
63

 

Figur 1. Ottomanska riket utbredning inför första världskriget 

 

Källa: google.com 

3.1.2 Reglement Organique 

Enklaven som då skapades beviljades autonomi inom det ottomanska styret och dess säkerhet 

garanterades av flera europeiska makter med företrädesvis Frankrike som den 

implementerande och övervakande makten.
64

 Kristna utgjorde en majoritet (80 %) av 

Libanons befolkning och kom därför att gynnas på andra religioners bekostnad. I grunderna 

för den nya ordningen kan det nu urskiljas ett politiskt system som baseras på en 

maktdelningsprincip efter en konsociationell modell mellan religionerna och konfessionerna. 

En kristen (men ottomansk) guvernör utsågs under fransk och ottomansk översyn, och det 

inrättades ett administrativt råd (tolv valda representanter) med endast en konsultativ roll men 

med en vetorätt inom ett begränsat område.
65

 Representationen var initialt jämt fördelad 

mellan kristna och muslimer men kom senare att ändras till de kristnas fördel. Lösningen var 

en kompromiss mellan Frankrikes yrkande på en kristen självständig stat och ottomanska 

krav på fullständig territoriell integritet och undergivenhet för den ottomanska auktoriteten.
66

 

                                                           
63

 Makdisi, 2000, s.71-73 

64
 Traboulsi, 2007, s.41-44 

65
 Makdisi, 2000, s.67-68 

66
 Traboulsi, 2007, s.41-43 



22 
 

Den nya ordningen institutionaliserade och legaliserade för första gången konfessionell 

representationen i det politiska livet.
67

 

Under det nya systemet åtnjöt Libanon en (förhållandevis) stabilitet och en gynnsam 

ekonomisk tillväxt som förklaras av bl.a. stormakternas relativt svaga intervenering i 

Libanons politik.
68

 Reglement Organique kom att bestå fram till 1920 då upplösningen av det 

ottomanaska riket var ett faktum. 

Figur 2. Karta över det autonoma Libanon under ottomanska riket och efter det franska mandatets 

utvidgning 

 

Källa: Itamar Rabinovich (1985) The War for Lebanon, 1970. 1985, Ithaca, N. Y: Cornell University 

Press, s. 23 

3.2 Libanon under det franska mandatet 

I september 1920 tillkännagav den franske generalen Gouraud skapandet av Storlibanon med 

nuvarande gränser och huvudstad (se figur 2).
69

 Landets territorium vidgades till att inkludera 

Beirut, Tripoli i norr, Tyre (Sur) i söder och Bekaadalen i öst. Libanon fick sin första skrivna 

konstitution i maj 1926 och har sedan dess reviderats ett antal gånger, men fortsatte att utgöra 

ramen för den politiska ordningen ända fram till 1989. Systemet utformades utifrån den 
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franska tredje republiken med enkammarparlament, president och ett ministerråd (regering). 

Presidenten väljs av parlamentet för ett sexårsmandat utan möjlighet för direkt återval.  

Det fanns flera praktiska fördelar med expansionen: Libanon utgjordes (innan utvidgningen) 

av bergsområde som saknade viktiga handelshamnar, och någon nämnvärd bördig jord som 

räckte till att föda befolkningen. Landet ansågs därför vara ej livskraftigt nog för en 

(förmodad) självständighet. Men en utvidgning skapade problem också. För det första 

befolkades dessa områden av mestadels muslimer (shia i Bekaadalen och söder, sunni i 

städerna) vilket ökade landets heterogenitet och minskade den kristna befolkningsandelen till 

51 %. Vidare, fanns det starka röster mot delning av Bilad – al Sham
70

 (främst dagens 

Libanon och Syrien). Utvidgningen var därför kontroversiell och möttes av motstånd från 

alla parter, även om de mest kritiska rösterna var muslimska och i synnerhet sunni.
71

 Kritiken 

var inte avgränsat till skapandet av Libanon, utan var ett utbrett motstånd mot den europeiska 

politiken vis a vis region i stort. Motståndet för den nya enheten var grundat i olika typer av 

nationalism medan acceptansen för den hade ekonomiska, politiska och konfessionella 

orsaker. 

Vid tiden fanns anhängare till fyra olika idéer (statslösningar) som alla hade stöd i det kristna 

samhället, medan det i allmänhet saknades stöd för libanesisk självständighet hos den 

muslimska befolkningen.
72

  

 Arabisk federalism: en liten elit argumenterade för ett kungadöme i Damaskus, 

Syrien som en del av en större förenad och självständig arabisk stat. Idén kom under 

1950 talet att uttryckas som pan- arabism och påverka politiken i Libanon och 

Mellanöstern i stort. 

 Syrisk federalism: företrädare av idén lyfte fram betydelsen av ‖historiska‖ Syrien 

och där de kristnas ‖hemland‖ (Libanonberget) utgjorde en del av en större federation. 

Det fanns här ekonomiska argument och farhågor huruvida det annars kan överleva 

utan en territoriell expansion (Storlibanon).   
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 Protektionism: i dess extrema form krävde de en fransk annektering av Libanon. De 

mer moderata krävde endast en fransk säkerhetsgaranti för Libanon mot dess 

muslimska omgivning. Protektionism hade generellt stöd hos de kristna och framför 

allt hos maroniter. 

 Nationalism: dessa såg framför sig ett demokratisk multikonfessionell Storlibanon 

utan utländskt (fransk) beskydd, men med ett arabisk erkännande.  

Till dessa fyra skall det tilläggas Frankrikes behov av att kontrollera regionen genom söndra-

och-härska politik. Det fanns inom den franska administrationen förespråkare av upp till tio 

stater; stora nog att upprätthålla statsfunktioner men tillräckligt små för att inte utgöra något 

hot.
73

 

3.3 Självständigheten 

Inför självständigheten återstod tre alternativ för statsformen, och alla var spirade ur 

nationalism; å ena sidan, en extrem kristen nationalism som krävde fransk annektering av 

Libanon; å andra sidan en syrisk nationalism som motsatte sig libanesisk självständighet eller 

någon delning av Syrien. Mellan dessa ytterligheter var det en tredje mellanväg som kom att 

segra; libanesisk nationalism som eftersträvade självständighet men med ‖särskilda‖ band till 

Syrien.
74

  

Självständigheten formulerades genom den nationella pakten (al Mithaq al Watani) som är en 

muntlig överenskommelse mellan representanterna för de tre största konfessionerna. Pakten 

kompletterade konstitutionen, befäste tre principer
75

 (se Nationella Pakten under 4.1) och 

karaktäriserade Libanons på fyra punkter; 1) Libanons absoluta självständighet; kristnas 

identifiering med väst skulle därför avslutas och i gengäld lovade muslimerna att arbeta för 

och försvara denna självständighet samt förhindra att Libanon sammanslås med ett arabiskt 

land. 2) Libanons tillhörighet; landet har arabiska som nationellt språk, men Frankrike och 

franska intog en särskild plats till följd av de ‖sprirituella‖ och ‖intellektuella‖ banden som 

utgjorde en naturlig länk till Frankrike och väst i allmänhet. 3) landets alliansfrihet i 

förhållande till andra arabiska stater; Libanon ämnade stå neutralt i händelse av någon arabisk 

konflikt. 4) den mest kännetecknande för Libanon är maktfördelningen mellan de religiösa 

grupperna; konfessionalismen. 
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Som det tidigare har nämnts fanns det invändningar mot upprättandet av en självständig stat 

och det unga landet utsattes för starka påtryckningar från många håll - inrikes och utrikes. Det 

var Frankrike som kom att befästa staten existens och fortlevnad, och samtidigt förhindra en 

total kristen hegemoni i samhället och i synnerhet en maronitisk dominans av 

institutionerna.
76

 Även om systemet upprätthöll en viss balans mellan konfessionerna, var det 

aldrig tänkt som en permanent politisk lösning. Det sågs istället som nödvändigt under en 

övergångsperiod tills förutsättningar tillåter avskaffandet av konfessionalismen. Initialt 

inrättades ett råd, sammansatt proportionerligt till den befolkningssammansättningen.
77

 

Rådförsamlingen kom att ersättas av två kammarsystem med vida befogenheter; välja 

president, ge förtroende till regeringen och godkänna budget.  

Den konfessionella maktdelningen i politiken lämnade landet sårbart för ‖klantänkandet‖ i 

politiken; konfessionalism, feodalism och klienttänkande. Mandatperioden lämnade vidare 

två arv som utmärkte det politiska systemet efter självständigheten. Det första arvet berör 

presidentmakten som enligt konstitutionen är den som utser premiärminister. Presidenten har 

också befogenheter att upplösa både regering och parlament trots att det är det senare som 

väljer presidenten. Det koncentrerade makten i maroniterna händer och förvandlade de 

lagstiftande organen till ett diskussionsforum utan verklig makt, vilket gav instabila 

regeringar och en premiärminister beroende av presidenten. Det andra arvet var 

introduceringen av feodalism i det politiska systemet som cementerade konfessionalismen 

och styrkte ledarnas roll som enda representanter och försvarare av det egna samhället.
78

 Det 

bidrog i sin tur till att göra landet lättmottagligt för utländsk påverkan när ledarna sökte stöd 

hos likasinnade länder. Denna kortsiktiga lösning hade alltså en negativ långsiktig 

implikation och lämnade landet sårbart för utländsk intervention som utnyttjade 

konfessionalismen.
79

 

Det fanns (och fortfarande finns) en allmän uppfattning hos de kristna att Libanon aldrig hade 

existerat som självständig stat om inte de fanns. Libanon som självständig stat hade ju som 

det tidigare nämnts inget stöd hos muslimerna. De kristna identifierades sig starkt med staten 
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medan muslimerna med pan-arabism.
80

 Varje hot mot staten uppfattades därför som ett hot 

mot de kristna och vice versa. 

3.4 Inbördeskrig 1958 & 1975 

En central förklaring till inbördeskriget ges av Zahar som hävdar att frånvaron av en utländsk 

beskyddare ledde så småningom till sammanbrottet. Zahar menar vidare att eliten möttes i 

maktdelningsformulan men var oense om statens identitet vilket omöjliggjorde neutralitet i 

utrikespolitiska frågor såsom det uttrycks i den nationella pakten. Det resulterade i att de 

olika grupperna inviterade utländska makter för att bistå dem i inrikespolitiska tvister.
81

 

Identitetskrisen uttrycktes under 1950 när muslimerna vände sig till Syrien, Egypten och den 

förnyade uppsvinget för pan- arabism
82

 som följde Abdel Nassers maktövertagande i 

Egypten. Kristna å sin sida stödde initialt Bagdad pakten
83

 och inom ramen för Eisenhower 

doktrinen kallade den kristne presidenten Kamil Chamoun 1958 på en amerikansk 

militärintervention för att slå ner en muslimsk resning i det som senare kom att beskrivas som 

den moderna Libanons första inbördeskrig.
84

 Lugnet återställdes efter det amerikanska 

ingripandet men den politiska lösningen kom efter att Egypten och USA tillsammans med 

libaneserna kom överens om presidentkandidaten Fouad Chihab. Den nye presidenten 

återställde balansen i regeringen, som tidigare hade gått förlorad under Chamouns era, och 

genomförde ekonomiska reformer.
85

  

Under 60- och 70- talet lyftes den förändrade demografiska sammansättningen (som var 

ackompanjerad av extrem ojämlikhet) upp och angavs som skäl för politiska och ekonomiska 

reformer. Den starka ekonomiska tillväxten som kännetecknade perioden kom få till nytta. 

