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Sammandrag 

 

The Kurdish people have sought for independence and self-ruling for centuries. The division 

of the Kurdish population made it harder for them to unite and form any kind of self-ruling 

state. In Iraqi Kurdistan the Kurdish population have succeeded better than in other countries. 

With Dankwart Rustow’s theory (1970) as my theoretical framework, I aim to prevail Iraqi 

Kurdistan’s transition to democracy. My analysis will focus on factors that have contributed 

to the structure of democracy in the region. My method is a case study since my interest is to 

obtain a deeper understanding of how non-recognized states, particularly Iraqi Kurdistan, 

have been able to form a democracy.  In conclusion, Iraqi Kurdistan can be analysed with the 

help of Rustow’s four phases. However, there are certain aspects, such as freedom of speech, 

corruption, and nepotism, that should be eliminated before the region can be considered as an 

absolute democratic state.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

 

“Some countries of the Middle East and North Africa have begun to see the 

emergence of democracy and justice. The Kurdistan Region welcomes these changes, 

and supports any change that is in the direction of democracy, freedom and human 

rights” (Nechirvar Barzani 2012 i Watts 2014, s. 149).  

 

Det kurdiska folket är idag den största folkgruppen i världen utan en självständig stat (Gunter 

2008). Kurderna är huvudsakligen utspridda i Turkiet, Iran, Irak och Syrien och kampen för 

en egen stat har pågått länge. I Irak, däremot, har den kurdiska regionen lyckats uppnå ett 

visst självstyre och demokrati bättre än i andra delar. The Kurdistan Regional Government – 

även benämnt KRG – i den irakiska delen av Kurdistan har idag blivit en självständig del där 

stabilitet, fred och ekonomiska framsteg kan iakttas (Gunter 2008). Än idag finns det däremot 

kamper och konflikter som kurderna behöver ta sig an för att försvara sitt område.  

 

Upproret 1991 utav det kurdiska folket i Irak, även vid namn Bashur, resulterade till 

införskaffningen av allmänna val och möjligheten till eget regionstyre utan begränsningar 

gjorda av statens makt. Denna händelse var ännu ett steg mot processen för demokrati 

(Karlsson, 2008, s. 148). Ett historiskt moment som likaså frambringa denna process mot 

självstyre var den amerikanska invasionen. Kurderna fick mer inslag än dessförinnan, så som 

politiska inslag i regeringen som skedde i Bagdad, vilket medförde till att Bashur tog 

ledningen mot demokratin till skillnad från de övriga delarna i Irak (Nationalencyklopedin, 

Irak).  

 

Yttrandena om Kurdistans demokratiska process i Irak har varit mycket blandade. Några 

hävdade att de plågades av brister i systemet medan andra antog att det fortfarande är en 

pågående process. Irakiska Kurdistan har blivit ett fall där glaset antingen är halvfullt eller 

halvtomt (Ahmed 2012, s. 108). Många erkänner emellertid att regionen har kommit långt 

jämfört med resten av Irak och kan därmed fungera som en modell för Irak och andra länder. 

Ändå är sådant som nepotism och korruption fortfarande rätt frekvent i regionen och därför är 

arbetet mot en demokrati ännu en pågående process. 
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Irakiska Kurdistans övergång mot demokrati blir därmed ett intressant fenomen att 

illustrera just eftersom det är en icke-erkänd stat. Kanske kan irakiska Kurdistans process 

hjälpa läsaren att förstå hur det är möjligt att uppnå detta tillstånd. Demokratiseringsteorier 

har lyckats belysa hur olika faktorer som ekonomisk eller politisk utveckling, modernisering 

eller internationell kontext främjar demokratin i en region. I vederbörande studie 

uppmärksammas övergångar som leder till demokrati och hur framför allt Dankwart Rustows 

transitionsteori kan tillämpas.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Följande studie är en fallstudie av irakiska Kurdistan. Varför jag har valt att studera just 

irakiska Kurdistan är eftersom situationen i irakiska Kurdistan fortfarande anses vara 

komplicerad då de ännu inte har mycket internationellt stöd. Självständighet i irakiska 

Kurdistan påverkar inte bara regionen i sig, utan även Irak samt dennes grannländer. Med 

hjälp av att illustrera de centrala komponenterna för irakiska Kurdistans 

demokratiseringsprocess blir det därmed möjligt att påvisa hur icke-erkända stater kan uppnå 

demokrati. Med hjälp av Rustows transitionsteori, mitt valda teoretiska ramverk, samt 

tidigare forskning hoppas jag kunna illustrera irakiska Kurdistans framgång mot demokrati 

och hoppas även kunna uppvisa att detta är även möjligt för regioner som ännu inte är 

internationellt erkända, vilket mitt avsnitt om tidigare forskning även kan visa. Rustows teori 

involverar fyra faser till demokratisering och jag kommer illustrera en del av kurdernas 

historia i Irak samt även nämna viktiga beståndsdelar som haft en stor betydelse i skapandet 

av en demokrati. Detta är min frågeställning:  

 

-        Hur har transitionen till demokrati sett ut genom tid i irakiska Kurdistan? 

 

Kurdernas historia sträcker sig långt tillbaka och kampen för en självständig stat har pågått 

i decennier. All information kan inte åskådliggöras i vederbörande studie men det väsentliga 

som behövs för att svara på ovanstående frågeställning kommer redogöras för. Det är viktigt 

att läsa och lära sig om den kurdiska situationen eftersom det finns en lucka i kunskapen vad 

gäller denna fråga. Detta kan skada kurdernas ärende eller rättssak. Jag hoppas därför att 

denna uppsats även kan förse läsarna med en viss kunskap om kurdernas situation och deras 

mål mot demokratisering. Det finns idag 35 miljoner kurder utspritt över världen och vad de 

vill åstadkomma är ett eget land, en egen nation. Ännu en intressant aspekt är att denna 
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strävan även påverkar grannländerna och västländerna. Det blir en komplex [politisk] fråga 

och därför bör ämnet fortsätta att studeras vidare. Förtrycket och politiska ståndpunkter från 

grannländer samt västländer har satt sitt spår i Kurdistans politiska särprägel.  

 

2. Kurdistans politiska särprägel  

Denna del kommer kort inledas med kurdernas förtryck i de olika länderna för att sedan gå in 

specifikt på irakiska Kurdistan samt dess politiska särprägel.  

 

2.1 Förtryck 

Genom historiens gång ända till nutid har kurderna varit förtryckta och utsatta i kampen för 

ett självständigt Kurdistan. I och med detta har flera konflikter uppstått mellan kurdiska 

grupperingar samt de stater som styr dessa kurdiska områden, det vill säga Turkiet, Iran, Irak 

samt Syrien (Globalis). Kurdernas huvudsakliga problem är främst sammankopplade med 

möjligheten att ha medborgerliga rättigheter i de stater de befinner sig i 

(Nationalencyklopedin, kurder). Då det är utspritt i fyra olika stater och dessutom har 

påverkats från alla dessa håll har grupperingar inom kurdernas befolkning skapats, vilket 

även skapat konflikter bland kurderna. Resultatet utav detta har förhindrat en gemensam 

befolkning att föras samman till en nation och istället skapat uppdelningar. När en gemensam 

nation med en gemensam befolkning inte kan uppnås påverkar det självfallet målet för ett 

självständigt Kurdistan med demokratiskt styre. För att ytterligare beskriva kurdernas kamp 

mot självständighet och hur långt de har åstadkommit i en demokratiseringsprocess kommer 

jag återkoppla till en del historiska händelser varav varje stat är fördelat och beskrivet i olika 

stycken. 

 

Mellanöstern styrdes främst utav det Osmanska riket under 1800-talet. Osmanska riket 

bestod utav ett sultanat med en turkisk klan, gemensamt under denna tid växte även 

nationalism fram. Föreningen utav det Osmanska riket och ett unisont styre skulle ske med 

hjälp av Islam. Då nationalismens utveckling pågick i samband med islamiseringen dök även 

övriga gruppidentiteter upp, vilket även orsakade hinder för det turkiska imperiets framgång. 

Nationalismens huvudsak var att skapa en nation för varenda folkgrupp som existerade, detta 

var då anledningen till hindret av den muslimska identiteten. Kurderna, som var en utav dessa 

folkgrupper, strävade efter självständighet (Globalis) 
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Osmanska rikets slutgång tog plats efter det första världskriget vilket innebar möjligheten 

för jämn fördelning utav områden i Mellanöstern för alla folkgrupper. Året 1920 skapades 

Sévres avtalet där hänsyn togs till kurdernas självständighet samt egna stat. Turkiet skulle i 

samband med detta delas upp till Frankrike, Armenien samt Grekland sinsemellan. Då 

Turkiets nationalism inte gick med på ett ingripande från Europa avslogs Sévres avtalet för 

möjligheten till att skapa ett självständigt Turkiet (Nationalencyklopedin, kurder). 

 

I och med detta pågick kampen för Turkiet och deras motstånd mot Europas makter. Den 

kurdiska befolkningen involverades i Turkiets uppbyggnad och gav därmed kurderna hoppet 

om en självständig del i Turkiet. Turkarnas krigsseger mot Europa fastställde ett nytt 

fredsavtal vid namn Lausanneavtalet, år 1923, där Turkiet erkändes självständigt 

(Nationalencyklopedin, kurder). Dock förekom inget berättigande i detta avtal för kurdernas 

del och därmed hamnade de kurdiska områdena i underläge tillhörande det nuvarande Turkiet 

(Globalis). 

 

I samband med Turkiets självständighet skedde en del uppror utav den kurdiska 

befolkningen. Det resulterade i proklamation för kurdernas del och ett övertagande år 1927 av 

republiken Ararat som dock återvanns tillbaka tre år därefter utav Turkiet. Ett nytt politiskt 

beslut införskaffades under 1900 talet som påverkade alla folkgrupper, beslutet innebar 

assimilation till det turkiska språket och dess kultur som i sin tur skapade ännu mer förtryck 

mot kurderna med tvång. Av dessa skäl triggades mer krig och bekämpande från kurdernas 

sida för att stå emot detta förtryck.  

 

År 1978 skapades PKK, Partiya Karkaren Kurdistan motsvarande Kurdiska arbetarpartiet 

på svenska, som gjorde uppror mot Turkiet. Detta uppror utvecklades till krig och skadade en 

mycket stor mängd av kurdernas befolkning. I påföljd av detta tillfångatogs PKK:s ledare 

Abdullah Öcalan och resulterade i vapenvila av PKK (Nationalencyklopedin, PKK). Under 

denna tid ansökte Turkiet om medlemskap i EU vilket även var en positiv framgång för 

kurdernas del, då detta bidrog till att de fick rätten att utfärda sitt språk samt mer möjlighet 

för politiska åsikter (Globalis). 