Tillväxten koncentrerades till storstäderna (främst Beirut) kring tjänste-, och handelssektorn, 

på bekostnad av jordbrukssektorn vilket utvecklade en centrum- periferi konfliktyta. Detta 

betydde sammantaget att medan muslimerna (shia i första hand) ökade i antal, blev kristna, 
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även sunnimuslimer till en viss del, rikare då dessa sektorer kontrollerades främst av dem.
86

 

Det synliggjorde de socioekonomiska och politiska missförhållandenas konfessionella 

identitet. Richard Hlrair Dekmejian´s undersökning (1978) visar det politiska systemets 

effekter på socioekonomiska förhållanden. Figur 1 nedan ger en talande bild av situationen i 

Libanon under 1970 talet, alldeles innan inbördeskrigets utbrott. 

Figur 3. Socioekonomiska förhållanden vid krigsutbrottet 1975 

 

Källa: Richard Hlrair Dekmejian, 1978, Consociational Democracy in Crisis: ―The Case of 

Lebanon‖, s.259 

Det gjordes försök att reformera det ekonomiska systemet och omfördela resurserna, men det 

möttes av starkt motstånd från landets bourgeoisie (både kristna och muslimer), medan 

politiska reformer stötte på kristet hinder.
87

 

Det är tydligt att det politiska systemet i hög grad gynnade de kristna och i synnerhet 

maroniterna. Shiamuslimernas socioekonomiska ställning reflekterar deras svaga närvaro i 

staten, särskild i den exekutiva delen. Förklaringen till palestinierna ställning är att de saknar 

politiska och civila rättigheter. De har aldrig haft annat än flyktingstatus i Libanon och är 

hänvisade till flyktingläger som är beroende av FN och annan utländsk hjälp. Detta har 

medfört en isolering av palestinierna från Libanons ekonomiska och sociala system.
88

 Den 

politiska förklaringen till palestinierna alienering från politiska och sociala rättigheter bottnar 

i rädslan för att dessa en dag kan komma att integreras i staten, vilket skulle rubba den 

demografiska balansen på vilket Libanons politiska system bygger på. Motståndet är starkast 
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hos kristna, men även shiamuslimer ser ett hot i detta. Det finns även en uppfattning hos en 

flertalet libaneser att palestiniernas rådande ställning i Libanon är en nödvändighet för att 

hålla den ‖palestinska frågan‖ vid liv.
89

 

Socioekonomiska faktorer ger dock inte en tillräcklig förklaring till instabiliteten i Libanon 

och det kommande kriget. De främsta konflikterna under 60- och 70- talet kom att kretsa 

kring palestiniernas tilltagande inflytande. Sammandrabbningar med den libanesiska armen 

ägde rum innan Kairo-avtalet stävjade en eskalering. Avtalet som undertecknandes i 

november 1969, etablerade en rad principer under vilket PLO:s
90

 militära närvaro och deras 

attacker in i Israel från libanesiskt territorium legitimerades. De kristnas syn på Kairo-avtalet 

motsvarade synen på pan- arabism. De såg i det och PLO:s närvaro ett hot mot statens 

självständighet och den nationella integriteten som hotade statens ‖kristna‖ identitet.
91

 

Muslimerna å andra sidan såg på PLO:s närvaro som en balans till den av dem kristna 

dominerande krigsmakten.
92

 Kairo-avtalet möjliggjorde för PLO att växa, och senare, nå en 

status som stat inom staten när dess militära styrka var bortom den libanesiska militärens 

kontroll. Ytterligare en orsak var en isolationspolitik mot en primär grupp; högerkristna s.k. 

falangister. De lämnades utanför regeringen för att de helt motsatte sig Kairo-avtalet av de 

ovanstående orsakerna.
93

 Vid tiden tillhörde inte falangisterna de traditionella kristna ledarna 

men kom senare att spela en av de kristna huvudrollerna under kriget. 

1975 bröt inbördeskriget ut mellan högerkristna och PLO som var stödda av muslimska 

libaneser och andra vänsterorienterade partier. Det är dock mer korrekt att beskriva 

antagonisterna som pro- status quo och anti -status quo. Den kristna eliten (maroniter i 

huvudsak) kämpade för att bevara sina privilegier, medan socioekonomiska missgynnade 

grupper (shia i huvudsak) sökte större inflytande i staten. Inbördeskriget genomgick olika 

faser där allianserna skiftade och utländska makter invaderade. Under inbördeskriget gjordes 

många försök att nå överenskommelse om politiska reformer, och var i många fall nära att 

lyckas, men dessa sammanföll aldrig med en samstämmig geopolitik.
94

 Konvergerande 

intressen inträffade dock 1989-1990 när Irak invaderade Kuwait. Den av USA ledda FN 

styrkan för befrielsen av Kuwait var mån om att inkludera Syrien i koalitionen. Det innebar 
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att Syriens intressen i Libanon fick tillmötesgås i utbyte mot deltagandet i koalitionen samt 

att få ordning och stabilitet i Libanon. Taif-avtalet materialiserade dessa intressen genom att 

reformera det politiska systemet till muslimernas fördel samt att sanktionera och legitimera 

den syriska närvaron i Libanon.
95

  

3.5 Sammanfattning av kapitel 3 

Det stora antalet minoriteter i Libanon kan bl.a. förklaras av de geografiska förutsättningarna. 

Initialt hade konflikterna i det feodala Libanon en klassdimension. Konfessionella 

sammandrabbningar inträffade under 1800 talet när främmande makter favoriserade eller 

utnyttjade grupperna mot varandra. Som en kompromiss mellan Frankrike och det 

ottomanska riket, skapades 1860 en autonom enhet i Libanonberget med ett konsociationellt 

system, och vars säkerhet garanterades av Frankrike. Maktfördelningen i det nya systemet 

kom de kristna till nytta när konfessionell representation för första gången 

institutionaliserades. Efter det ottomanska rikets upplösning delades området som föll under 

det franska mandatet i två delar; Syrien, och Storlibanon vars utvidgade territorium ökade 

markant på landets heterogenitet. Det saknades en klar politisk vision, men en kompromiss av 

två ytterligheter ledde till självständigheten 1945. Trots en svag muslimsk identifikation med 

den nya staten upprätthöll den nationella pakten en viss stabilitet. 

Demografisk förändring och en socioekonomisk skevhet samt geopolitiska händelser utsatte 

systemet för press. De institutionella förklaringarna till inbördeskrigen 1958 och 1975 var 

oförenlig identifikationssyn på landet, bristfälligt proportionell representation och en obalans 

i den exekutiva makten. Sammandrabbningar inträffade dock först efter att någon grupp 

isolerats eller alienerats från makten och i kombination med polarisering i utrikespolitiska 

frågor som av antagonisterna uppfattades hota existentiella spörsmål. 

1958 löstes krisen efter utländsk konsensus kring politiken i Libanon. Egyptens och USA:s 

godkännande av president Chihab, och senare en balanserad regering och ekonomiska 

reformer, återställde lugnet i landet. Inför inbördeskriget 1975 hade de socioekonomiska och 

politiska förhållandena nått en oacceptabel nivå för muslimerna samtidigt som palestiniernas 

makt uppfattades hos de kristna som ett hot mot statens självständighet. Kriget varade i 

femton år och avslutades än en gång efter utländsk konsensus och formalisering av 

konfessionalismen (Taifavtalet) men med ändrade maktförhållanden. Paritet i 
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representationen mellan kristna och muslimer och överföringen av presidentens makt och 

befogenheter till bl.a. regeringen och därmed premiärministern.  
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4. Analysobjekt/-ram 

Detta kapitel har två uppgifter; dels utgör det analysföremål för kapitel 2, dels bildar det 

ramen för vår undersökning av krisen 2005-2008 som vi redogör under nästa kapitel.  

Härnäst undersöker vi hur konsociationell/konsensusdemokrati formuleras i Libanon. Två 

dokument är här av intresse; den nationella pakten från 1943, och Taifavtalet som utgör 

Libanons nuvarande konstitution. Vad vi då konkret kommer att lyfta fram ur dokumenten är 

de bärande idéerna för konsociationell demokrati; proportionalitet, autonomi, breda 

koalitioner och ömsesidig vetorätt. Vi undersöker även konsensus modellens karaktärsdrag i 

dokumenten och i landet. Hur väl överensstämmer Libanons politiska system med 

modellerna? Vi avslutar med att sammanfatta undersökningen. 

4.1 Nationella pakten 

I september 1920 tillkännagav Gouraud skapandet av Storlibanon med nuvarande gränser och 

huvudstad.
 
Landet fick sin första skrivna konstitution i maj 1926, men i den framkommer 

inget om Libanons konsociationella system. Grunderna för det etablerades istället senare 

inför självständigheten, och formulerades muntligt genom den s.k. nationella pakten, mellan 

Bechara Khuri, en kristen maronit och Riad Sulh, en sunnimuslim. Pakten fördelade initialt 

de två främsta ämbeten, premiärministerns och presidentämbetet, till sunni respektive 

maroniter. Några år senare fastställdes talmannaämbetet till shiamuslimerna.
96

  

Utöver proportionalitet i förhållande till gruppens storlek fördelades typ av statliga tjänster 

efter konfessionell tillhörighet. Överbefälhavaren för armen är t.ex. en kristen maronit, 

medan chefen för polisstyrkan är sunnimuslim. Parlamentsledamöterna valdes proportionellt 

efter konfessionella linjer med 1932 års folkräkning som referens. Enligt räkningen var 

kristna i majoritet i ett 6/5 förhållande vilket avspeglades i parlamentets sammansättning, den 

exekutiva makten och i administrationen.
97

 Teoretiskt låg den lagstiftande makten hos 

parlamentet men i praktiken förbereddes lagarna i den exekutiva makten och passerade i 

princip parlamentet utan motstånd.
98

 Den exekutiva makten anförtrodde, enligt konstitutionen 
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1926, presidenten att regera i enlighet med lagarna.
99

 Vidare fördelades regeringsposterna 

med hänsyn till betydelse och konfessionens populationsstorlek som referens.
100

 

Försvarsdepartement skulle t.ex. ledas av en drus och inrikesdepartementet av en sunni.
101

 

Ytterligare positioner i staten som var reserverade för konfessionerna var vice 

talmannatjänsten (grekisk ortodox), utrikesminister (maronit eller katolik), försvarsminister 

(drus), inrikesminister (sunni), medan finansministeriet roterade mellan sunniter och 

maroniter.
102

 Systemet ansågs redan då vara bristfälligt och känsligt för politiska kriser,
103

 

men pakten i sig ansågs av Lijphart som ett bra exempel på elituppgörelse.
104

  

Den nationella pakten kompletterade alltså konstitutionen och fastställde tre principer:
105

 

 Segmentell proportionalitet. Representationen i regeringen reflekterar konfessionens 

storlek 

 Segmentell autonomi. konfessionerna garanteras autonomi i religiösa och kulturella 

frågor utan statlig inblandning 

 Utrikespolitisk neutralitet. Muslimerna avstår återförening med Syrien mot att kristna 

inte styr landet mot väst. Som ett uttryck på detta, Libanon är endast arabisk till sin 

karaktär.
106

 

4.2 Konstitutionen 1989 (Taifavtalet) 

Taifavtalet avslutade inbördeskriget 1990 och förhandlades fram i Taif, Saudiarabien (därav 

namnet) under flera länders översyn.
107

 Efter femton års krig med stora mänskliga och 

materiella kostnader var det ingen av de stridande som fann sig på den vinnande sidan, i varje 

fall militärt sett. Den nya konstitutionen avsåg inte att ersätta det gamla politiska systemet 

utan endast tillhandahålla en modifierad version av den nationella pakten som tog hänsyn till 
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politiska, socioekonomiska och geopolitiska realiteter.
108

 Det innebar att konfessionalismen 

fick kvarstå tillsvidare. Det libanesiska styrelseskicket baseras på tre principer; separation, 

balans och samverkan mellan institutionerna (inledning, (e)). I praktiken innebär principerna 

en separation, balans och samverkan mellan de tre största konfessionerna, då dessa 

‖kontrollerar‖ respektive institution som överhuvud i enlighet med den nationella pakten.   