 

Som beskrivet ovan har förtryck skett gentemot kurderna även i Irak. Detta främst på 

grund utav Saddam Hussein under hans tid som ledare. År 1923 fastslogs Lausanneavtalet 

som medförde till självstyre i liten uträckning för den kurdiska befolkningen 
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(Nationalencyklopedin, kurder). Då oljeresurser förekom i de kurdiska områdena av Irak 

skapades ytterligare strid när Saddam Hussein hävdade makten år 1970. Iran spelade en stor 

roll under denna tid då de via medhjälpande till kurdernas kamp hade som mål att försvaga 

Saddam Husseins ledande. Konsekvensen utav denna handling blev krigsförklaring år 1980 

av Irak med ledning av Saddam Hussein mot Iran. Detta krig varade under loppet av åtta år 

med kurderna involverat. Bägge stater tog utnyttjande av kurderna för eget välgörande men 

även i angrep (Globalis). Saddam Hussein hämnades i påföljd av kriget genom att attackera 

kurderna som ett straff för deras medhjälpande av Iran, detta via irakisk militär och kemiska 

attacker. År 1988 skedde den så kallade Anfal attacken. Syftet med denna gasattack var att 

förinta den kurdiska befolkningen. Cirka 200 000 kurder miste livet (Nationalencyklopedin, 

kurder).   

 

Runt 1990 talet, efter Kuwait krigets händelse, ville USA skapa uppror mot Iraks ledare 

Saddam Hussein. Här utnyttjades den kurdiska befolkningen i utbyte mot löfte att stödja den 

kurdiska befolkningen. Detta var ett tomt löfte och resulterade till att kurderna, i jakt av den 

irakiska armén, förflyttade sig till bergen men även till Iran samt Turkiet. Via säkerhetsrådet 

som fastställdes utav FN, år 1991, skapades en tillfällig skyddszon för den kurdiska 

befolkningen. År 1992 skapades den första kurdiska regeringen som bestod utav KDP 

(kurdiska demokratiska partiet) samt PUK (Kurdistans patriotiska union) 

(Nationalencyklopedin, kurder). År 2005 valdes Jalal Talabani till ordförandeskap, vilket 

gjorde honom till den allra första kurdiska statsöverhuvudet. I Syrien befinner sig också 

kurder som lever under förtryck. Under år 2011 deltog kurderna i uppror gentemot 

presidenten i landet, Bashar al Assad. I dagens läge kämpar kurderna i inbördeskriget som 

sker i Syrien samt mot terrorgruppen IS (Globalis).   

 

Kurderna klassificeras av ‘Minorities at Risk’ projektet (ett universitetsbaserat 

forskningsprojekt) som en minoritet i riskzonen i alla fyra nationerna (Turkiet, Irak, Iran och 

Syrien) på grund av de olika formerna av diskriminering och våldsförtryck de har upplevt 

(Mason 2014, s. 111). När kurderna har tvingats assimilera sig i alla fyra länder har detta 

resulterat i en stark känsla av gemensam etnisk identitet för kurderna. Detta har därmed 

fungerat som grund för mobilisering av kollektivt motstånd mot den politik som hävdar att 

kurderna är ett hot för identitet och kulturell överlevnad (ibid, s. 111). Turkiet och Irak är de 

två länder som innehar de största delarna av den kurdiska befolkningen och än idag kvarstår 

kurderna i kampen mellan krig eller demokrati (ibid, s. 112). I Irak har kurder upplevt brutala 
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episoder av förtryck: Saddam Husseins al-Anfal kampanj resulterade i dödsfallet på 150,000-

200,000 kurder (ibid, s. 123).   

 

2.2 Politik 

När Massoud Barzani och Jalal Talabani kämpade för att befria de irakiska kurderna från den 

förtryckande arabiska regimen i Bagdad blev de beundrade av många kurder. Idag känner 

plötsligt de unga irakiska kurderna att de är främlingar på sin egna mark (Ahmed 2012, s. 

107). De hävdar att deras kurdiska ledare verkar ha glömt att de var förtroendevalda av sitt 

folk och inte ägare av Kurdistans stigande politiska och ekonomiska förmögenheter (ibid, s. 

107). De kurdiska tjänstemännen har pratat stolt om de politiska och ekonomiska framsteg 

som staten gjort genom åren. Korruption, nepotism, maktmissbruk och noll hänsyn till folkets 

grundläggande behov och önskemål är några av de få saker som de nu anklagas för (ibid, s. 

107).  Författaren till verket Iraqi Kurds and Nation Building (2012), Mohammed M. A. 

Ahmed, skriver hur folket i Kurdistan blev otåliga inför arbetet mot en demokrati; processen 

skulle påskyndas och de insåg inte att saker som skydd av enskilda rättigheter, yttrandefrihet 

och bekämpning av korruption skulle ta tid att etablera (ibid, s. 107). Media erkände 

emellertid att Barzani och Talabani hade visat gott statsmannaskap på en regional, nationell 

samt internationell nivå och därmed lyckats lägga grunden för ett demokratiskt system (ibid, 

s. 107). Däremot hade de ännu inte utvecklat några praktiska detaljer om sitt politiska system. 

Detta innefattade, bland annat, offentlig delaktighet (ibid, s. 108). 

 

Ahmed (2012) skriver att Kurdistans Regionala Regering (KRG) – den officiella styrelsen 

i regionen irakiska Kurdistan – hade ett par huvudproblem: det var inte bristen på kunskap 

om demokratiska principer, utan istället misstro mellan befintliga kurdiska politiska partier. 

En misstro som sträckte sig långt bak i tiden. Dessa partier försökte ständigt sätta sig över 

varandra och var ovilliga att arbeta tillsammans i syfte att bygga ett fungerande demokratiskt 

system (ibid, s. 108). Trots detta flydde många kurder från hela Mellanöstern från sina 

repressiva regeringar för att ta del av, exempelvis, utbildning i irakiska Kurdistan; regionen 

erbjöd nu kurser i det kurdiska språket, vetenskap, historia och kultur och den kurdiska 

befolkning var ivriga att lära sig om sina rötter (ibid, s. 109). Detta var först förbjudet i Irak, 

då kurderna var tvungna att lära sig arabiska i skolan (ibid, s. 3). Även kurdiska politiker och 

aktivister sökte råd från KRG-tjänstemän; de ville veta hur man bör hantera sina regeringar 

och hur de kunde hantera sina rättigheter som en folkgrupp (ibid, s. 109). 
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Ledarna i irakiska Kurdistan – Barzani och hans parti inkluderat – har kritiserats för att 

blanda politik med sina egna familjer, släktingar och kamrater snarare än sina valkretsar 

(ibid, s. 110). De har anklagats, som tidigare nämnts, för korruption och missbruk av landets 

resurser (ibid, s. 110). Anonyma källor, främst affärsmän, hävdade att de var tvungna att 

betala en orimlig muta eller etablera ett gemensamt företagsprojekt med KRG för att få 

tillstånd att starta eget (ibid, s. 110). Detta ledde till att de hellre begav sig till Bagdad för att 

få ett affärstillstånd, trots riskerna de behövde ta (ibid, s. 110). Folket i regionen fruktade att 

denna regering kunde byggas på sammas sätt som Saddam Hussein byggde den om inte KRG 

blir av med nepotism och korruption (ibid, s. 111). KRG-tjänstemännen insatte sina egna 

familjemedlemmar och släktingar i de högsta positionerna i regeringen (ibid, s. 111). 

Invånarna hävdar att KRG bör utöva demokratiska principer genom att visa respekt för 

enskilda rättigheter och anamma en styrelse baserad på professionalism, kompetens, 

kreativitet, mänskliga rättigheter, jämställdhet och lika möjlighet till arbete (ibid, s. 111).   

 

 

3. Teori 

Då jag syftar till att vara transparent och opartisk i min studie kommer jag redovisa kort för 

olika syner och teorier på demokrati. Som nämnts tidigare kommer Rustow vara 

vederbörande studies utgångspunkt. Däremot bör andra aspekter tas hänsyn till. En kritisk 

granskning av den litteratur jag använder mig av är nödvändig. I följande avsnitt diskuteras 

främst den allmänna processen mot demokrati. Avgränsningen mot mellanöstern och 

Kurdistan kommer härnäst. 

 

3.1 Demokrati och transitioner 

Bland alla definitioner som begreppet ’demokrati’ har finns det idag en skiljelinje mellan 

maximalistiskt och minimalistiskt synsätt på demokrati (Ekman et al. 2014, s. 20). Den 

maximalistiska synen menar att demokrati endast kan uppnås när samhälleliga relationer och 

sfärer är demokratiska (ibid, s. 20). Den minimalistiska synen fokuserar mer på den politiska 

arenan och handlar om faktorer som, exempelvis, valprocedurer.  

 

”Vi definierar den demokratiska metoden som ett institutionellt arrangemang för politiska 

beslut, där [de politiska eliterna] får makt att besluta genom en fri tävlan om folkets 

röster” (Schumpeter 1994 i Ekman et al. 2014, s. 21).   
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Ovanstående citat är från Joseph Schumpeters verk; Schumpeter var en av grundaren till 

det minimalistiska synsättet. Samuel P. Huntington och Adam Przeworski, bland annat, 

inspirerades av denna definition vilket ledde till ett flertal studier som jämförde demokratiska 

processer i olika länder. Huntington hävdade att den första drivkraften mot demokrati i 

västländerna inträffande under 1700-talet; demokratins idéer var en viktig aspekt under den 

engelska revolutionen (Huntington 1991, s. 13). Vågor av demokratiska regimer definierades 

som en grupp övergångar från icke-demokratiska till demokratiska regimer inom en viss 

tidsperiod (ibid, s. 15). Enligt Huntington har tre vågor av demokratisering skett i modern tid 

(ibid, s. 15). Alla tre vågor kommer inte att undersökas i denna uppsats. Intresset ligger 

däremot främst med den tredje vågen av demokratisering som påbörjades i mitten av 1970-

talet (ibid, s. 16). Latinamerikanska militärregimer och kommunistiska diktaturer, bland 

annat,  sveptes med denna rörelse (Ekman et al. 2014, s. 52).  

  

Inom modern statsvetenskap är Robert Dahl en betydelsefull forskare för demokratin. 

Fokuset hos Dahl låg i att observera och mäta demokratins procedurer och i samband med 

detta introducerades ett nytt begrepp: polyarki (Ekman et al. 2014, s. 22). Polyarki, enligt 

Dahl, är det närmaste man kan komma en demokrati; demokrati är endast ett normativt ideal 

(ibid, s. 22). Utifrån detta utvecklades en polyarkimodell som innefattar ett antal kriterier som 

måste uppfyllas om ett samhälle ska betraktas som demokratiskt: valda befattningshavare, 

fria och opartiska val, allmän rösträtt, rätt att kandidera i val, yttrandefrihet, alternativa 

informationskällor och föreningsfrihet (ibid, s. 23 & Dahl 2002). 