I den nya konstitutionen uppdaterades Libanons identitet från ‖arabisk karaktär‖ till ‖arabisk i 

tillhörighet‖ (inledningen (b))
109

, men det stadgas först att Libanon är det slutgiltiga hemmet 

för alla libaneser (inledningen (a)), vilket avser att garantera självständigheten och att aldrig 

ingå/införlivas i någon arabisk union.
110

 Det är en viktig punkt som möter de kristna i deras 

farhågor. I de statliga institutionerna ersattes 6/5 kvoten med fullständig paritet, och fastän 

presidenten kvarstod som statsöverhuvudet, symbolen av landets ‖enighet‖ och 

‖beskyddaren‖ av konstitutionen så beskars dennes makt till premiärministern och 

talmannens fördel.
111

 I inbördeskrig finns det vanligtvis inga vinnare, och i Libanon är ingen- 

vinnare-ingen-förlorare ett mantra som upprepas efter varje uppgörelse. Det må vara sant i 

någon mening att ‖alla‖ är förlorare i inbördeskrig, men det finns alltid vinnare också.
112

  

Nedan följer uttryck för konsociationell/konsensusdemokrati i den libanesiska konstitutionen. 

4.2.1 Autonomi 

Någon politisk eller territoriell autonomi existerar inte i Libanon och makten är centraliserad 

fastän konstitutionen talar om administrativ decentralisering.
113

 I den libanesiska 

konstitutionen garanteras istället de olika konfessionerna autonomi i allt som rör deras civila 

status (art. 10). Den här typen av autonomi är även känd som extra- territoriell autonomi och 

karaktäriseras av att den saknar en bestämd territoriell avgränsning inom staten.
114

 Detta 

lämpar sig i Libanon eftersom den demografiska kartan inte är distinkt, trots en viss 

koncentration av konfessionerna. Att indela landet efter konfessionernas spridning skulle 
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därför lämna en schweizerostliknande karta (se figur 5 nedan). Utöver det opraktiska så 

saknas det i allmänhet stöd hos libaneserna.
115

  

Figur 5. Demografisk fördelning 

 

Någon folkräkning har inte ägt rum sedan 1932 och den procentuella fördelningen kan därför 

ifrågasättas. Enligt CIA Factbook utgör kristna närmare 40 % av befolkningen. källa: Wikipedia 

4.2.2 Proportionell representation 

Den tidigare 6/5 kvoten mellan kristna och muslimer i parlamentet och statliga organ ersattes 

i och med Taif med total paritet (art. 24, p.1a). Proportionalitet för statliga tjänster 

avskaffades förutom för de högsta statliga positionerna (art. 95, p.3b). Vidare representeras 

konfessioner proportionellt inom de två religionerna (art. 24, p.1b) och proportionellt mellan 

regionerna (art. 24, p.1b). Det betyder t.ex. att om maroniter utgör 50 % av de kristna så får 

de 32 av totalt 64 mandat. För deltagandet i regeringen gäller att för alla konfessioner vara 

―rättvist‖ och ―rimligt‖ representerade enligt (art.95, p.3a). 

Det libanesiska systemet tillämpar mer kvotering än proportionalitet. Till att börja med utgör 

kristna inte längre halva befolkningen utan är betydligt mindre, ca 39 % enligt CIA 
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Factbook.
116

 Trots det har mandatfördelningen i parlamentet och ministerposterna delats lika. 

Proportionalitet tillämpas istället till en viss del inom religionerna. Mandatfördelningen 

mellan sunni- och shiamuslimer är lika trots att de senare utgör en större andel av den 

muslimska befolkningen.  

4.2.3 Breda koalitioner 

Redan i inledningen av konstitutionen (i) refereras till breda koalitioner genom att förmena 

legitimitet för varje auktoritet som motsäger ‖samexistens- fördraget‖ (pact of mutual 

existence) med hänvisningen att lämna någon grupp utanför maktens inflytande. Detta tas 

även upp av (art. 95, p.3a) som kräver en ‖rättvis‖ och ‖rimlig‖ representation för 

konfessionerna vid utformningen av regeringen. 

4.2.4 Ömsesidig Veto 

Den ömsesidiga vetorätten kan uttryckas på olika sätt i det politiska systemet. Initialt krävs 

det en absolut majoritet för varje parlamentarisk session vilket ger (om indelningen är kristna 

och muslimer) en möjlighet att beröva legitimitet och de facto belägga veto för hela den 

parlamentariska verksamheten (art. 34). Varje session utanför dessa ramar är illegitim 

(art.31). Det krävs absolut majoritet för valet av talmannen och 2/3 för avsättandet (art. 44). 

Presidentvalet kräver att 2/3 av ledamöterna är närvarande för att välja president (art. 49) och 

detsamma vid överläggningen och votering av konstitutionella frågor (art. 77). När formandet 

av en ny regering aktualiseras krävs det att både presidenten och premiärministerkandidaten 

godkänner den nya regeringen (art. 64). Regeringen är vidare ej legitim om inte de primära 

konfessionerna är representerade (art. 95) eller om 1/3 av ministrarna är frånvarande (art. 65, 

p.5). Besluten tas i samförstånd såvida det är möjligt. I annat fall gäller majoritetsbeslut med 

undantag av frågor som är nationellt grundläggande för konfessionerna. Dessa frågor är; 

konstitutionella förändringar, nationellt nödläge, krig och fred, generell mobilisering, 

internationella överenskommelser och fördrag, statsbudgeten, omfattande och långsiktiga 

utvecklingsprojekt, tillsättningen av höga statliga tjänster, förändringar av den administrativa 

indelning, upplösningen av parlamentet, vallagar, medborgerliga lagar, personlagar och 

entledigandet av ministrar (art. 65). 
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Vetovapnet kan även användas för att förlama det parlamentariska arbetet. Artikel 46 ger 

talmannen den exklusiva rätten att upprätthålla ordningen i parlamentet, vilket innebär att 

denne kan (o)möjliggöra varje parlamentarisk session (art.46). 

4.3 Fördelaktiga premisser i Libanon 

Hur förhåller sig Libanon till Lijpharts sju fördelaktiga villkor? Vid en genomgång av 

förutsättningarna för modellens framgång framträder ett tvetydigt resultat. Nedan ges en kort 

beskrivning av förhållandena i landet. 

1. Minst tre grupper, som alla utgör minoriteter, bör dela på den politiska makten. Det 

existerar m.a.o. en multipolär maktbalans. 

Enligt CIA Factbook är Libanon ett hem för 17 konfessioner. Systemet vilar dock på tre av 

dessa; maroniter, sunni- och shiamuslimer.  

2. Landet bör ha ett multipartisystem där inget parti är dominerande och regerandet 

är beroende av koalitionsbyggandet. 

15 partier och grupperingar lyckades ta sig in i parlamentet 2005 (se tabell 2 s.40). 

3. Landets storlek; modellen fungerar sannolikt bättre i mindre länder.  

Libanon rankas som 169.e land med dess 10452 km². Landet är mindre än Skåne och 

befolkas av 3,8- 4,1 miljoner människor beroende på källa. 

4. Storlekens betydelse antas påverka tillhörigheten till den politiska enheten. Ju 

mindre desto starkare identifiering till samma enhet.  

Libanon är ingen gammal eller ‖naturlig‖ konstruktion. Här har det historiskt funnits en 

splittring kring landets identitet. I och med Taifavtalet har diskussionen i stor utsträckning 

avgjorts ifråga om landets tillhörighet. I konstitutionens inledning (a) statueras landets 

slutgiltiga och enade hemland inom de erkända gränserna för alla libaneser. Vidare i 

inledningen (b) stadgas att landet är arabiskt i identitet och tillhörighet. 

5. Närkontakten utgör en säkerhetsrisk. Befolkningssegmenten bör därför i viss 

utsträckning leva isolerade. 

Det finns en viss koncentration, men inte alls i den bemärkelse som möjliggör någon isolation 

av befolkningen. Se figur 5 på sida 35. 
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6. Det finns en tradition av elituppgörelser. 

Dagens Libanon är en konfessionell parlamentarisk demokrati, ett semi- presidentiellt system 

och med en framträdande premiärminister. Men landet har en lång tradition av 

elituppgörelser, och i praktiken regeras Libanon av en s.k. trojka, bestående av 

institutionernas tre överhuvuden; presidenten, premiärministern och talmannen.
117

  

7. Eliten har en stadig kontroll över sina anhängare 

Få partier representerar flertalet av respektive grupp. Det betyder att väljarrörligheten mellan 

partierna (konfessionerna) är begränsad. Tabell 2 nedan illustrerar denna tröghet. Shiiterna 

representeras i parlamentet av två partier, kristna av två block varav den ena representerar 

flertalet, sunnimuslimerna består av ett block och druserna respresenteras av ett (1)  parti.  

Traditionellt sett har elitens haft ett stadigt grepp om sina anhängare som kan härledas av det 

faktum att ledarna har utgjort länken mellan individen och staten. Medborgarna har vänt sig 

till dessa för jobb, lån, interna tvister eller andra konflikter gentemot staten. I detta 

sammanhang saknar det betydelse om en ledare kallar sig, konservativ idag, liberal imorgon 

och socialist dagen efter. Han kommer alltid att kunna räkna med sina anhängares röster.
118

 

Ett exempel på detta är familjen Jumblat och Arslan som har lett druserna sedan det feodala 

Libanon.
119

 Jumblat leder nu Progressive Socialist Party (PSP). 

4.4 Konsensusmodellen  

En undersökning av det libanesiska systemet i ljuset av konsensusmodellen avslöjar ett 

tvetydigt förhållande. Dessutom är inte alla av konsensuskriterierna applicerbara på Libanons 

politiska system eftersom landet är en enhets- och ingen federalstat. Det är på federalnivå 

som exempelvis decentraliserad regering eller bikammarsystem återfinns.  

Koalitions-/majoritetsregering 

Svaret på koalitions-/majoritetsregering har redan tagits upp under ‖breda koalitioner‖ för 

den konsociationella modellen under 4.1.2.  

Exekutiva kontra legislativa makten 

Den exekutiva makten som företräddes av presidenten har efter Taifavtalet kraftigt beskurits 

och makten fördes över till andra institutioner. Tidigare presidentiella befogenheter som 
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utnämningen av premiärminister eller upplösningen av parlamentet tillhör nu istället 

parlamentets och regeringens kompetensområden. Presidenten roll inskränks till att vara 

statsöverhuvudet, symbolen av ‖nationens enighet‖ och ‖försvararen‖ av konstitutionen enligt 

art. 49 i konstitutionen. Presidentämbetet är dock inte helt maktlöst och dennes medverkan i 

regeringsbildningen är de facto kraftfull och effektiv. Ingen regering kan ta form utan 

presidentens godkännande (art. 53, p.4), och även om presidenten inte kan ingå 

internationella avtal, är det dock han (vilket hittills har varit) som leder förhandlingarna (art. 

52). När regeringen väl tar form står den ansvarig för parlamentet (art. 69, p.1 f) och 

presidenten kan endast bordlägga lagar under en månad innan de vinner laga kraft (art. 56, 

p.1, art. 57). Den tidigare exekutiva hegemonin har alltså i och med Taifavtalet upphävts och 

istället kan den legislativa makten betecknas som dominant.  

Parti- och valsystem 

Libanon har en relativ gammal och rik partitradition. Det libanesiska folket representeras i 

parlamentet av 15 partier, rörelser och oberoende sammanslutningar. Mångfalden inom 

konfessionerna varierar dock. Valet frambringade t.ex. sju olika kristna partier och 

grupperingar medan shiiterna representeras av två och druserna av ett (1)  parti. Vidare 

föreligger det obalans inom vissa konfessioner som kan härledas till valsystemet som bygger 

på majoritetsval. Den sunnitiska representationen i parlamentet är t.ex. avgränsad till ‖Future 

Movement‖
 120

 (36mandat) och dess allierade (totalt åtta mandat). Det betyder praktiskt taget 

att nästan alla sunnitiska ledamöterna tillhör en (1) politisk uppfattning utan att det för den 

delen avspeglar verkligheten. Detsamma kan sägas om drusernas representation genom 

‖Progressive Socialist Party‖ som innehar alla drusiska mandat. 
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Tabell 2. Resultat och mandatfördelningen för parlamentsvalet 29 maj- 20 juni 2005 

Allians Mandat Partier Identitet  Mandat 

March 14 Alliance 72 

Future Movement (FM) Sunni  36 

Progressive Socialist Party (PSP)  Druser  16 

Lebanese Forces (LF) Kristna  6 

Qornet Shehwan Gathering (QS) 

Phalangist or Kataeb Party (KP) 

Independents 

Kristna  
6 

Independents (Tripoli Bloc) Sunni  3 

Democratic Renewal (Tripoli 

Bloc) 

Sunni  
1 

Democratic Left (Tripoli Bloc) Sunni  1 

Independents blandat 3 

Resistance and Development 

Bloc 
35 

Amal Movement (AM) Shia  14 

Hezbollah Shia  14 

Syrian Social Nationalist Party 

(SSNP) 

Blandat  
2 

Others Blandat  5 

Change and Reform Bloc 21 

Free Patriotic Movement (FPM) Kristna  14 

Skaff Bloc Kristna  5 

Murr Bloc Kristna  2 

Total 128 

Mandatfördelningen efter parlamentsvalet 2005. 

källa: Consociationalism and Segmented Cleavages: ―The case of Lebanon‖ 

Tabellen ovan visar mandatfördelningen för politiska partier och grupper. Således betyder 

inte att alla av (t.ex) ‖Future Movement:s‖ 36 parlamentariker är sunnimuslimer, eller att alla 

i ‖Resistance and Development Bloc‖
121

 är shiiter. Den geografiska mandatfördelningen för 

konfessionerna och valsystemets utformning (majoritetsval) medför att om en viss grupp är i 

minoritet i ett visst valdistrikt kommer deras representanter att med största sannolikhet röstas 

fram av valdistriktets majoritet. Således kommer det alltid att finnas ‖representanter‖ för en 

viss konfession som egentligen inte återger väljarnas preferenser. Kolumnen ‖identitet‖ är vår 

‖egen‖ och den visar partiets/sammanslutningens konfessionella ‖karaktär‖. Vi har utgått från 

partiledarens religiösa identitet och/eller partiets/sammanslutningens hemdistrikt. Om vi t.ex. 

tar ‖Independents (Tripoli Bloc)‖ så vet vi utifrån den demografiska fördelningen att 

sunnimuslimer är i majoritet. ‖Skaff Bloc‖, å andra sidan, är från den kristna staden Zahle i 

Bekaadalen. 
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Sammanfattningsvis finns det stort antal politiska partier och grupperingar som är verksamma 

i Libanon. 

Federal/enhetsnivå 

När vi undersöker skillnaderna på federal/enhetsnivån finner vi också olika resultat. Libanon 

är ingen federalstat, makten är således centraliserad. Den lagstiftande makten är vidare 

representerad i en (1) kammare (art. 6) men det finns en uppmaning i konstitutionen (art.95, 

p.1) som kräver att parlamentet skall ta olika åtgärder som förverkligar inrättandet av ett icke 

konfessionellt parlament. Samtidigt som det inrättas en senat där konfessionerna 

representeras och dess kompetensområde avgränsas till grundläggande nationella frågor 

(art.22).  

Konstitutionell rigiditet  

Konstitutionen kan revideras efter en invit av presidenten och ett lagförslag som regeringen 

underställer en parlamentarisk omröstning (art.76). En revidering kan då endast överläggas 

och voteras om 2/3 av ledamöterna är närvarande (art.79, p. 1).  

Utslagsgivande institution  

Enligt den libanesiska konstitutionen prövas konflikter uppkomna från parlaments- eller 

presidentvalen av ett konstitutionellt råd (art. 19). De tre överhuvuden, talmannen, 

premiärministern och presidenten, vänder sig tillsammans med tio parlamentsledamöter till 

rådet för en sådan prövning. Även de officiella religiösa ledarna kan vända sig till rådet i 

frågor som rör den personliga statusen, religionsfriheten eller annan religiös utövning och 

utbildning. Rådet skall också vaka över lagarnas och förordningarnas konstitutionella 

legitimitet samt avgöra konflikter som uppstår mellan institutionerna. 

Initialt hade rådet också tolkningsföreträda av konstitutionen, men detta kom senare att 

modifieras i bävan att samla sådan makt i en oberoende institution.
122

 

4.5 Sammanfattning av kapitel 4 

Libanons politiska system utformades 1921 utifrån det franska tredje republiken med ett 

parlament, ministerråd och president. 

Den nationella pakten bildade ramen för styret mellan 1943 och 1989, och delade makten 

mellan Libanons tre största konfessioner. Presidentämbetet gick till kristna maroniter, 
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premiärministerposten till sunnimuslimerna och talmannaposten till shiamuslimerna. 

Systemet tillämpade proportionalitet inom de statliga institutionerna utifrån 1932 års census, 

som fastställde kvoten mellan muslimerna och kristna till 6/5 till de senares fördel. 

Regeringsposter och andra statliga tjänster fördelades utifrån folkräkningen och positionens 

betydelse.  

Den nationella pakten befäste tre principer: segmentell proportionalitet, segmentell autonomi, 

utrikespolitisk neutralitet. 

Taifavtalet hade två syften; att avsluta och åtgärda orsakerna till kriget 1975-1989. Någon 

fundamental förändring av det politiska systemet avsågs inte och endast maktförskjutningar 

som bättre återspeglade den demografiska kartan antogs i konstitutionen. Presidentämbetets 

makt beskars till de andra institutionernas fördel och 6/5 kvoten ersattes med paritet. Vidare 

gäller för: 

Autonomi. Grupperna i Libanon saknar politisk autonomi, istället har de autonomi i det som 

rör den civila statusen.  

Proportionell representation. Paritet mellan kristna och muslimer och en viss 

proportionalitet inom dem. 

Breda koalitioner. Konstitutionen kräver en representation av alla centrala grupper i 

regeringen  

Ömsesidig Veto. Vetorätten uttrycks på olika sätt; i parlamentet, vid presidentval, vid 

regeringsbildningar och vid beslut av grundläggande nationella frågor.  

Libanon har, i och med Taifavtalet och den maktomfördelningen som skedde mellan 

institutionerna, fått ett balanserat maktförhållande mellan de exekutiva och legislativa 

organen. Landet har ett rikt partisystem med 14 partier och sammanslutningar representerade 

i parlamentet. 

Libanon är en enhetsstat och har endast en kammare, således är makten koncentrerad. 

Konstitutionella förändringar däremot, är stela i jämförelse med majoritetssystemet och den 

utslagsgivande makten vid bl.a. institutionella konflikter är ett konstitutionellt råd.  
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De flesta av Lijpharts fördelaktiga premisser som bidrar till systemets framgång uppfylls. 

Libanon är ett litet land som utgörs av minoriteter, har ett multipartsystem vars ledare är 

varaktiga. 
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5. Politisk kris 2005-2008 

Under detta kapitel redogör vi för händelseförloppen som ledde till striderna under våren 

2008. Vi inleder först med en kort introduktion av antagonisterna för att sedan tillbakablicka 

på tidsperioden när Taifavtalet förhandlades fram. Vi gör det för att underlätta förståelsen för 

händelseutvecklingen mellan åren 2005-2008. Syftet med detta kapitel är att lyfta fram 

faktorer och relatera dessa till konsociationella mekanismer. Vad innebär det att ha ett 

valsystem baserat på majoritetsprincipen? Hur har kravet på breda koalitioner tolkats? Hur 

användes vetorätten? Vad vi konkret kommer att ta upp är synen på och omständigheterna 

kring det som ledde till Syriens tillbakadragande under 5.1 och 5.2. Förhållandet till Syrien 

intar en särskild plats i den politiska debatten och är egentligen en av de underliggande 

orsakerna till polariseringen i samhället. Andra faktorer är inställningen till Hizbollah som 

motståndsrörelse som tas upp under avsnitten 5.5 och 5.6. I slutet av kapitlet sammanfattar vi 

vår undersökning. 

5.1 Definitioner  

8 Mars rörelse: namnet taget från 8 mars 2005 demonstrationen i Beirut. Initialt bestod 

rörelsen av mestadels shiiter (Hizbollah och Amal) och andra pro- syriska partier från andra 

konfessioner. Senare innefattade rörelsen även Free Patriotic Movement (FPM), ett 

sekulariserat parti med i huvudsak kristna anhängare. Politiskt står rörelsen nära den 

prosyriska/iranska politiken i Mellanöstern.  