  

Begreppet ’transition’ blev uppmärksammat under 1990-talet och Samuel Huntington samt 

Dankwart Rustow var några av de första som intresserade sig för så kallade transitioner. I 

vederbörande studie kommer ’övergång’ användas i större utsträckning. Begreppet syftar till 

att vara en översättning av ’transition’ (eng). En övergång behöver inte innebära att ett land 

går från icke-demokratiskt till demokratiskt, utan den kan även gå i motsatt riktning.   

 

Dem amerikanska organisationen Freedom House utför årliga mätningar (kanske den mest 

kända demokratimätningen) av politisk frihet i länder över hela världen. Enligt Freedom 

House (2013) har Mellanöstern och Nordafrika de länder med minst frihet (Ekman et al. 

2014, s. 66). Mätningarna mäter inte demokrati utan politiska rättigheter och civila friheter 

(ibid, s. 228). Däremot är indikatorerna baserade på Robert Dahls polyarkibegrepp som 
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inkluderar deltagande i det politiska livet, fria val, valfrihet att kandidera eller organiska 

politiska partier (ibid, s. 229). Indikatorerna inkluderar även länders etniska eller religiösa 

minoritetsrättigheter (ibid, s. 229). 

 

En nackdel är att mätningar slutade göras av irakiska Kurdistan efter 2004. Därefter 

inkluderas mätningarna på Iraks sida istället. Utifrå de mätningar som finns kan vi se att från 

att ha gått från att vara klassat som icke-fritt under 1998, klassades irakiska Kurdistan som 

delvis fritt under 2004 (Freedom House). 

 

3.2 Övergång till demokrati 

Mitt teoretiska ramverk kommer grunda sig i Dankwart A. Rustows teori om övergång till 

demokrati. Teorin kommer beskrivas utifrån den artikel Rustow publicerade år 1970 vid 

namn Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model. Med sitt eget processperspektiv 

från sin tidigare forskning vill Rustow illustrera hur övergången är en del av demokratins 

tillblivelse (Ekman et al. 2014, s. 25). Artikeln kritiserar teser om att ekonomisk utveckling 

behövs för att kunna skapa en demokrati (ibid, s. 76). Rustow menar att ett land kan lika 

gärna skapa en demokrati med hjälp av ett välskapat utbildningssystem som i sin tur skapar 

en stark arbetskraft; ekonomisk utveckling och demokrati har inget samband, enligt Rustow 

(ibid, s. 76). Modellen Rustow presenterar i sin artikel är baserad på dennes studier av 

Sverige och Turkiet (Rustow 1970, s. 350). Demokratisering är, enligt Rustow, en process av 

politiska aktörer och inte sociala strukturer (Ekman et al. 2014, s. 77). Fyra faser presenteras: 

(1) enhetsfasen, (2) upplösningsfasen, (3) övergångsfasen samt (4) konsolideringsfasen.   

 

3.2.1   Enhetsfasen 

Rustow hävdar att varje lands strukturella och kulturella kontext varierar (Ekman et al. 2014, 

s. 77). I och med detta behöver alltså en region eller ett land ha ett enda bakgrundstillstånd: 

nationell enhet. Detta har ingenting att göra med personlig identitet eller politiska ändamål 

som helhet. Istället menar Rustow att majoriteten av medborgarna i en demokrati inte bör 

tveka om vilket (politiskt) samhälle de tillhör, de bör enas. Rustow citerar Ivor Jennings, en 

brittisk konstitutionell expert: “The people cannot decide until somebody decides who are the 

people” (Rustow 1970, s. 351). Tidpunkten för när denna fas kommer igång är irrelevant, det 

vill säga, den behöver inte inträffa i nära anslutning till övergången till nästa fas. Dock 

hävdar Rustow att nationell enhet måste föregå alla andra faser för demokratisering och 
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därför anges den som ett bakgrundstillstånd till demokratisering. Befolkningen i, exempelvis, 

irakiska Kurdistan bör alltså inte känna sig tveksamma över vem eller vilka de ska förena sig 

med. Rustow hävdar att ekonomisk utveckling eller social differentiering inte är en 

förutsättning för demokrati utan samhället bör en gemensam nationell identitet skapas (ibid, 

s. 351f). 

 

3.2.2 Upplösningsfasen 

Rustow hävdar att den dynamiska processen av demokratisering i sig sätter igång med en 

långvarig och otvivelaktig politisk kamp (ibid, s. 352). En sådan kamp kan startas av en ny 

elit som uppmanar en tidigare ledarlös social grupp att ta åtgärder och därmed skapas en stark 

konflikt (ibid, s. 352). I detta skede hävdar Rustow att ett land är mer benäget att uppnå 

demokrati genom att möta sina konflikter och därefter utforma eller anpassa effektiva 

förfaranden för sin stat (ibid, s. 354). Med andra ord, ett land eller en stat bör inte gå i steg 

med andra framgångsrika demokratier utan istället utnyttja sina egna resurser. Det som är 

viktigt att komma ihåg här är att den nationella enheten, från första fasen, måste ha upprättats 

och också förbli under hela andra fasen (ibid, s. 354). Det måste finnas någon känsla av 

gemenskap i det land som vill bli en demokrati. Det som startade som ett odemokratiskt styre 

bör tas över av en ny styrelseform. Om beslutet om demokrati emellertid avvisas av vissa 

sidor, kan staten riskera att bli kvar i upplösningsfasen. Här behöver inte demokrati vara det 

primära målet för ett land eller en region utan snarare än denna politiska kamp ett medel mot 

förtryck, menar Rustow (Ekman et al. 2014, s. 78f).  

 

3.2.3 Övergångsfasen 

Det som avslutar upplösningsfasen är ett avsiktligt beslut från de politiska ledarna att därmed 

acceptera existensen av mångfald och institutionalisera en del av den viktiga aspekten av den 

demokratiska processen (ibid, s. 355). Rustow hävdar att beslut i detta sammanhang betyder 

val och att valet att införa demokrati inte kan uppstå tills enhetsfasen och upplösningsfasen är 

i rörelse (ibid, s. 356). Övergångsfasen kan anses vara en handling av avsiktlig och uttrycklig 

konsensus. Det som är viktigt här är inte det ledarna håller kärt, men istället vilka steg de är 

villiga att ta (ibid, s. 356). Här görs ett medvetet val av demokrati i form av exempelvis 

rösträtt och fria val (Ekman et al. 2014, s. 78). 
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3.2.4 Konsolideringsfasen 

Demokrati är en konkurrensprocess enligt Rustow (1970, s. 358). Han illustrerar exempel på 

hur ledare ersätter andra ledare; de som gör de av pliktkänsla ersätts av de som omfamnar och 

tror på det helhjärtat (ibid, s. 358). En politisk regim bör ta gemensamma beslut om något 

som är okänt för att lära sig vad som är bäst för staten (ibid, s. 358). Om ett beslut leder till 

framgång kan det uppmuntra ledarna att lägga fram andra stora frågor som ska lösas genom 

demokratiska processer (ibid, s. 358). Denna sista fas ämnar till att stabilisera eller 

konsolidera det demokratiska styret. Under denna fas sker tre olika processer. Först kommer 

både politiker och medborgare lära sig lita på de nya reglerna och tillämpa de på nya frågor. 

Deras förtroende kommer växa snabbare om en mängd olika politiska tendenser kan delta i 

skapandet av olika angelägenheter (ibid, s. 360). För det andra kommer erfarenheterna av 

demokratiska tekniker och konkurrenskraftig rekrytering bekräfta politikerna i sina 

demokratiska utföranden och övertygelser (ibid, s. 360). Befolkningen kommer, slutligen, 

som helhet, anpassa sig stadigt i den nya strukturen genom den nya politiken vilket har i 

uppgift att förbinda politikerna med resten av landet (ibid, s. 360). 

 

Rustow anser att demokratiseringsprocessen innehåller en slags rättegångsmetod; detta 

innebär att landet eller regionen i fråga testar olika metoder för att därefter komma fram till 

den bästa metoden samt öka erfarenheten om demokrati (Ekman et al. 2014, s. 78). Dock 

hävdar han att risken för en motsatt effekt kan tillkomma ifall viktiga politiska frågor ständigt 

misslyckas med att lösas (ibid, s. 78). De politiska aktörerna har den centrala rollen i denna 

process, där strid mellan gamla och nya eliter pågår som sedan går över till en kompromiss 

för att slutligen anpassas till den nya demokratin (ibid, s. 78).  

 

4 Tidigare forskning 

4.1 Demokrati i Indien 

Genom att tillämpa Dankwart Rustows fyra faser i transitionsteorin ämnar Sumit Ganguly att 

förklara hur Indien övergick från att vara ett auktoritärt brittiskt styre till en demokrati. 

Bortsett från perioden mellan 1975 och 1977, då dåvarande premiärminister Indira Gandhi 

förklarade Indien i ett katastroftillstånd, har demokratin i Indien utvecklats; franchisen 

expanderas och demokratin konsolideras (Ganguly 1999, s. 217). Landet håller val på lokal, 

statlig samt nationell nivå. Flera förklaringar till Indiens framgång till demokrati har 

framkommit. Vissa hävdar att demokratin främst blev ett resultat efter det brittiska koloniala 
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arvet, andra menar att det var Jawaharal Nehrus – far till Indira Gandhi samt Indiens första 

premiärminister – roll i att främja debatten inom kongresspartiet och de ideologiska 

åtagandena för ett segment av Indiens politiker till skapandet av en demokratisk stat (ibid, s. 

220). Vissa forskare anser inte att den brittiska kolonialismen var en orsak till övergången till 

demokrati utan snarare ett resultat av olika elitval. Indien antog demokratiska normer och 

praxis och införde de i det indiska statsskicket (ibid, s. 220).  

  

Genom att använda Rustows fyra faser undersöker Ganguly ideologin, organisationen och 

strukturen av den Indiska nationalistiska rörelsen. Nehru hade till uppgift att skapa en känsla 

av nationell enhet i Indien. Han hävdade att Indien var tvungen att uppvisa en viss 

underliggande sammanhållning, annars skulle statsskicket kunna delas in i etniska, religiösa 

samt språkliga fragment (ibid, s. 222). Nehru insåg att Indien endast kunde styra effektivt om 

de olika regionerna och grupperna kom överens om vissa gemensamma politiska ramar och 

neutrala roller (ibid, s. 223). Det som Rustow kallar upplösningsfasen inträffade när trupper 

från det brittiska kejserliga styret och Indiens nationalistiska rörelse hamnade i konflikt (ibid, 

s. 224). Ganguly nämner tre faser av motstånd mot det brittiska styret. Den första fasen 

inträffade när nationalister utformade reformistiska krav: de begärde ett begränsat självstyre 

(ibid, s. 224f). Den andra fasen var ett utbrott av terroristaktivitet utöver kraven på 

konstitutionell förbättring. Under den tredje fasen sökte den nationella rörelsen fullständig 

självständighet (ibid, s. 225). När Indien bildade en ny typ av regeringsform år 1950 hade den 

ett antal drag som var annorlunda än de strukturer från det brittiska styret; regeringsformen 

garanterade vissa grundläggande rättigheter så som rätten till privat egendom, religionsfrihet, 

sammankomst, etcetera (ibid, s. 227). Det gav också minoriteter försäkringar för att skydda 

sitt språk och sin kultur (ibid, s. 227). Samma regeringsform avskaffade diskriminering på 

grundval av religion, ras, kast och kön (ibid, s. 227).  Detta spelade en viktig roll i att forma 

regeringsformens ställning vad gäller minoriteternas rättigheter (ibid, s. 226). 