14 Mars rörelsen: en motdemonstration sex dagar senare döpte rörelsen som då bestod av 

mestadels sunni (Future Movement), druser och de flesta kristna (innan det att FPM gick över 

till 8 Mars rörelsen). Politiskt står rörelsen nära den västorienterade politiken i Mellanöstern. 

Att vara pro- Iran/Syrien innebär att stå för det väpnade motståndet mot Israel. Iran och 

Syrien omfamnar och stöder Hamas i Palestina och Hizbollah i Libanon. Västorientering är 

motsatsen. 

Cederrevolutionen: så kallas det folkliga upproret som ledde till Syriens uttåg från Libanon i 

april 2005.     
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5.1 Upprinnelsen 

Taifavtalet antogs och implementerades med våld och det har därför hela tiden funnits ett 

missnöje med avtalet som i första hand var riktat mot Syriens otydliga roll i efterkrigstidens 

Libanon.
123

 Avtalet gav grannlandet en särställning inom militärt och försvarssamarbete som 

institutionaliserades i ett senare avtal 1991. Taif medgav för Syrien att assistera den 

libanesiska staten i dess arbete att överta den territoriella kontrollen över hela landet under 

två års period.
124

 Därefter skulle Syrien dra sig tillbaka och lämna landet. Det var främst på 

den punkten som de kristna misstrodde Taifavtalet- en misstanke som senare kom att 

bekräftas. Syrien drog aldrig tillbaka sina 40 000 soldater med motiveringen att Taifavtalets 

politiska reformer än inte hade implementerats, som t.ex. inrättandet av en icke- konfessionell 

överkammare. Även Israels ockupation av södra Libanon anfördes som skäl och framställde 

Syriens närvaro som försvar för den svaga staten. Syrien intervenerade också i den inhemska 

politiken och implementerade Taifavtalet lite efter behag.
125

 Medan alla miliser avväpnades 

tilläts Hizbollah att fortsätta verka inom ramen för en motståndsrörelse som motarbetade den 

israeliska ockupationen av södra Libanon. Syrien utformade också vallagar på ett sätt som 

effektivt uteslöt många kritiska röster, eller i varje fall marginaliserade dem. Det måste dock 

betonas att Syriens inflytande i Libanon sanktionerades av både inhemska och utländska 

krafter. Det var främst kristna som såg det som en ockupation och faktiskt använde denna 

term.
126

 

Det var först efter Irakkriget 2003, där Syrien var starkt kritiskt, som västländerna med USA 

och Frankrike i spetsen började beskriva Syrien som en ockupationsmakt.
127

 2003 införde 

USA symboliska sanktioner mot Syrien och 2004 antog FN:s säkerhetsråd resolution
128

 1559 

som krävde ett tillbakadragande av ‖alla‖ utländska makter med den tydliga hänvisningen till 

Syrien (Israel hade fyra år tidigare lämnat södra Libanon efter Hizbollahs framgångsrika 

gerillakrig
129

). Vidare krävde FN resolutionen en avväpning av alla miliser i landet, vilket 

avsåg främst Hizbollah, och att Syrien låter bli att intervenera i de stundande parlaments- och 
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presidentvalen.
130

 Den enda kravet av resolution 1559 som implementerades var Syriens 

tillbakadragande från Libanon under våren 2005, men det skedde först efter ett mordattentat 

och en revolution. 

5.2 Cederrevolutionen 

2004 skulle Libanon välja en ny statschef men istället för att rösta fram en president valde det 

libanesiska parlamentet efter syriska påtryckningar att förlänga den dåvarande presidentens 

mandatperiod med två år. Mandatförlängningen för president Emile Lahoud alienerade den 

inflytanderike sunnitiske f.d. premiärministern Rafik Hariri från Syrien. Han närmade sig 

istället inför parlamentsvalet 2005 den kristna oppositionen som krävde ett syriskt 

tillbakadragande.
131

 Hariri anklagades också för att i hemlighet ha utövat påtryckningar för 

FN resolutionen 1559. När han senare mördades i Beirut i februari 2005 riktades blickarna 

och anklagelserna mot Syrien.
132

 Mordet initierade massprotester och fördömdes av det 

internationella samfundet och protesterna kom senare att senare ackompanjeras av 

internationella krav på implementering av FN:s resolution 1559. Syrien gav vika för pressen 

och lämnade världens sista satellitstat efter 30 års militär närvaro.
133

  

Det syriska tillbakadragandet från Libanon 2005 markerade en signifikant händelse i 

efterkrigstiden, och hade (trots den instabila situationen som landet befinner sig i allt sedan 

dess) två positiva implikationer. Det första parlamentsvalet i landet utan Syriens närvaro 

resulterade i tre politiska block, som visserligen hade en viss konfessionell framtoning, men 

som i alla fall inte var av en kristen – islam dimension (se tabell 2). Efter överrenskommelsen 

mellan Hizbollah och FPM i februari 2006, den s.k. ‖Memorandum of Understanding‖, kom 

blocken att betecknas som multikonfessionella. Den andra positiva konsekvensen av det 

syriska tillbakadragandet kom genom ett officiella syriskt erkännande av Libanon i form av 

utbytandet av diplomatiska förbindelser och öppnandet av ambassader.
134

 Erkännandet är ur 

ett libanesiskt perspektiv ett positivt steg i förhållandet till Syrien som jämbördiga stater.
135

   

―Memorandum of Understanding‖, som mottogs väl av en överväldigande majoritet från båda 

konfessionerna,
136

 var från Hizbollahs synvinkel ett strategiskt dokument som hindrade att en 
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antisyrisk 2/3 majoritet bildades i parlamentet. Genom alliansen med FPM hindrades alltså 

antisyriska partier från att kunna revidera konstitutionen för att t.ex. avsätta presidenten, som 

var en stark anhängare av motståndsrörelsen och en nära allierad till Syrien.
137

 Men 

överenskommelsen bidrog också till att helt polarisera samhället. När valet 2005 var avklarat 

framträdde tre politiska block i parlamentet. 2006 återstod bara två.   

Nedan följer en utförligare beskrivning av situationen i Libanon under 2005-2008. Vi tar upp 

problem med vallagen och parlamentsvalet, regeringen som bildades efter valet och 

konflikten 2008.  

5.3 Vallagen  

Livet saknar inte sinne för ironi. De libanesiska valkampanjerna är (mestadels) dominerade 

av ett komplext kohandlande över gemensamma vallistor.
138

 I ett visst valdistrikt relateras 

antalet representanter till den demografiska sammansättningen där ‖first- past -the –post‖ 

metoden gäller. Det betyder att den kandidat som får högst antal röster vinner, o.s.v. tills alla 

platser är tillsatta. För två konkurrerande listor innebär det att vinna eller försvinna givet att 

väljarna förbinder sig att rösta fram hela listan. Naturligtvis kan väljarna kryssa för önskade 

kandidater och kombinera en ‖egen‖ lista men detta är ovanligt. Valallianser som ingås och 

fördelningen av listplatserna baseras på hur många röster respektive kandidat/parti antas 

kunna bidra med.
139

 Kandidater eller partier ingår alltså taktiska listor för att maximera 

vinstchanserna för att inte sällan splittras efter valet.
140

  

2005 års parlamentsvallag var skräddarsydd fem år tidigare för att gynna ‖Syrienvänliga‖ 

politiker. Manipulationen av valdistriktsindelningen, den s.k. ‖gerrymandering‖
141

, 

resulterade t.ex. i att endast 18 av 64 kristna parlamentsledamöter röstades fram i områden 

där kristna är i majoritet. De övriga representanterna röstades i praktiken fram av mestadels 

muslimer och blev därmed avhängiga deras agenda.
142

 Värt att minnas är att det syriska 

motståndet fanns i huvudsak inom den kristna gemenskapen. Varför är detta intressant att 
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känna till? Av den enkla anledningen att när vi senare diskuterar breda koalitioner och 

vetorätten kommer detta att ha en stor förklaringskraft på stabiliteten i landet. 

2005 års vallag var ämnad att lyfta fram ‖Syrienvänliga‖ parlamentariker. Irakkriget, FN:s 

resolution och mordet på Hariri spelade en stor roll för händelseutvecklingen i Libanon. 

Syriens allierade bytte fot och istället för ett Syrienvänligt parlament blev resultatet det 

motsatta.
143

 

5.4 Parlamentsvalet & omaka partier  

Libanon är motsättningarnas land. Inför parlamentsvalet 2005 återvände från Frankrike en av 

de mest Syrienkritiska, kristne ledaren Michel Aoun även kallad general. Aoun är mest känd 

för att ha initierat ett befrielsekrig mot Syrien 1988 och för att ha motsatt sig Taifavtalet, 

mestadels p.g.a. Syriens oklara ställning i efterkrigs Libanon.
144

 Taif implementerades dock 

med våld, Aoun avsattes som överbefälhavare och drevs i 15 års exil. Det kan därför tyckas 

att Aoun utgör en naturlig del av den Syrienkritiska 14 Mars rörelsen. Han uteslöts emellertid 

från 14 Mars rörelsen, samtidigt som det skapades gemensamma listor med socialister och 

fascister, sekulariserade och islamister, antisyriska och pro-syriska grupperingar. 

Hur slutade då valet? Tabell 2 på sida 40 visar mandatfördelningen för de olika blocken. Den 

enda skrällen vid tiden var Aoun´s parti, Free Patriotic Movement (FPM) och det nybildade 

blocket (Change and Reform Bloc) som lyckades knipa 21 mandat. Det mest intressanta är 

dock att Aoun fick upptill 72 % av rösterna i distrikt där kristna är i majoritet.
145

  

5.5 En nationell samlingsregering   

Det är inte helt oproblematiskt (i vissa fall otänkbart) för en regeringsbildare att bestämma 

representationen för en viss konfession från de egna politiska lägren. Med andra ord kan den 

sunnitiska premiärministern inte ensam bestämma shiitiska ministrar eller kristna 

representanterna i sin regering. Han (som det hittills har varit) måste samtala med grupper 

som representerar majoriteten i sina konfessioner. 14- Mars rörelsen vann som bekant valet 

2005 men såg sig ändå tvungna att samtala med motståndarna vid regeringsbildningen. 
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Eftersom den politiska schismen sammanfaller med en viss konfessionell olikhet medför Art. 