 

Den fjärde och sista fasen i Rustows teori spelade en viktig roll i att säkerställa Indiens 

övergång till demokrati. I augusti 1945 stod kongressledarskapet inför ett viktigt dilemma då 

vissa medlemmar från den brittiska-indiska armén hade anslutit sig till japanerna under kriget 

och bildade den Indiska Nationella Armén (INA) under ledning av en missnöjd 

kongressledare (ibid, s. 228). Brittiska styrkor avrättade eller grep majoriteten av de i INA. 

Nehru, bland annat, gick till försvar mot dessa män. Genom att försvara individerna gav 

Nehru stöd till att beväpna sig gentemot ett förtryckande styre samtidigt som han hävdade att 
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männens handlingar hade bra motiv (ibid, s. 228). Däremot vägrade han att återinrätta de till 

den indiska armén efteråt och anledningen var att han ansåg att de blivit politiserade (ibid, s. 

228). Nehru fastställde här den civila myndighetens dominerande ställning över militären i en 

demokratisk ordning (ibid, s. 228). Nehri såg hur grannländer som Pakistan blev beroende av 

militären i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen i landet vilket i sin tur gav 

beväpnade styrkor en enorm makt (ibid, s. 228). Idag förblir de indiska beväpnade styrkorna 

apolitiska och när förslag om att utöka militärens roll tas upp förkastas dessa av 

försvarsministern i Indien (ibid, s. 228). Nehru hade en viktig roll i att internalisera 

demokratiska normer och principer i Indien.  

 

4.2 Demokrati i Kosovo 

Tansey (2007) undersökte förhållandet mellan demokratisering och staten i Kosovo. Sedan 

slutet av konflikten år 1999 har en demokratisk förändring pågått i Kosovo (Tansey 2007, s. 

145). I sin artikel hävdar han hur det finns en optimistisk syn på demokratin i Kosovo men att 

den även underskattas av sakförhållanden i den oroliga politiska existensen i landet (ibid, s. 

129). De svaga institutionerna, den uppdelade befolkningen och kampen om status kan ses 

som hinder för en simpel övergång till demokrati (ibid, s. 129). Under de senare åren har den 

delvis erkända staten upplevt ökade nivåer av demokratisk självstyrning; grunden för en 

demokratisk politisk regim har upprättats och möjliggjort uppkomsten av två inhemska 

regeringar (ibid, s. 130). Tansey illustrerar i sin artikel hur den politiska utvecklingen i 

Kosovo visar två följder: (1) brist på statlighet utesluter inte en analys av demokratisering. 

Denna slutsats är även intressant för min studie, eftersom även den kurdiska befolkningen 

upplever brist på statlighet. (2) Andra statsrelaterade frågor, så som begränsningar av central 

kapacitet och brist på statlig sammanhållning, är mer grundläggande utmaningar för en 

framgångsrik demokratisk regeringsförändring (ibid, s. 130). De inhemska politiska ledarna i 

Kosovo har länge sökt självständighet. Det internationella samfundet har emellertid varit 

motvilliga i att godkänna detta och därför har styrelsen i Kosovo uppdelats oroligt mellan 

både inhemska och internationella tjänstemän (ibid, s. 133). Detta påverkar dess framtida 

status och möjligheten till en oberoende demokratisk regering. Trots sin brist på 

självständighet har Kosovo genomgått en process av demokratisk utveckling som, enligt 

Tansey, speglar den tredje vågen av demokratisering (ibid, s. 133). Tansey avslutar sin artikel 

genom att hävda hur Kosovo har utvecklats till ett okonventionellt politiskt system som är en 

del inhemsk demokratisk regim och en annan del internationell myndighet, detta trots bristen 
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på internationellt erkännande av statsstatus (ibid, s. 145). Men utmaningarna till en 

framgångsrik övergång kvarstår och en lösning kan vara att se över institutionernas kapacitet 

samt hur sammanhållningen bland befolkningen ser ut (ibid, s. 145). 

 

Viktigt att ha i åtanke är att Ganguly skrev sin text år 1999, under 20 års tid har förvisso 

Indiens demokratiska principer förbättrats och utvecklats alltmer. Detsamma gäller Tanseys 

analys av Kosovo, då denna text publicerades år 2007 har en hel del utveckling skett även 

där.  

 

4.3 Demokrati i Myanmar 

Ian Holliday publicerade en artikel som bygger på etnicitet och demokratisering i Myanmar, 

tidigare Burma (2010). Han hävdar hur Myanmar går in i politiska reformer som kan visa 

vara det första steget av en gradvis övergång till demokrati, men att problem med etnisk 

splittring kvarstår att lösas (Holliday 2010, s. 111). Det är avgörande att uppmärksamhet bör 

ägnas åt det multietniska sammanhanget i den region där en övergång kommer att äga rum. 

Detta har länge varit en stor utmaning i landet (ibid, s. 125). Holliday avsluta sin artikel 

genom att presentera tre krav. Det första kravet är att etniska förbindelser måste vara fullt 

uträttade tillsammans med demokratisering (ibid, s. 125). Det andra kravet är att landet bör 

ompröva var de står på matrisen för alternativ av multietniska stater (ibid, s. 125). Det 

innebär att vissa etniciteter inte längre ska vara marginaliserade. Det tredje kravet är att en 

offentlig debatt om de utmaningarna för etniska relationer bör ske och informeras, efter att en 

demokrati har inrättats (ibid, s. 125). 

 

4 Metod 

Syftet med följande uppsats är att få en bredare förståelse för ett visst fenomen och därmed 

framställa dess sociala verklighet. Det är därför en kvalitativ metod snarare än en kvantitativ 

metod är att föredra. I följande metoddel kommer jag presentera min valda design och metod. 

Vidare förhåller jag mig till min forskarroll och därmed diskuterar jag dessa i termer av 

reliabilitet, validitet och transparens, bland annat.  

 

5.1 Fallstudie 

Mer specifikt kommer en fallstudiedesign tillämpas. Att använda sig av en fallstudie anses 

lämpligast då jag ämnar till att studera ett enda fall, den demokratiska processen i irakiska 
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Kurdistan. Alan Bryman förklarar hur ett fall är ett intensivt studium av miljön eller 

situationen i fråga (Bryman 2008, s. 74). Bryman illustrerar detta genom en rad olika 

exempel så som studier av ett specifikt lokalsamhälle, en skola eller en familj (Bryman 2008, 

s. 73f). Fördelarna med en fallstudiedesign är att den bidrar med en djupgående beskrivning 

av det studerade landet. Förhoppningsvis kommer den hjälpa mig att besvara min 

frågeställning och därmed bidra till ytterligare kunskap om irakiska Kurdistans situation. 

Hade mitt intresse legat i att jämföra, exempelvis, turkiska Kurdistan och irakiska Kurdistan 

hade en fallstudie inte varit den lämpligaste metoden utan istället hade en jämförande design 

kunnat användas. 

  

Esaisasson (2017) redogör för en fallstudie och förklarar hur en teori används för att testa 

mot det valda fallet. Ännu en aspekt som Esaiasson (2017) nämner är att fallstudier dessutom 

är beskrivande. För mig är detta en positiv aspekt då mitt syfte och min frågeställning är 

relativt breda och därmed kan en beskrivande metod vara till hjälp för både mig och 

eventuella läsare. Alvehus (2013) påpekar kritiken en fallstudie kan få då dessa inte kan 

generaliseras i stor utsträckning. Jag ämnar däremot inte till att generalisera mitt resultat utan 

istället få en bättre förståelse för icke-erkända staters demokratiseringsprocesser. 

 

Fallstudien ämnar till att illustrera hur icke-erkända stater även kan uppnå demokrati. Det 

blir intressant att illustrera hur en region som först saknat statsbildning kan bli en modell för 

övriga länder i Mellanöstern, så som Irak. Genom att studera de procedurer den kurdiska 

befolkningen samt de politiska ledarna har gått igenom, blir det möjligt att besvara min 

frågeställning. Mitt empiriska material kommer slutligen kopplas ihop med min 

frågeställning samt min slutsats. Jag har även lagt märkte till att forskning om irakiska 

Kurdistan är begränsat och detta är delvis varför en fallstudie är lämplig för mina 

forskningsfrågor; jag hoppas därmed kunna bidra med mer kunskap om irakiska Kurdistans 

demokratiseringsprocesser och därmed även bidra med kunskap om 

demokratiseringsprocesser i icke-erkända stater som helhet.  

 

 

5.2 Material 

Primära och sekundära resurser kommer utgöra empirin i föreliggande uppsats. Dessa kan 

vara litteraturböcker, artiklar och webbplatser. Vissa verk har jag redan tillhanda sen tidigare 
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medan andra har lånats från bibliotek. För irakiska Kurdistans bakgrund kommer webbplatser 

som BBC, Ne.se samt Globalis att användas eftersom de har information om många länders 

profiler. MDH:s databas kommer även att användas för att göra sökningar på tidigare 

forskning. Tidsskrifter kan även ha en betydelse för kortare studier om demokratiprocessen i 

irakiska Kurdistan. Mina sökningar kommer göras främst med hjälp av nyckelord så som 

demokrati, Kurdistan, demokratiseringsprocess, transition/övergång, Irak, självständighet, 

mellanöstern och så vidare. 

 

Primära referensen för min teoribeskrivning är artikeln av Dankwart A. Rustow: 

Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model. Som understöd kan debattartiklar eller 

tal av kurdiska politiker hänvisas till i syfte att svara på min frågeställning. Freedom House 

och The International Republican Institute (IRI) kommer förse studien med mätningar av 

demokrati respektive den kurdiska befolkningens åsikter om demokratin. Utöver detta 

kommer studien kompletteras med förstahandskällor av ett flertal författare. 