95 (som kräver en ‖rättvis‖ och ‖rimlig‖ representation av konfessionerna) att ‖oppositionen‖ 

medverkar i regeringen.
146

  

Konfessionerna inom samlingsregeringen representerades av valets vinnare förutom den 

kristna representationen.
147

 Med andra ord satt den största sunnitiska (FM), shiitiska (Amal 

och Hizbollah) och drusiska (PSP) partierna i regeringen, förutom den kristna (FPM) som i 

parlamentet bildade den tredje största blocket och som representerade majoriteten i den 

kristna konfessionen med uppemot 72 % av dess röster.
148

 Kristna representanter i regeringen 

röstades i huvudsak fram i distrikt där muslimer är i majoritet. Redan när det stod klart att 

FPM kommer att hållas utanför makten och innan regeringen ens bildats uttalade FPM:s 

ledare Aoun, något profetiskt: ‖den här regeringen har fallit innan den ens har formats‖.
149

 

Samlingsregeringen komponerades av 8 och 14 Mars rörelserna och bestod av 24 ministrar 

(inklusive premiärministern Fouad Saniora) varav fem Hizbollah och Amal (shia) ministrar 

och tre ministrar utsedda av presidenten (kristna). Totalt stod dessa åtta pro- syriska ministrar 

för mer en tredjedel av regeringen vilket gav oppositionen en vetokraft.  

5.6 Regeringskris 

Libanon kan ej regeras om en grupp alieneras från makten. Efter sommarkriget mellan Israel 

och Hizbollah 2006 avgick de pro-syriska ministrarna och krävde en bredare koalition. 

Hizbollahs, Amals och två av presidentens ministrar avgick 11 november och gick i 

opposition med krav på en nationell samlingsregering som inkluderar FPM. Krav på FPM:s 

regeringsdeltagande härstammade dock inte enbart från en vilja på bredare regering som 

inkluderar representationen av 72 % av de kristna. Efter sommarkriget pågick nämligen en 

hätsk diskussion om skuldfrågan för kriget. Det anses att flera konvergerande intressen, 

utländska och inhemska, ledde till krigsutbrottet, eller i varje fall påverkade omfattningen av 

det.
150

 När striderna blåstes av efter 33 dagar haglade anklagelser från båda lägren om 

förräderi samt att vara instrument för främmande makters agenda,
151

 samtidigt som alla parter 
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ansåg sig representera Libanons ‖sanna‖ intresse.
152

 En slogan som t.ex. upprepades under 

denna period var ‖Libanon först‖ där samtliga parter anammade frasen. 

Ministrarnas (pro- syriska) avgång hade hur som helst kunnat tvinga fram ny 

regeringsbildning om inte två av presidentens ministrar bytte fot och stannade kvar på sina 

positioner.
153

 Sidbytet satte vetovapnet ur spel och gav det som återstod av regeringen en 

konstitutionell laglighet som möjliggjorde ett fortsatt regeringsarbete. Art. 95 behandlar 

utformningen av regeringen vilket premiärministern och 14 Mars rörelsen menade uppfylldes. 

Oppositionen menade å andra sidan istället att detta måste gälla även efter utformningen och 

att det i sin tur bryter mot konstitutionens inledning (j) som förmenar ‖varje auktoritet som 

motsäger samexistens pakten konstitutionell legitimitet‖.
154

 Det var trots allt alla ministrar 

som faktiskt representerar shiamuslimerna som avgick. Premiärministerns svar på art. 95 var 

att varken bevilja ministrarna avgång eller utnämna andra i deras ställe.
155

 14 Mars rörelsen 

satt kvar vid makten medan 8 Mars rörelsen tog sig till gatan i en 18 månaders lång öppen 

protestdemonstration i centrala Beirut. Den konstitutionella krisen hade kunnat avgöras i det 

konstitutionella rådet om inte regeringen hade upplöst detta efter parlamentsvalet.
156

 Således 

fanns det ingen myndighet som kunde fastställa regeringens konstitutionella legitimitet. 

Krisen fick sin upplösning efter arabisk medling i Qatars huvudstad Doha, men förgicks av 

bl.a. maktvakuum, politiska mord, ett krig mot Fath al-Islam
157

 och två regeringsbeslut som 

uppfattades av oppositionen som krigsförklaring.   

5.7 Sammandrabbningar 2008 

Varje uppgörelse har historiskt föregåtts av strider. Den 23 november 2007 gick 

mandatförläggningen ut för president Lahoud, men p.g.a. den djupa splittringen och den 

starka polariseringen som rådde vid tiden hade alla statliga institutioner paralyserats med 

undantag för armen under general Michel Suleimen. Den libanesiska konstitutionen kräver att 

2/3 av parlamentsledamöterna är närvarande vid presidentval. Oppositionen som 

representerade 42 % av parlamentet bojkottade all parlamentariskt arbete till dess en 

allomfattande överenskommelse kunde nås mellan parterna. Oppositionen krävde förutom en 
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konsensuspresident, även en uppgörelse om den nya regeringens sammansättning som med 

nödvändighet skall ta form efter presidentvalet. Ett krav var då att oppositionen utgör 1/3 av 

regeringen, vilket möjliggör för dem att effektivt invända i fundamentala nationella frågor 

genom vetorätten. 

Två regeringsbeslut som fattades den 5 maj 2008 bär det direkta ansvaret för striderna som 

ägde rum två dagar senare på Beiruts gator, och i de södra delarna av Libanonberget. Det 

första var avsättandet av den på Beirut Internationella Flygplats säkerhetsansvarige, som 

ansågs sympatisera med Hizbollah. Det andra beslutet beskrevs av Hizbollah som en 

krigsförklaring mot motståndsrörelsen, där regeringen krävde avvecklingen av gerillans 

infrastruktur för intern kommunikation.
158

 Regeringen såg i dessa en integritetsöverträdelse 

och ett hot mot den nationella säkerheten. Det bakomliggande motivet är dock synen på 

Hizbollah som motståndsrörelse. Försvarsministern Elias Murr (en av ministrarna som bytte 

sida till 8 Mars rörelsen) ifrågasatte Hizbollahs roll i att befria och försvara Libanon.
159

 

Hizbollah å sin sida uppfattade besluten som ett hot mot organisationens grundläggande 

militära och underrättelsekapacitet i kampen mot Israel. Ett hot mot den egna existensen. 

Hizbollah tog tillsammans med andra oppositionella grupper över västra Beirut inom loppet 

av timmar och ställde två krav på regeringen; 1) återkalla de två regeringsbesluten och 2) att 

återgå till dialogen och återuppta förhandlingarna för att hitta en mer hållbar lösning.
160

  

Regeringen backade från sina beslut och samtyckte till att låta armén avgöra huruvida dessa 

frågor utgjorde något hot för den inhemska säkerheten, vilket armén inte ansåg. Hizbollah 

och de allierade drog sig tillbaka från Beiruts gator och inväntade en politisk lösning på 

krisen.
161

   

5.8 Doha- avtalet 

Den 21 maj 2008 undertecknade de libanesiska parterna ett avtal som förmodades avsluta den 

två års långa politiska krisen. Avtalet bestod av fem punkter som bl.a. konstruerade en 

vägkarta för presidentvalet och regeringsbildningen. Det innehöll också ett förbud mot 

framtida våldsanvändning. Avtalet tydliggjorde de konstitutionella verktygen som kan 
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praktiseras vid (den obligatoriska) revisionen av konstitutionen för att möjliggöra valet av 

general Suleimen som konsensuspresident.
162

 Därefter skall Suleimen i sin tur utnämna en 

premiärminister som tillsammans med honom bildar en samlingsregering om 30 ministrar 

varav 11 av oppositionen, inklusive FPM, vilket gav dem en vetorätt. Avtalet definierade 

även valdistrikten enligt 1960 års vallag som stipulerar mindre distrikt. Detta för att bättre 

avspegla de kristna väljarnas preferenser genom att göra dem till majoritet dessa distrikt. I 

Doha- avtalet kom parterna även överrens om att inte avgå från regeringen.
163

 Tanken med 

det är att i bästa mån lösa problemen inom regeringen.    

Doha- avtalet välkomnades av alla och beskrevs (åter igen) med den berömda libanesiska 

frasen ‖ingen vinnare ingen förlorare‖.
164

 Avtalet tycktes av omvärlden vara ett steg i rätt 

riktning men ansågs ändå vara ett svagt dokument som inte löste de svåra knutarna.
165

 

Grundfrågan om Hizbollahs roll för befrielsen av de återstående libanesiska territorierna 

lämnades, enligt avtalet, till en nationell dialog om säkerhetsfrågor under president Suleimen 

översyn.
166

 

5.9 Sammanfattning av kapitel 5 

Mordattentatet mot den f.d. premiärministern Rafik Hariri 14 februari 2005 ledde till 

omfattande folkliga protester mot den syriska närvaron/ockupation i Libanon.  Det ledde 

senare till Syriens tillbakadragande och parlamentsseger för anti-syriska koalitioner under en 

vallag som var skräddarsydd för det motsatta syftet. Samlingsregeringen som formades 

därefter inkluderade även pro-syriska partier men saknade representationen för flertalet 

kristna väljare.  

Sommarkriget mellan Israel och Hizbollah 2006 blottade parternas misstro mot varandra och 

ledde till shiamuslimernas avgång från regeringen. Olika tolkningar av konstitutionen försatte 

landet i ett dödläge som varade ända fram till 2008, intill två regeringsbeslut som uppfattades 

som grundläggande för shiamuslimerna utlöste strider i Beirut. 
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I lösningen som förhandlades fram i Doha ingick bl.a. en samlingsregering där FPM ingick 

som en del av en tredjedel ‖opposition‖. 

Nedan följer en sammanfattning som återkopplar till de teoretiska verktygen i punktform: 

 Autonomi 

Inget under perioden 2005-2008 anger autonomi som orsaksvariabel. 

 Proportionalitet  

En manipulerad majoritetsvallag har medfört att endast 18 av 64 kristna mandat väljs i 

områden med kristna i majoritet.  

 Breda koalitioner 

Samlingsregeringen som tog form efter valet innefattade i princip alla grupper förutom FPM 

som enligt valresultatet representerade flertalet kristna. Runt 70 % av de kristna lämnades 

alltså utanför den exekutiva makten. 

Efter sommarkriget mellan Hizbollah och Israel avgick de shiitiska ministrarna. Nu stod 

shiiterna och flertalet kristna utanför regeringen. Tillsammans utgjorde 42 % av parlamentet. 

 Ömsesidigt veto 

De shiitiska ministrarna ingick i en större grupp som tillsammans utgjorde än en tredjedel av 

regeringen. Några ministrars sidbyte omintetgjorde vetovapnet som alternativ och shiiternas 

avgång var därför verkningslös ur detta perspektiv. 

 Oberoende juridisk makt 

Det konstitutionella rådet kunde ej avgöra krisen då detta upplöstes av regeringen efter valet. 
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6. Analys. Hur väl överensstämmer Libanons politiska system 

med konsociationell/konsensus demokrati?  

Vår intention har varit att förklara konflikten under 2008 utifrån institutionella faktorer. 

Syftet kunde bara uppfyllas om vi delade upp frågeställningen och genomförde två analyser: 

vi identifierade först de konsociationella/konsensus mekanismerna, på vilket det politiska 

systemet vilar på, för att sedan förklara konflikten i ljuset av modellerna. 

Konflikten under 2008 var dock inte den första i landets historia. Vi satte därför 

undersökningen i en historisk kontext för att, dels ge läsaren en djupare förståelse för 

Libanon som ett land och som ett politiskt system dels möjliggöra en komparativ analys. 