 

 

5.3 Källkritik 

Esaiasson (2017) påpekar hur man bör vara källkritisk och därmed värdera sanningshalten 

samt göra en god bedömning om vad som är trovärdigt. Bryman nämner hur kvalitativ 

forskning kan kritiseras då den anses vara för subjektiv (Bryman 2008, s. 368). Resultaten 

kan byggas på forskarens osystematiska uppfattningar om vad som kan anses vara viktigt för 

studien och även på det personliga förhållande som kan etableras med undersökningen. Då 

jag har en kurdisk bakgrund bör jag ta hänsyn till vissa saker. Jag syftar till att förbli objektiv 

under hela studiens gång och samtidigt vara källkritisk till de källor jag använder mig av. Jag 

bör reflektera noggrant över de artiklar eller dokument jag använder mig av då jag undersöker 

något som är starkt kopplat till min bakgrund. Dessutom är det viktigt att försäkra sig om att 

de verk eller artiklar som kommer tillämpas i studien inte är vinklade av författarna. Jag 

kommer använda mig av Ingmar Karlssons verk Kurdistan: Landet som icke är (2008) där 

han bland annat förespråkar att Turkiet ska få ett EU-medlemskap. Däremot kan jag försöka 

undvika denna vinkling eftersom min studie inte berör turkiska Kurdistan.  
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5.4 Kvalitativa kriterier 

Jag syftar till att undersöka fenomenet på ett konsekvent tillvägagångssätt och vara tydlig 

med min teoretiska ingång. Inom den kvalitativa forskningen bör en trovärdighet skapas i 

forskningen; detta innebär att mina metoder och slutsatser är giltiga. Detta kan göras genom 

transparens. Bryman (2008) redogör för hur svårt det kan vara att bedöma hur en kvalitativ 

forskare gått tillväga (Bryman 2008, s 370). När det gäller forskningsproceduren bör jag vara 

tydlig hur jag har gått tillväga samt ständigt vara källkritisk till den litteratur jag använder 

mig av (ibid, s. 374). Hur jag har nått mina slutsatser bör jag redovisa noggrant. Jag bör även 

ta hänsyn till den förförståelse jag har i detta ämne (Thurén 2007). Som nämnt tidigare har 

jag själv ursprung från irakiska Kurdistan och har genom min uppväxt tagit del av händelser 

från regionen. Min forskarroll måste jag ha i åtanke.  

 

6. Undersökning och analys 

Denna studie grundar sig huvudsakligen i Rustows teori om transition till demokrati. Utifrån 

forskning i form av litteratur, artiklar och webbaserade källor kommer jag i följande del 

illustrera min undersökning och analys av mitt fenomen. Analysdelen är uppdelat så att varje 

fas har en egen rubrik och jag kommer redogöra för hur jag tillämpat de olika faserna på mitt 

studium av irakiska Kurdistans demokratiseringsprocess.  

 

6.1 Demokrati i Kurdistan 

En demokratisk regering i irakiska Kurdistan var till en början skeptisk och kontroversiell, 

speciellt i början av 1990-talet (Watts 2014 & Yesiltas 2014). Det faktum att regionen skulle 

ha en demokrati verkade nästintill omöjligt. Idag skulle både kurdiska och utländska ledare 

peka på kurdernas erfarenheter av självstyre och hävda att den kurdiska regionen i Irak till 

och med skulle kunna fungera som en modell för resterande Irak på grund utav regionens 

framgång (Watts 2014, s. 144).  

 

Nicole Watts (2014) bygger i sitt kapitel på Robert Dahls definition av demokrati och 

definierar den som ett statligt system där nästan alla medborgare har rätt att delta i 

beslutsprocessen och där de valda beslutsfattarna är mottagliga för majoritetspreferenser 

(Watts 2014, s. 144). Dessa system är mycket inkluderande, vilket mäts i den utsträckning 

befolkningen kan delta i rättvisa och fria val, välja ledare och delta juridiskt i det offentliga 

och politiska livet (Watts 2014, s. 144). Watts hävdar att KRG har en blandad dokumentation 
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kring detta, mätt mot Dahls kriterier så att säga (Watts 2014, s. 145). Även om det formella 

systemet är mycket inkluderat med valdemokratin och relativt fria väl innebär det inte att det 

finns en säker eller rättvis maktdelning (Watts 2014, s. 145). I praktiken har KRG fungerat 

som en regim där relationer till de styrande familjerna spelar en viktig roll för att bestämma 

positioner eller befordran i exempelvis regeringen, universitetet eller andra institutioner 

(Watts 2014, s. 145f). Många har – vanliga invånare, aktivister, internationella observatörer – 

kritiserat det faktum att KRG saknar politik- samt företagsansvar och att beslut ofta fattas 

bakom stängda dörrar och inte av den valda kommittén eller parlamentsledamöter (Watts 

2014, s. 146).    

 

Studier har även påvisat att korruption är ett allvarligt problem i irakiska Kurdistan. År 

2010 gjorde The International Republican Institute (IRI) en undersökning av befolkningen i 

irakiska Kurdistan. Syftet var att fånga deras allmänna åsikt om regionen. Deltagarna var 

vuxna, d.v.s. 18 år eller äldre. Intervjuerna genomfördes i Duhok, Erbil och Sulaymaniyah 

och 1,000 intervjuer genomfördes totalt (IRI, 2010). Majoriteten trodde att den kurdiska 

regionen går i en positiv riktning. Men när man frågade vad de ansåg var det största 

problemet svarade deltagarna arbetslöshet och regeringskorruption (IRI, 2010). ”Tycker du 

att korruption är ett allvarligt problem i Kurdistan-regionen?” var en fråga som ställdes och i 

alla tre städer svarade mer än 80% ja. Däremot var de även inställda på att den kurdiska 

regeringen gör framsteg vad gäller att avsluta korruptionen. Andra problem som deltagarna 

tyckte var signifikanta var nepotism, mutor, brist på en organiserad plan, fel person i fel 

position, etcetera (IRI, 2010). I Erbil och Sulaymaniyah ansåg deltagarna att 

premiärministern i KRG – Nechirvan Barzani – var mest ansvarig för korruptionsproblemen 

(IRI, 2010).   

 

Medborgarnas attityder till demokratiprocessen är sannerligen intressant att undersöka. De 

är personerna som berörs och deras synpunkt på det hela bör även beaktas. Genom denna 

studie kan vi se om de anser att demokratin fungerar samt vad som är bra och vad som kan 

förbättras. Vill man ha en uppfattning om det legitima och demokratiska styret i ett land bör 

deras åsikter tas hänsyn till och denna uppfattning kan även fungera som en ram för den 

politiska eliten att forma sig efter (Ekman et al. 2014, s. 240). Däremot bör inte 

medborgarnas perspektiv fokuseras på i alltför stor utsträckning då det anses vara för 

begränsat (ibid, s. 239). Internationella aktörer och politiska eliter har även en stor betydelse i 

en demokratiseringsprocess (ibid, s. 239). Det finns ett flertal attitydundersökningar som 
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undersöker länder i alla världsdelar. En negativ aspekt är att irakiska Kurdistan sällan finns 

med, utan istället ligger fokus på Irak där den kurdiska regionen inte beaktas. Detta är 

ytterligare en viktig punkt på varför forskningen om irakiska Kurdistans demokratiska 

process bör utvidgas.  

 

I sin artikel ger Yaniv Voller en grundlig analys av hur icke-erkännande kan fungerar som 

en främjare för demokratiska övergångar. Artikeln undersöker dem demokratiska övergång 

som har ägt rum i KRG sedan dennes uppkomst som en icke-erkänd stat, år 1999 (Voller 

2015, s. 610). Moderna studier har identifierat hur demokratisering kan ske på grund av icke-

erkännande och inte enbart med anledning till att erkännande saknas (ibid, s. 611). Voller 

granskar KRG och hävdar hur den kurdiska regionen upplevde en signifikant demokratisk 

övergång. Syftet med artikeln är att illustrerar hur demokrati och statligt erkännande inte 

behöver vara beroende av varandra.  

 

Benjamin MacQueen skrev en artikel om demokratisering, val och ’de facto’ stater där han 

specifikt diskuterar KRG (2015). Han illustrerar mönster till demokratisering i de facto 

staterna genom att undersöka KRG i Irak från 1992 till 2014 (MacQueen 2015, s. 423). 

MacQueen hävdar att det finns ett positivt samband mellan de facto stat och demokratisering 

och att detta är resultatet av internt tryck och elitorgan i motsats till normativa tryck på 

internationell nivå (ibid, s. 423). Han demonstrerar hur irakiska Kurdistan består av en 

parlamentarisk demokrati med ett flertal partier och att den tidiga demokratiska 

konsolideringen i KRG drivits av ansträngningar från KDP och PUK (ibid, s. 430). Som 

avslutning, förklarar MacQueen att övergången till demokrati inte berodde på internationella 

aktörer eller faktorer, utan istället hade de att göra med de politiska eliterna inom KRG (ibid, 

s. 435).  

 

I sin artikel undersöker Vanessa G. Acker (2004) konsekvenserna av Kurdistans unika 

sammansättning av olika religion och hur denna har en påverkan på politisk identitet (Acker 

2004). Enighet inom Kurdistans mångfaldiga befolkning härstammar från en kultur som är 

omtalad för att vara tolerant och även från historien av olika religiösa traditioner (ibid, s. 99). 

Att kurderna är toleranta är ingen stor nyhet då detta är ett centralt inslag i deras önskan om 

ett självständigt politiskt system samt den främsta orsaken till konflikterna med de olika 

intoleranta staterna som kurderna befinner sig i (ibid, s. 99). Acker beskriver åtgärder som 
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bör vidtas för att lösa de konflikter kurderna står inför och diskuterar även den positiva rollen 

kurderna kan ha för att skapa varaktig fred och stabilitet i regionen (ibid, s. 99).  

 

Idag är de flesta kurder sunnimuslimer. Kurderna har däremot, ibland avsiktligt, använt 

religion för att distansera sig från turkarna samt araberna och besitter även en viss stolthet 

över sin icke-islamiska form av islam; kurdisk islam skiljer sig något från de flesta islamiska 

nationernas tro och detta kan ha att göra med införlivande av element från äldre kurdiska 

kulturer, menar Acker (ibid, s. 101). Kvinnans plats i det kurdiska samhället, till exempel, 

sätter kurderna bland de mer liberala av muslimska samhällen. Acker påpekar däremot att de 

ändå inte är lika jämlikt som kvinnorna i västerländska länder (ibid, s. 101). Kurdiska kvinnor 

täcker, exempelvis, inte sina ansikten och bär inte alltid heltäckande kläder. Medan denna 

relativt toleranta mentaliteten uppstått av en historisk samexistens mellan olika religioner och 

etniciteter har den även uppmuntrat samarbeten inom Kurdistan, har den även bidragit till 

externa krockar av intressen med Kurdistans grannländer (ibid, s. 102). I början av 60-talet 

fram till mitten av 70-talet genomförde den irakiska regeringen en arabisering av kurdiska 

områden; användandet av det kurdiska språket förbjöds i skolor och media, byar förstördes, 

kurder deporterades och araber flyttade medvetet till kurdiska områden (ibid, s. 102).  

Den politiska utvecklingen i Kurdistan har varit begränsad av existens inom intoleranta stater. 

Kurderna har länge känt en särskiljande kurdisk identitet men har ändå misslyckats att uppnå 

en enhetlig kurdisk stat (ibid, s. 103). Acker förklarar att detta misslyckande kan förklaras av 

geografiska faktorer samt internationell inblandning i nationella frågor (ibid, s. 103). 

Delningen bland fyra nationalstater har klassat kurderna till en splittrad nation, inte bara i 

språk och religion utan även i politisk identitet. Utöver detta bidrar även det faktum att det 

finns icke-kurdiska etniciteter i Kurdistan samt att dessa varierar stort. Dessa element, menar 

Acker, pekar på en självklar faktor i Kurdistans politiska utveckling: en stark enhet bör 

formas genom mångfalt och konsensus (ibid, s. 103f).  

 

Som nämnt tidigare, försökte de kurdiska partierna under 90-talet att lösa sina skillnader 

och presentera en enad kurdisk front för irakierna och världen (ibid, s. 104). Kurderna 

började visa sina potentialer att lägga sina skillnader åt sidan i syfte att skapa fred inom ett 

demokratiskt system (ibid, s. 104). Acker belyser även hur Irakiska Kurdistan har haft 

framgång vad gäller självstyre; de har syftat till att utveckla en stabil demokrati under den tid 

då de hade utländsk skydd från Saddam Husseins regim (ibid, s. 106). Syrien, Turkiet och 

Iran började därmed oroa sig för denna politiska förstärkning av kurderna i Irak; de oroade 



21 
 

sig för att irakiska Kurdistan skulle frigöra en ny våg av kurdisk nationalism där kurder skulle 

starta uppror och kräva ett självständigt Kurdistan (ibid, s. 106). Acker påpekar däremot att 

kurderna i Irakiska Kurdistan, för närvarande, är nöjda med att leva utan hets (ibid, s. 106).  

 

Acker avslutar sin artikel med att belysa hur kurderna inte bör ses som endast offer, utan 

även som aktiva och engagerade i regionala frågor. När kurderna uppnår sina egna mål för 

ökad kulturell frihet bör de ompröva sin plats i historien och även överlägga sin potential att 

främja fred och stabilitet i Mellanöstern (ibid, s. 107). Den kurdiska erfarenheten av mångfald 

och religiös tolerans är ovanligt i Mellanöstern; här har kurderna en unik position att använda 

sin erfarenhet till att bygga broar mellan de delade samhällen i regionen (ibid, s. 107). En 

intressant aspekt med Ackers artikeln är att hon framhäver betydelsen av nationell enhet, likt 

Rustows första transition fas. 

 

6.2 Enhetsfasen 

I enhetsfasen beskrivs det första steget mot en demokratiseringsprocess i form av ett samhälle 

som består utav en enhetlig folkgrupp med samma syfte och samhörande. Det är här Rustow 

kritiserar påståendet om att ekonomisk utveckling eller social differentiering inte behöver 

vara första steget mot en demokrati (Rustow 1970, s. 352). För att åstadkomma en enhetlig 

nation ska en sådan grupp, enligt Rustow, medha gemensamma komponenter, som 

exempelvis språk, kultur, eller religion. 

 

I denna undersökning kan vi klargöra att stoltheten, den nationella samhörigheten samt 

envisheten har spelat en stor roll bland kurdernas kamp mot förtryck genom historiens gång. 

Förtryck har varit en del av kurdernas historia sedan början och är än idag aktuellt. Den 

gemenskap den kurdiska befolkningen har består utav starka rötter och hat medfört till deras 

hållbarhet genom årens gång. Även om kurdernas befästning inneburit en hel del ostabilitet 

med flera områden involverat har ändå den kurdiska kulturen och språket med de olika 

dialekterna levt vidare. Likaså har detta bidragit som en faktor till folkets förstärkta 

sammanhållning. Trots att kurderna är geografiskt utspritt har de ändå lyckats skapa en 

unison etnisk identitet och detta anses därmed även vara en förenad resistans gentemot den 

politik som skapat kurdernas rykte om att vara ett hot (Mason 2014, s. 111).  
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Kurdernas religion är ännu en faktor som bidragit till sammanhållningen av det kurdiska 

folkets gemenskap idag men tidigare varit en faktor som bidragit till uppdelningen av det 

kurdiska folket. Med stor påverkan av den islamiska invasionen är dagens kurder i stor del 

bestående utav sunnitiska muslimer. Acker nämner exempelvis hur den irakiska regeringen 

genomförde en arabisering av de kurdiska områdena genom att förbjuda sådant som att lära ut 

det kurdiska språket i skolor (Acker 2004, s. 102). Än idag skiljer sig kurdisk islam från 

islam som övriga nationer tillämpar. De som än idag följer Zarathustra, kurdernas 

ursprungliga religion, är yazidierna som livnär sig främst i norra Irak men även övriga länder 

(Nationalencyklopedin, kurder). Kurdernas religion har även influerats av mycket äldre 

religioner som dessvärre inte går att finna på grund utav dokumentationsbrist. Trots det finns 

kopplingar mellan religionen under dåtiden och nutiden (Acker 2004).  

 

Det hävdas att kurderna ihop med resten av befolkningen i Irak, det vill säga, shi’iter och 

sunniter inte har en gemenskap med varandra (Kirmanj 2010, s. 43). Detta kan dels bero på 

kurdernas sammanhållning med varandra och deras historia ihop som även hållit de samman 

genom åren men även för att resterande befolkning har annan kultur och övriga traditioner, 

vilket har segregerat kurderna från dessa. Genom inbördeskrig samt övriga historiska 

händelser har kurderna trots omständigheterna lyckats ta hänsyn till varandra och lyckats 

hålla de enade. 

 

En nackdel med uppdelningen av kurdernas befolkning i de fyra länderna är att konflikter 

uppstått och mindre grupperingar uppkommit vilket även skapat hinder för kurderna att föras 

till en gemensam nation. Sker det uppdelningar inom en befolkning motarbetas målet till 

demokratiskt styre. Acker (2004) menar att detta misslyckande även kan förklara av faktorer 

som kurderna själva inte har kontroll över, så som geografiska faktorer eller utländsk 

inblandning (Acker 2004, s. 103). Alltså, utöver uppdelningen mellan dessa grupper och 

bortsett från gemenskapen kurderna har med varandra har även andra faktorer påverkat 

folkets konflikter sinsemellan. Då kurder befunnit sig i olika delar har även ledare från dessa 

delar haft påverkan. Irak under ledningen utav Saddam Hussein samt därefter Jalal Talabani 

och Barzani med sina militära styrkor som peshmerga. Turkiets sida med inslag från 

Abdullah Öcalan samt PKK:s (partiya karkaran kurdistan) gerillastyrkor. Samt däremellan 

har andra även politiska partier haft en påverkan. Med olika mål har ledarnas påverkan styrt 

men likaså fördelat kurderna och skapat grupperingar mellan de.  Dock har alla strävat efter 
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samma önskan, det vill säga ett självstyre och detta har varit den motiverande aspekten för 

kurdernas ständiga kämpande (Bengio, 2010, s. 61f).  

 

6.2.1 Analys enhetsfasen 

I koppling till enhetsfasen kan man därmed urskilja en egen etnisk och nationell identitet 

som genom förtryck samt krig lyckats hålla sin grund utan att elimineras. Ett kurdiskt folk, en 

egen folkgrupp har alltid funnits vilket är grunden till ett samhälle med eget styre, dock har 

kurderna inte få den rösträtt och chans att erkännas som ett eget styre. Dels på grund av 

politiska problem som satt hinder för beslutshavandet gällande kurdernas autonomi men även 

utav ledare, militära hinder och andra länders påverkan. Kurdernas militära insatser, det vill 

säga PKK gerillatrupper men även Peshmerga trupper som skapat en säkerhet för andra 

länder är till exempel en kategori som utgör kurdernas förtjänst utav en självständig nation. I 

dagens nutida läge är kurdernas främsta hinder medborgerliga rättigheter 

(Nationalencyklopedin, kurder). Denna fas har även en signifikant likhet med hur första fasen 

i demokratiseringsprocessen sett ut för Indien; även i denna region fanns en stor etnisk 

mångfald och här behövde befolkningen sträva efter en högre tolerans för detta (Ganguly 

1999). Till skillnad från situationen i Myanmar har irakiska Kurdistan kommit en lång väg.  

 

Den kurdiska befolkningen har inga tvivel på vilket samhälle de tillhör; vare sig om vissa 

grupper väljer att följa Zarathustra, den traditionella religionen, eller om de konverterat mer 

till Islam, så identifierar de sig som kurder och inget annat. Rustow nämner tydligt hur denna 

fas är avgörande för övergången till demokrati och att den ifrågavarande befolkningen inte 

ska tvivla på vilket politiskt samhälle de tillhör (Rustow 1970, s. 350). Separationen av den 

kurdiska befolkningen har gjort det svårt och de har tvingats att assimilera till andra 

samhällen än sina egna där deras motståndare hoppades på att de skulle förlora sin kurdiska 

identitet. Men som det ser ut i irakiska Kurdistans fall kan motståndet mot kurderna således 

ha förstärkt den kurdiska identiteten hos befolkningen (Mason 2014).  

 

6.3 Upplösningsfasen 

I upplösningsfasen bör en långvarig och tvivelaktig politisk kamp ske; landet eller regionen 

bör möta sina konflikter och utforma effektiva åtgärder för sin stat (Rustow 1970, s. 354). Det 

gäller inte att jämföra sig med andra välfungerande demokratier utan istället titta på sina egna 
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resurser och tillgångar och hur dessa kan utnyttjas i syfte att nå en demokrati. 

Sammanhållningen har nu skapats i staten och det odemokratiska styret bör ha eliminerats.   

 

Den kemiska attacken i Halabja uppmanade kurderna att separera sig från den irakiska 

identiteten och etablera sin egna politiska enhet (Bengio 2010, s. 62 & Mason 2014, s. 123). 

Även det motstånd som gjordes mot Saddam Husseins regim blev starten på denna fas. Den 

irakiska armén fortsatte att straffa den kurdiska befolkningen efter att ha gjort uppror mot 

regeringen; de jagade ut kurderna ur sina hem mitt i vintern till de snörika bergen i Kurdistan. 