Varför skapades Libanon? Varför har landet ett konsociationellt system? Frågor som endast 

kan besvaras om vi först tittar tillbaka i tiden. 

6.1 Libanon under den Nationella Pakten 

Den nationella pakten uppfyllde inledningsvis proportionalitetskriteriet, men den 

motverkades av bristande maktfördelning mellan institutionerna och således mellan 

konfessionerna. 6/5 kvoten representerade tillsammans med presidentens vida 

maktbefogenheter, mer än annat de kristnas hegemoni i allmänhet och i synnerhet 

maroniternas ställning i staten. Grundläggande för den nationella pakten är den 

konfessionella maktdelningen där posterna reserverades för särskilda konfessioner. Redan 

tidigt betvivlade missgynnade grupper de kristnas majoritetsställning och ifrågasatte den 

skeva balansen i systemet. Pro- och anti status quo stod mot varandra i den politiska frågan 

som rör maktdelningen, men i mindre utsträckning i socioekonomiska frågor eller 

grundläggande politiska reformer. Där hade eliten ett mindre intresse av förändringar, vilket 

Taifavtalet senare kom att bekräfta. 

Trots en skev maktfördelning och olika identitetsuppfattningar, upprätthölls en viss stabilitet 

som i forskningskretsar lyfte fram Libanon som typexempel på konsociationell/konsensus 

demokrati. Först när geopolitiska ‖chocker‖, som uppfattades som kritiska för statens 

identitet, och/eller isolationspolitik mot en primär befolkningsgrupp, misslyckades systemet i 

att absorbera missnöjet. Inbördeskriget 1958 föregicks av just isolationspolitik och 

grundläggande utrikespolitiska frågor rörde statens identitet. Frågor som slet landet isär; pan-

arabism stod mot den västorienterade Bagdadpakten, och med politiska och socioekonomiska 
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orättvisor pyrande i bakgrunden. Lösningen, initierades av främmande länders 

samförståndspolitik- en utländsk omfamning som Zahar hävdar är en avgörande faktorn för 

stabiliteten i landet. Omfamningen materialiserades i form av en återställd balans i den 

exekutiva makten, moderatpolitik och konsensuspresident som tillfredställde inhemska och 

utländska krav.  

1975-1989 stod åter igen samma faktorer i bakgrunden för inbördeskriget om än på en 

degenererad nivå; ytterligare förändringar av den demografiska realiteten (till de kristnas 

‖nackdel‖); socioekonomisk utarmning; PLO:s allt ökande inflytande och deras militära 

styrka som överskred den nationella armens kontrollkapacitet; samt uteslutningen av en 

primär grupp, som till skillnad från krisen under 1958 nu omfattade en kristen grupp. Den 

kristna identifieringen med staten komplicerade situationen- varje politik som de uppfattade 

som ett hot mot staten, har samtidigt uppfattats som ett hot mot den egna existensen. 

6.2 Taifavtalet & konsociationell/konsensus demokrati 

Taifavtalet avslutade inbördeskriget och omfördelade makten, men förändrade inget 

grundläggande i det politiska systemet - maktdelningsformulan fick alltså bestå men i en mer 

formell gestalt. Ur konstitutionen kan vi härleda de konsociationella kriterierna, men för vissa 

uttrycks de på ett annorlunda sätt. Segmentell autonomi rör endast den civila statusen och 

saknar politiska implikationer. Vidare har grupperna ingen uttrycklig vetorätt, men vi kan 

ändå härleda mekanismer som har samma effekt ur flera artiklar; vid 

parlamentssammanträde, regeringsbildningen, grundläggande nationella frågor och i 

utrikespolitiska frågor. För proportionell representation blir svaret att det politiska systemet 

både infriar och brister i kravet. Det råder ett paritetsförhållande mellan kristna och muslimer 

i statens alla institutioner. En viss proportionalitet återfinns mellan kristna samfund, men en 

paritet mellan sunni- och shiamuslimer, trots att de senare utgör an större andel av 

befolkning. Inget är dock så tydligt uttryckt som ‖breda koalitioner‖. Redan i inledningen av 

konstitutionen kan punkt (j) som rör ‖samexistens pakten‖, i vid betydelse, tolkas som breda 

koalitioner. Sedan tas kriteriet upp mer uttryckligen i art.95, p.3(a) som statuerar en ‖rättvis‖ 

och ‖rimlig‖ representation för alla (centrala) grupper.  

Taifavtalets konkreta konfessionella maktfördelning uttrycker sig vid olika tillfällen. Vid 

regeringsbildningen (sunni) krävs presidentens samtycke (kristen). Regeringsbildandet 

förutsätter med andra ord konsensus, men inte därefter. I varje fall inte i inrikespolitiska 
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frågor (förutom de nationella grundfrågorna). Talmannen (shia) kontrollerar för sin del det 

parlamentariska arbetet i och med art. 46 som ger denne ordningsprivilegium. 

Vidare, för konsensusmodellen, uppfyller Libanon flertalet av de undersökta kriterierna. 

Landet har ett balanserat maktförhållande mellan det exekutiva och legislativa organen, ett 

rikt partisystem, en rigid konstitution och en utslagsgivande makt som enligt konstitutionen 

är oavhängig. Undersökningen av valsystemet visar att Libanon tillämpar kvotering inom ett 

majoritetssystem. Det betyder att konfessionerna har ett förbestämt antal mandat som de 

kämpar om i stora distrikt där vinnaren tar ‖allt‖. 

Angående de fördelaktiga premisserna uppfyller landet i princip alla utom ‖närkontakten‖. 

Gruppkoncentrationen medger inte ‖kantonisering‖, dessutom saknas det stöd för en sådan 

lösning. Libaneserna i allmänhet känner idag en stark tillhörighet med staten och problemet 

är snarare vem som är mest libanes. Parollen ‖Libanon först‖ vittnar om det.  

Hur väl överensstämmer det politiska systemet med Lijpharts konsociationell/konsensus 

modell? På det stora hela ganska väl på de kriterier som är tillämpbara i Libanon. Faktorer på 

federalnivå är t.ex. inte relevanta för landet. Elazar definierade konsociationell demokrati 

som ett förbund mellan samhällsbärande grupper. Hans definition tycks stämma väl på 

Libanon. Bilden på försättsbladet föreställer romerska ruiner från Jupitertemplet i solstaden 

Heliopolis (Baalbak). Templets pelare ger en uttrycksfull illustration för landets 

konsociationella modell; autonoma grupper som bär upp ett politiskt system.       

6.3 Libanon under Taifavtalet & 2008 konflikten 

Om nu systemet i stort uppfyller kriterierna för konsociationella/konsensus demokratier, Hur 

kan vi då förklara instabiliteten och striderna under 2008? Problemet verkar ligga i 

maktutövningen. En förvrängning av vallagen för att passa ett visst syfte kan ifrågasätta hela 

det politiska systemets legitimitet, vilket skapar problem för de konsociationella 

mekanismerna, som proportionell representation och ömsesidig vetorätt. Det är svårt för en 

grupp att göra sig gällandet i existentiella frågor, när vallagen medför att gruppens 

representation manipuleras och snedvrids. Vallagen under 2005 parlamentsval ledde till att 

endast 18 av 64 kristna parlamentariker röstades fram i distrikt där kristna är i majoritet. 

Detta är ett seriöst problem. För i grunden har det samma isoleringseffekt som att lämna en 

grupp eller parti utanför makten. Dessa ‖minoriteter‖ faller offer för ‖majoritetsdiktatur‖, om 

än på distriktsnivå, och deras ‖representanter‖ avspeglar på intet sätt verkligheten. Man 

kunde tro att majoriteten av de kristna väljarna, eller 67 %, antas stödja 14 Mars rörelsen 
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(givet att parlamentets sammansättning avspeglar väljarnas verkliga preferenser), när 

sanningen är närmare det motsatte. 

En orsak till konflikten som undersökningen visar är obalans i den exekutiva makten. FPM:s 

uteslöts från makten trots att de utgjorde den tredje största blocket i parlamentet och den 

största kristna gruppen. Längre fram förvärrades obalansen ytterligare när shiamuslimska 

ministrar lämnade regeringen. Nu stod i princip två av Libanons huvudgrupper utanför 

makten. Dessa grupper representerar president- och talmannaämbetet; två av statens tre 

institutioner. Eftersom den juridiska makten var upplöst fanns det därför ingen konstitutionell 

lösning att luta sig mot. När den 18 månaders långa sittprotesten hjälpte föga, och om inte 

konflikter kan lösas inom institutionerna, då blir gatan ett alternativ. Vilket i sin tur inte är 

någon exceptionell situation i Libanon då tidigare konflikter har följt samma mönster. En 

konflikt som föregås av obalans i regeringen och där i lösningen ingår en återställning av 

obalansen.  

Avsaknaden av en gemensam syn på Libanons geopolitiska position och den utrikespolitik 

som bör föras, får bära en stor skuld för konflikten. Den centrala frågan är: finns det behov 

för en motståndsrörelse i Libanon? Motståndsrörelsen har i detta fall ett visst konfessionellt 

ansikte, nämligen shiamuslimer (Hizbollah). De har varit framgångsrika i att befria merparten 

av södra Libanon, men de återstående områden är omtvistade och 14 Mars anhängare menar 

att de kan få en diplomatisk lösning genom t.ex. FN. En åsikt som hånas av motståndarna. 

14 Mars rörelsens motsatta uppfattning om Israel-Libanon konflikten och metoderna som bör 

tillämpas, förklarar regeringens beslut att avveckla kommunikationsnätet. Men detta 

uppfattades som en krigsförklaring, för att detta ansågs starkt försvaga Hizbollah och blotta 

motståndsrörelsens (och dess ledarskap) i ett kommande krig mot Israel. Besluten anses, i 

varje fall från Hizbollahs perspektiv, som grundläggande för shiiterna som konfession, 

samtidigt som de saknade en möjlighet att invända besluten i regeringen då vetorätten hade 

satts ur spel. Hizbollahs maktdemonstration efter regeringsbesluten tvingade regeringen till 

förhandlingsbordet. Doha- avtalet tillmötesgick oppositionens krav om en tredjedel andel i en 

samlingsregering, och en president som båda parter kunde acceptera. Avtalet hade dock inte 

varit möjlig utan regionala makters konsensus och stormakternas samtycke. 

Avtalet mellan Hizbollah och FPM (Memorendum of Understanding), innebar att den 

multipolära uppdelningen i parlamentet (och samhället) byttes mot en bipolär formation som 

har starkt polariserat samhället; en libanes är antingen ‖pro‖ eller ‖anti‖; Pro-väst (inbegripit 
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Israel) eller pro-Syrien (inbegripit Iran). I ett land där inrikespolitik är utrikespolitik 

resulterar det i en stel blockpolitik med allt annat ett återhållsamt policyutfall. På den punkten 

stämmer kritiken in på Libanon. Parterna intar extrema positionerna i tron att 

komprommissen (som med nödvändighet följer) kommer att tippa balansen något mer mot 

den egna ståndspunkten.  

Utländska makters samförståndspolitik kring situationen i Libanon löste krisen 1958 och 

1989. Dessa förutsättningar saknades dock under 2005-2008. Striderna föregicks av viktiga 

geopolitiska händelser. Syriens tillbakadragande kom inte efter någon utrikespolitisk 

samförståndspolitik, eller inrikes enighet. Tvärtom, det föregicks av en FN:s resolution som 

krävde Syriens tillbakadragande och Hizbollahs avväpning. Med det angav världssamfundet 

(och Syrien) den politiska riktningen vis a vis regionen.  

6.4 Diskussion 

I krig står alltid den egna överlevnaden på spel, och historiskt har det visat sig i Libanon att 

exkludering av en grupp, som har en perception om existentiellt hot, har lett till krig. Särskilt 

om dessa inträffar under en tid då en utländsk beskyddare är frånvarande. Libanons kriser och 

konflikter är ett återkommande tema och historien upprepar sig - en grupp är politiskt 

gynnad, en grupp isoleras från makten, en grupp känner ett existentiellt hot, en konflikt, två 

utländska länder som gör upp, och sedan tar en samlingsregering form. 1958, 1975-1989 och 

2008 vittnar om det.  

Taifavtalet implementerades ‖utifrån‖ och med våld; någon enhetlig uppslutning fanns det 

således inte.  Kriget (1975-1989) måste därför ha uppfattats att det hade sina vinnare. Det ger 

de kritiker av konsociationell demokrati vatten på deras kvarn som hävdar att modellen är en 

ad hoc- lösning definierad av den implementerande makten- som i vårt fall är (bl.a.) Syrien. 

Zahar skulle mena här att konflikten under 2008 inte på något sätt är en slump. Den utländska 

beskyddaren som hon refererar till, var nämligen frånvarande sedan tre år tillbaka. Tar vi med 

den andra kritiken om modellens otillräckliga kapacitet i att hantera den nödvändiga 

efterkrigsförsoningen, ter sig kriget oundviklig. 

Trots den bistra situationen i landet kan vi ändå hitta något positivt. För det första är blocken i 

stort är multikonfessionella. Det betyder att inom varje grupp finns det ett opponerande 

alternativ, om än i varierande portion. Det finns en viss konfessionell underton som orsakar 

spänning, men i regel begränsas diskursen till politiska frågor, som förhållandet till Syrien, 

behovet av en motståndsrörelse eller behovet av politiska reformer, som i och för sig berör 
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konfessionernas maktförhållande men som argumenteras utifrån ett effektivitetsbehov i 

systemet. Vidare råder det ingen tvekan om Libanons position som en självständig stat. I 

detta sammanhang är diplomatiska utbyten mellan Libanon och Syrien ett viktigt och 

historiskt steg i relationerna mellan granländerna. Förhoppningen är dock att dessa relationer 

knyts på institutionell nivå, och inte som det är nu på grupp eller individnivå. Här krävs det 

ett resolut libanesiskt ledarskap som accepterar att staten är den främsta företrädaren för alla 

medborgare. Det handlar alltså om nationsbyggandet.    

Kan vi verkligen förklara instabiliteten och kriser utifrån institutionella brister, och utan att ta 

hänsyn till socioekonomiska faktorer? Ja, vi anser att i Libanons fall vi kan det. Fattigdom 

har under tidigare konflikter legat i bakgrunden till politiska krav, men strider har alltid 

utbrutit först vid gruppalienation, obalans eller identitetskriser. Således har dessa inte haft en 

direkt utlösande faktor. Eliten har dessutom ett mindre intresse i verkliga ekonomiska 

reformer. Under 2008 var den socioekonomiska situationen en icke fråga. Inte för att den 

socioekonomiska situationen är tillfredställande, utan för att det fanns mer vitala frågor. 

Problemen kretsade istället kring regeringens sammansättning, vallagen och riktningen för 

landets säkerhets- och utrikespolitisk. Det var existentiella frågor om inkludering och 

identitet som är centrala i den konsociationella och konsensus modellen. 

Institutionella faktorer bör dock kompletteras med geopolitiska faktorer. Det finns här ett 

samband mellan regionala och inhemska konflikter. Sambandet är enkelriktat, vilket innebär 

att regionala förhållanden avspeglas i Libanon. Inte vice versa.  En intressant iakttagelse i 

sammanhanget är att vi kan förnimma den regionala (arabiska) makten endast genom att läsa 

upp avtalens namn. 1958 års lösning bär visserligen inget namn, men sannerligen Egyptens 

avtryck. Libanon ingick aldrig i Bagdadpakten, som vid tiden stod som motpol till Abdel 

Nassers pan-arabism, och president Chihab, som valdes efter krisen, hade som general vägrat 

att slå ner den muslimska revolten med våld. Kairo-avtalet bär å andra sidan Egyptens namn, 

Taifavtalet har Saudiarabiens avtryck och Doha- avtalet har sina rötter i Qatar. Inte för att det 

senare representerar en regional makt, utan för vad den inte representerar; nämligen 

Saudiarabien. Vi kan alltså ana en viss maktförskjutning bort från Saudiarabien och bort från 

sunni-islam. Kanske Iran och shiamuslimer är på uppgång. Vad betyder det för Libanon? 

Kanske ett avtal som bär namnet för en ny huvudstad och en grupp som känner sig hotad. En 

sak är i alla fall säker: det konsociationella systemet har brustit i att absorbera chockerna allt 

för många gånger för att anses framgångsrikt. 
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6.5 En parentes 

I skrivandets stund genomgår Libanon en regeringskris som kan kasta landet in i en kris som 

överträffar 2008. Den internationella tribunalen (Special Tribunal for Lebanon) som uppgift 

utreder mordet på Hariri, förväntas lämna in en rapport som pekar ut Hizbollah som 

ansvariga för dådet. Rapporten har föregåtts av intensiva förhandlingar mellan Syrien och 

Saudiarabien, som ‖representerar‖ de libanesiska parterna, för att kunna hantera rapportens 

efterverkningar. ‖Chocken‖ kommer att vara monumental; den mördade Hariris son (Saad 

Hariri), är nu själv premiärminister, och i hans samlingsregering sitter en grupp som kommer 

att anklagas för mordet på hans far. 

Förhandlingarna mellan de arabiska länderna har dock havererat i New York den 11 januari 

2011, efter ett påstått amerikanskt veto för en lösning innan rapporten offentliggörs. Det har 

därför lett till lett oppositionens avgång och därmed hela regeringen då de utgjorde en 

tredjedel. Detta innebär i praktiken att Doha- avtalet nu är historia och att det med 

nödvändighet behövs en ny överrenskommelse. Det finns också tecken som tyder på en 

skiftande majoritet till 8 Mars fördel. I så fall kan det bli fråga om en annan premiärminister 

än Hariri som ju leder det största blocket i parlamentet. En uteslutning av ett block som 

representerar flertalet sunnimuslimer verkar inte långt. Hur kommer det lösas? Varje 

uppgörelse har tidigare föregåtts av strider. Kommer libaneserna nu att bryta vanan? 

6.6 Reflektioner  

Det har varit väldigt intressant och givande att arbeta med ett ämne som i grunden har 

påverkat oss på det personliga planet. Vi har själva våra rötter i Libanon, och som kristna i ett 

kristet område växte vi upp med en viss bild och uppfattning om landet. Uppfattningar som vi 

nu har fått omvärdera. 

Vi har haft åsikten att det konsociationella systemet i Libanon skyddar minoriteterna och 

gynnar särskilt de kristna i en muslimsk omgivning. Vi är nu inte så säkra på det. Systemet 

kräver en ärlig vilja från eliten till svåra kompromisser där den djupa insikten är att 

konfessionens väl är ett direkt resultat av andra konfessioners väl. Libaneserna verkar se på 

det politiska systemet som ett nollsummespel, där varje uppgörelse är ett resultat av 

geopolitiska maktförhållanden. Grupperna ingår uppgörelser i väntan på mer gynnsamma 

förhållanden som tillåter dem en större del av kakan.   
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6.7 Vidare forskning 

För den som är intresserad finns en mängd frågeställningar som kan avhandlas. Några av dem 

har vi har berört under detta arbete.  

Libanons valsystem är en blandning mellan kvotering och proportionell representation inom 

ett majoritetssystem. En intressant fråga är då, valsystemets betydelse på konsociationell 

demokrati i allmänhet och i Libanons fall i synnerhet. 

Taifavtalet innebar en maktförskjutning från presidenten till regeringen. I konfessionella 

termer; från maroniter till sunnimuslimer. Många hävdar att presidentsämbetet är nu i stort 

sett en ceremoniell funktion, vilket krisen 2008 kanske kan vittna om då presidenten saknade 

konstitutionella verktyg för att lösa krisen. Har Taif ersatt kristen maronitisk hegemoni med 

sunnimuslimsk hegemoni? Avspeglas detta, i så fall, på de socioekonomiska förhållandena? 

(jämför med Dekmeijan). Vidare, hur har Doha- avtalet påverkat Taifavtalet?  

Lijphart menade att inbördeskriget 1975-1989 var ‖utländskt inspirerat‖, vilket många 

libaneser skulle instämma i, och även hävda att Libanon är endast en krigsscen för regionala 

makters konflikter. Frågan som infinner sig är: Är konflikterna i Libanon en avspegling för 

regionala motsättningar? hur stor betydelse har utländska länder för politiken i landet? 

Vilken betydelse har Israel/Palestina konflikten på Libanons inhemska politik? Den sista 

frågan är kanske mest intressant ur flera perspektiv. Medan sunnimuslimer rör sig mot en 

moderat politik vis a vis konflikten, rör sig de kristna åt ett motsatt håll, vilket 

bl.a.―Memorandum of Understanding‖ är ett uttryck för. 14 Mars rörelsen är västorienterad 

medan 8 Mars som inkluderar det största kristna blocket är i den motsatta polen Iran/Syrien. 

Och slutligen: om konsociationell demokrati har misslyckats - Kan ett sekulariserat styre 

vara ett alternativ? 
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Bilaga 1 
Tio skillnader mellan konsensus- och majoritetsmodellen 

Variabel  Majoritetsmodellen Konsensusmodell 

Skillnader på den exekutiva/ partidimensionen 

Regering majoritetsregering koalitionsregering 

Exekutiv- legislativ Dominant Balanserad makt 

Partisystem Tvåpartisystem Multipartisystem 

Valsystem Majoritet/disproportionell Proportionell 

Intressegrupper Pluralistisk, tävlingsinriktad 
Korporativ. Kompromissvillig 

och samförståndsinriktad 

Skillnader på den federal/ enhetsnivån 

Regering Centraliserad Decentraliserad 

Lagstiftande Enkammarsystem Två jämstarka kammare 

Konstitution 
Flexibel. Kan ändras med enkel 

majoritet 

Rigid. Kräver extraordinära 

majoriteter 

Utslagsgivande 

institution 
Den lagstiftandemakten Dömandemakten 

Centralbank 
Beroende av den exekutiva 

makten 
Oberoende centralbank 

 

 

   