Här skapade den västerländska alliansen en FN resolution som innebar en tillfällig skyddszon 

för den kurdiska befolkningen (Ahmed 2012, s. 7 & Globalis). När denna skyddszon tillslut 

togs bort valde den kurdiska befolkningen att göra ett försök till att få sin egna stat och det 

första steget mot detta var när den första kurdiska regeringen, KDP och PUK, skapades år 

1992 (Ne, 2019-05-19). Detta kan även jämföras med upproret mot Bashar al Assad i Syrien 

år 2011, då den kurdiska befolkningen fick nog av förtrycket och inbördeskriget i landet 

(Globalis, 2019-05-19). Den etiska identiteten och sammanhållningen som fastställdes i fas 

ett har fungerat som ett främjande av kollektivt motstånd som hotar kurdernas identitet och 

kultur (Mason 2014, s. 111). KDP och PUK höll fria val i de tre provinser som de 

kontrollerade år 1992 och deras beväpnade peshmerga soldater blev en regional försvarsmakt 

som syftade att upprätthålla fred och stabilitet i regionen (Ahmed 2012, s. 9). Kurderna kunde 

skapa en säker och stabil miljö och regionen bevittnade även en enastående ekonomisk 

tillväxt (ibid, s. 9). Utländska observatörer kunde även notera hur valen var fria och rättvisa; 

de 100 mandaten delades lika mellan KDP och PUK och även den kristna minoriteten fick 

platser reserverade (Karlsson 2008, s. 149). Men motsättningarna mellan KDP och PUK 

ledde till ett inbördeskrig som varade från 1994 till 1998, detta var nedsluttningen för den 

kurdiska regionen (Ahmed 2012, s. 9). Flera år senare bestämde sig partierna att de bör ena 

sig mot den irakiska oppositionen (ibid, s. 10). De kurdiska partierna ville lösa sina skillnader 

och presentera en enad front i syfte att uppvisa för världen vad de var kapabla till (Acker 

2004). Det var inte förrän efter 2006 som kurderna visade för världen att de var 

nationbyggare, fredsmän och entreprenörer samt mer än kapabla till att ha sin egen stat (ibid, 

s. 10). Det demokratiska styret började utvecklas men tryck från både nationella och 

internationella aktörer krävde att demokratiska institutioner och demokratiska politiska 

kulturer bör förbättras (Watts 2014, s. 143). Inom irakiska Kurdistan etablerades däremot 

kurser i det kurdiska språket och vetenskap, historia och kultur var något den kurdiska 

befolkningen kunde lära sig mer av (Ahmed 2012, s. 109).  
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6.3.1 Analys upplösningsfasen 

Oppositionen mot Saddam Husseins regim är ett exempel på det Rustow nämner om en 

politisk kamp där en grupp tar tag i samordnade åtgärder i syfte att utesluta de kontinuerliga 

orättvisorna i landet. I koppling till upplösningsfasen ser vi att den nya eliten börjar verka i 

irakiska Kurdistan. Däremot lyckades regionen inte gå vidare till nästa fas då inbördeskriget 

mellan KDP och PUK startade, vilket ledde till att de kvarstod i upplösningsfasen. 

Upplösningsfasen fullgjordes när de kurdiska partierna valde att kompromissa trots sina 

olikheter och därmed började ett demokratiskt styre utvecklas. Rustow nämner tydligt hur 

denna fas kan vara långvarig och tvivelaktig samt att en hel del kan gå fel (Rustow 1970, s. 

352 & 355), vilket vi kan observera i ovanstående beskrivningar av konflikterna i den 

irakiska delen av Kurdistan. Rustow hävdar även att den nationella enheten, som diskuteras i 

enhetsfasen, inte endast behöver vara fullgjord utan även bistå under hela processen i 

övergången mot demokrati (ibid, s. 354). Här blir det därmed tvivelaktigt om det fortfarande 

bistod när inbördeskriget sattes igång. Däremot hävdar Rustow att det kan behövas en stark 

tvist för att denna fas ska kunna etableras som iordningställd (ibid, s. 355), inbördeskriget kan 

ha främjat samarbetet mellan KDP och PUK och därmed hjälpt de inse att det finns ett större 

problem som kurderna bör tar sig an: den irakiska oppositionen. 

 

6.4 Övergångsfasen  

Enligt Rustow bör de politiska ledarna i denna fas acceptera existensen av mångfald. Rösträtt 

och fria val blir en medveten åtgärd i syfte att nå en demokrati (Ekman et al 2014 & Rustow 

1970). Samtliga ska känna att de är inkluderade i processen och ett demokratiskt styrelseskick 

ska etableras. 

 

KRG har en blandad dokumentation: dess formella system är mycket inkluderande. Det är 

förvisso en valdemokrati som håller regelbundna, omtvistade och relativt fria val (Watts 

2014, s. 145). Partierna lade fram en rad olika kandidater från olika bakgrunder, och samtliga 

män och kvinnor över 18 år var berättigade att rösta (ibid, s. 145). Platserna i parlamentet har 

delats av KDP och PUK, flera stora oppositionsgrupper, minoritetsrepresentanter från 

regionens kristna och turkmenska samhällen samt flera dussin kvinnliga folkrepresentanter 

(ibid, s. 145). Men även om deltagandet i institutionerna och i processen är stor och 

omfattande, betyder det inte nödvändigtvis att det är en säker metod eller en rättvis 

maktdelning (ibid, s. 145). Trots att de politiska friheterna och medborgerliga rättigheterna 
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anses vara högre i den kurdiska regionen jämfört med övriga Irak, har KRG fått både 

nationell och internationell kritik för begränsningar av medborgerliga friheter, tortyr och 

trakasserier samt attacker mot journalister (ibid, s. 145). Vissa kurdiska regioner anses 

dessutom vara säkrare än andra. Som nämndes tidigare i denna uppsats är korruption, 

nepotism, maktmissbruk och nollhänsyn till folkets grundläggande behov några av de få 

saker folket anser att de politiska ledarna bör förbättra (Ahmed 2012, s. 107). Även partierna, 

KDP och PUK, försöker ständigt sätta sig över varandra och överta makten. Man anser att de 

bör försöka samarbeta med varandra i syfte att bygga ett fungerande demokratiskt system 

(ibid, s. 108). Ledarna i irakiska Kurdistan har kritiserats för att ha inkluderat sina nära och 

kära i politiken och även ha missbrukat landets resurser till sin fördel (ibid, s. 110). Likt 

situationen i Kosovo, har alltså kampen om status mellan KDP och PUK varit ett hinder för 

en simpel övergång till demokrati (Tansey 2007, s. 129). Watts nämner hur KRG har en 

blandad dokumentation kring sitt inkluderande system då en rättvis maktdelning kan 

diskuteras (Watts 2014, s. 145). Kritiken kommer bland annat från aktivister och 

internationella observatörer; KRG saknar politik- samt företagsansvar och besluten om 

åtgärder för regionen görs bakom stängda dörrar (ibid, s. 146). Detta innebär att samtliga 

individer inte känner sig inkluderade i demokratiseringsprocessen i Kurdistan. Detta kan även 

påvisas av studien som nämndes tidigare i denna studie. IRI påvisade hur mer än 80% av 

undersökningspersonerna i Duhok, Erbil och Sulaymaniyah ansåg att korruption är ett stort 

problem i regionen (IRI, 2010). Jämfört med Indiens fall där Jawaharlal Nehru inte ville 

installera ett antal soldater till armén då de ansågs vara politiserade, är istället peshmerga 

soldaterna under KRG:s befäl där de sköter säkerheten i irakiska Kurdistan.  

 

Ännu en intressant aspekt som bidrar till ett tvivel om att irakiska Kurdistans regering 

uppnått ett demokratiskt system är hur KRG har berövat sitt eget folk från yttrandefrihet och 

sammanhållning. Flera gripanden har gjorts på demonstranter enligt Ahmed (2010). Ett fall 

har vairt särskilt uppmärksammat: Mordet på studentjournalisten Sardasht Osman. Osman 

kidnappades och torterades för att sedan avrättas (Ahmed 2012, s. 112). Hans kropp 

dumpades utanför KRG:s jurisdiktion och många antog att det var för att försvara KRG och 

därmed sätta skulden på Al-Qaida istället. Osman var kritisk till hur KRG styrde; han 

hävdade att korruption och nepotism var för frekvent (ibid, s. 112). Konsekvensen av detta 

mord ledde till att cirka tusen människor demonstrerade för att påvisa sitt fördömande av 

Osmans mord (ibid, s. 113). Detta ledde till att president Barzani, 2010, startade en 

undersökning på mordet på Osman (ibid, s. 113). Förespråkare och kurdiska journalister 
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fortsatte att protestera mot tortyr av unga journalister. De hävdade att de politiska ledarna 

hade en förtryckande begränsning av yttrandefrihet i de regioner som de hävdade var säkra 

och demokratiska (ibid, s. 114). Detta ledde till att president Barzani samlade de politiska 

partierna i syfte att förena dessa och därmed avsluta attackerna från media. En viktig punkt 

här är att yttrandefriheten inom media och journalistik inte bör betraktas som en aspekt av 

förräderi i den kurdiska regionen i Irak, utan istället vara en form av yttrandefrihet. Detta 

måste lösas innan nästa fas kan komma i hand.  

 

6.4.1 Analys övergångsfasen 

Det verkar som att övergångsfasen inte helt och hållet kommit i akt enligt ovanstående 

beskrivning. Om Rustow hävdar att de politiska ledarna bör acceptera existensen av mångfald 

för att denna fas ska fullbordas, har kanske irakiska Kurdistan inte riktigt nått det målet. Som 

kan utläsas av vederbörande avsnitt i studien känner sig människor, framför allt journalister 

och förespråkare för Kurdistan, inte lika inkluderade som irakiska Kurdistan hävdar sig att 

vara. Så länge ledarna anklagas för korruption, nepotism och så vidare, blir det svårt att påstå 

att denna fas är helt fullbordad. Både nationella och internationella aktörer har påpekat detta. 

Både män och kvinnor deltar i den kurdiska regeringen i Irak och dessutom är flera 

minoritetsgrupper även inblandade, vilket kan ses som en positiv aspekt sett ur Rustows 

synvinkel då detta innebär att ett demokratiskt styrelseskick börjar etableras. Att Barzani 

öppnade upp en förundersökning om mordet på Osman var också en aspekt som påvisar hur 

regeringen försöker inrätta ett demokratiskt styre; likt det Rustow undersökte om Sverige i 

sin artikel, kan Barzani ha fruktat att inbördeskriget var utmattande för regionen och för 

folket och därmed bör det inrättas åtgärder som förhindrar fler konflikter inom den kurdiska 

befolkningen (Rustow 1970, s. 357). Det som spelar stor roll här är inte de politiska ledarnas 

motiv eller värderingar, utan de steg de är villiga att ta för regionens bästa (ibid, s. 357).  

 

6.5 Konsolideringsfasen  

I denna fas ska valdemokratin konsolideras. Rustow nämner hur politiker och medborgare 

måste lära sig lita på de nya reglerna och i slutändan kommer befolkningen anpassa sig till 

den nya strukturen (Rustow 1970, s. 360). Regionen bör testa olika metoder för att skapa och 

etablera en demokrati, problemet är däremot om det ständigt är en strid mellan partierna och 

att de inte enas. Striden eller konflikten måste därför övergå till en kompromiss för att 

anpassa regionen till en ny demokrati (Ekman et al. 2014, s. 78). 
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Irakiska Kurdistan har lyckats inrätta en parlamentarisk demokrati med ett flertal partier. 

Det politiska ledarskapet i regionen har hotat med avskildhet i förhandlingar om 

resursrättigheter och territoriella begäran gentemot Bagdad (MacQueen 2015, s. 430). För 

KRG har det varit ett hårt arbete över ett homogent samhälle där tidigare politisk aktivitet 

samt konflikter med Bagdad har främjat en demokratisk utveckling (ibid, s. 430). Med hjälp 

av säkerhetszoner och tillbakadragandet av irakiska militärstyrkor har irakiska Kurdistan 

lyckats nå en autonomi (Karlsson 2008, s. 148). Däremot är irakiska Kurdistan fortfarande 

inte erkänd som en stat. Det finns en hel som återstår att korrigeras. För att demokratin i 

irakiska Kurdistan ska kunna befästas måste först anklagelserna om korruption och nepotism 

försvinna. Likt exemplet med Kosovo måste även institutionernas kapacitet förbättras. 

Korruptionen sträcker sig hela vägen till institutioner som högskolor och universitet där 

stipendier och akademiskt avancemang finansieras av rivaliserande partier (ibid, s. 157). 

Karlsson (2008) nämner även hur det endast finns ett fåtal oberoende icke-statliga 

organisationer; de flesta styrs av partier och partimedlemmar i syfte att kontrollera dessa 

(ibid, s. 157). Demokratiseringen har inte konsoliderats fullt ut ännu, om jämfört med 

Rustows sista fas. KRG har en bit att gå vad gäller att bilda ett demokratiskt samhälle.  

 

De politiska aktörerna i irakiska Kurdistan behöver ännu göra en insats för att etablera sig 

som legitima ledare. Det faktum att ledarna har dominans över sin egna militärstyrka har de 

uppvisat en viss dominans inom de kurdiska regionerna (Watts 2014, s. 150). Även om KDP 

och PUK fick kritik vad gäller attityder gentemot minoriteter, har de varit relativt inkluderade 

i sin politik gentemot just sådana grupper (ibid, s. 150). KRG:s väletablerade status, den 

nationella legitimiteten de politiska ledarna fått, regionens strategiska och ekonomiska 

ställning samt nationellt och internationellt stöd har fungerat som ett främjande för 

demokratisering (ibid, s. 150). Sammanfattningsvis bör kurderna bibehålla den nationella 

enheten och undvika konflikter gentemot varandra, så som fallet med KDP och PUK innan 

2003. Deras institutioner bör vara rättvisa samt legitima och autonomi bör vara en 

fortsättning.  

 

6.5.1 Analys konsolideringsfasen 

Politik handlar inte bara om konkurrens till styret utan även att lösa konflikter inom 

populationen (Rustow 1970, s. 358). Det är fortfarande oklart om irakiska Kurdistans har nått 

en fullbordad demokrati. Detta beror på de saker som folket anklagar regeringen för. 
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Korruptionen inom exempelvis institutionerna i irakiska Kurdistan bör åtgärdas eftersom de 

anses vara odemokratiska och därmed skapas negativa attityder hos folket gentemot 

regeringen. Detsamma gäller yttrandefrihet och nepotism; det verkar som att hävdandet om 

att alla kan delta ännu inte stämmer i regionen. Däremot kan det nog inte påstås att 

övergången mot demokratin i irakiska Kurdistan görs av pliktkänsla. Detta understryker 

Rustow nämligen och menar att sanna ledare bör göra det från hjärtat istället. Varför jag anser 

att denna sista fas inte är fullbordad är eftersom det fortfarande pågår en konkurrens mellan 

KDP och PUK och demokratin kan därmed inte fullbordas förrän båda partierna förbiser 

makt och status och istället fokuserar på att lösa konflikter (Rustow 1970, s. 358). 

 

 

7. Diskussion och slutsats 

Via mitt empiriska material i form av webbaserade källor, litteratur samt artiklar har jag i 

denna studie forskat kring frågeställningen “Hur har transitionen till demokrati sett ut genom 

tid i irakiska Kurdistan?” och därmed valt att analysera irakiska Kurdistans nuvarande läge 

samt process mot ett eget demokratiskt styre. Som beskrivet i analysdelen kommer en 

redogörelse utav Dankwart Rustows faser i kombination med egen reflektion och slutsats att 

tillföras i detta avsnitt. 

 

I analysen nämndes den första fasen, enhetsfasen, som tillämpar huruvida ett specifikt 

samhälle kan utge sig att vara en folkgrupp med gemensamma egenskaper i form av 

kategorier som exempelvis religion, språk samt kultur etcetera. Kurderna uppnår dessa 

komponenter då de har ett gemensamt språk, med samma kultur samt samma eftersträvan till 

ett självstyrt land. Då de ännu inte nått självstyre anses de ändå passerat enhetsfasen enligt 

Rustows teori. Å andra sidan är det möjligt att föra ett motargument då två kurdiska partier, 

KDP och PUK, haft ständiga konflikter vilket i sin tur även lett till inbördeskrig. Detta 

innebär att det inte bara funnits konflikter mellan kurder och araber i Irak, utan även mellan 

kurderna i sig. Däremot, med tanke på att partierna lyckades förbise sina olikheter senare 

under 2000-talet, anses alltså enhetsfasen vara uppfylld.  

 

Genom historiens gång har det självklara hindret för den kurdiska befolkningen varit rätten 

till medborgerliga rättigheter, det vill säga rätten att få vara med och bestämma samt styra 

demokratiskt i diverse länder. Dock har detta inte förhindrat kurdernas kamp och 

sammanhållning mot självständighet genom åren vilket även klassificerar kurderna förbi 
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upplösningsfasen. Halabja var en påverkande faktor till kurdernas egen funna väg separerat 

från den irakiska identiteten. Dessutom var även Saddam Husseins regim en bidragande 

faktor till det kurdiska folkets process, i och med flykten mot bergen för skydd skapades FN:s 

beslut som gav kurderna den trygghet de behövde. När detta beslut väl avtogs skapades på 

senare all den allra första kurdiska regeringen med KDP och PUK. Den strävan och kampen 

efter självständighet har alltid funnits kvar. Därmed har Rustows andra fas, upplösningsfasen, 

varit oerhört lång för kurderna då denna långa och tvivelaktiga kamp (som Rustow beskriver 

det som) funnits både mellan kurder och andra grupper samt mellan kurderna i sig.   

 

Den tredje fasen, övergångsfasen, sker i samband med att mer politisk acceptans inom 

mångfald utformas. Mer fria val samt mer yttrandefrihet för folket som på så vis hjälper till 

att åstadkomma demokrati. Regelbundna och fria val har utförts i regionen sedan 1992. Som 

det diskuteras i ovanstående avsnitt är det oklart om denna fas är helt fullbordad. Trots att fria 

val har införskaffats och att regeringen är oerhört inkluderande i sitt system vad gäller 

minoritetsgrupper, kvarstår problem som korruption samt att människor inte har lika stor 

yttrandefrihet som en demokratisk region bör ha. Däremot kan Barzanis försök att påbörja en 

utredning på den mördade journalisten Osman utgöra ett exempel på hur regeringen försöker 

ta sig an problemen som återkommer i regionen i syfte att göra det mer demokratiskt.  

 

Detta leder mig till den sista fasen i Rustows transitions teori, konsolideringsfasen. Efter 

att ha studerat irakiska Kurdistan kan jag därmed påstå att den fjärde fasen inte är helt och 

hållet uppfylld. Detta eftersom den tredje fasen fortfarande är oklar men även eftersom styret 

i regionen fortfarande bör eliminera de inslag av korruption och nepotism som de anklagas 

för. Dessutom bör de åtgärda de hot journalisterna i regionen får uppleva och därmed skapa 

en bättre känsla av yttrandefrihet. Regionen kan anses ha en viss valdemokrati men den 

demokratiska processen är ännu inte fullbordad. Institutionerna bör förstärkas och folket bör 

känna större delaktighet; hot mot journalister, mutor, utnyttjande av regionens resurser är 

endast få av de faktorer som bör förbättras.  

 

Det är värt att påpeka att Rustows alla faser kunde tillämpas i viss utsträckning på irakiska 

Kurdistan. Trots att regionen nådde kriterierna till viss del, fanns det sprickor i struktur och 

styrande vilket orsakade en tveksamhet om irakiska Kurdistan faktiskt nått en demokrati. Jag 

håller med Acker (2004) i den utsträckning att kurderna bör rikta sig mot mångfald och 

tolerans och använda sina erfarenheter att slå samman separerade samhällen. Internationellt 
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erkännande är inte en väsentlig faktor för att nå demokrati; en stat eller en region kan 

åstadkomma ett demokratiskt system oberoende av utomstående aktörer. Likt Kosovo, har 

irakiska Kurdistan brist på internationellt erkännande. Analysen av mitt fall kan därmed 

understryka Tanseys (2007) slutsats att brist på statlighet inte utesluter en analys av 

demokratisering. Mer grundläggande utmaningar blir då sammanhållningen inom regionen, 

som exempelvis relationen mellan KDP och PUK. Även Tansey (2007), Ganguly (1999) och 

Holliday (2010) betonar detta. Irakiska Kurdistan behöver skapa en bättre statlig 

sammanhållning och sprida ett mer demokratiskt budskap till folket. Detta vill säga att 

inkludera de mer i det politiska och sociala systemet. I slutändan bör de irakiska kurderna inte 

längre känna sig som främlingar på sin egna mark (Ahmed 2012) och detta är delvis upp till 

de politiska ledarna att förvärva. Ett visst ansvar ligger även hos befolkningen att inse att ett 

demokratiskt system kan ta tid att införa.  

 

7.1 Framtida forskning  

Det hade varit intressant att utföra en jämförande studie mellan irakiska Kurdistan och 

turkiska Kurdistan. Här hade man kunnat jämföra skillnaderna i regionerna och hur 

möjligheterna sett eller ser ut för varje del. En ytterligare intressant aspekt vore att även 

jämföra demokratiteorier i större utsträckning för att se vilken som lämpar sig bäst med just 

fallet irakiska Kurdistan. Med mer tid och omfattning hade även detta kunnat inkluderats. 

Dahls polyarkibegrepp tillsammans med Rustows transitionsfaser hade kunnat komplettera 

varandra och därmed gett en större förståelse för hur regionen drivits mot en demokrati och 

vart den befinner sig idag i processen. Inför framtida forskning skulle material som kurdiska 

TV-kanaler samt tal och debatter av kurdiska politiker även kunna inkluderas för att få ett 

annat perspektiv, det vill säga hur de politiska aktörerna själva uppfattar demokratiprocessen. 

Freedom House hade inte tillgängliga mätningar av demokratin i irakiska Kurdistan efter år 

2004. Det hade gjort en större skillnad för min studie om det ar möjligt att se om regionen 

klassas annorlunda idag och om organisationen anser att demokratin blomstrat mer. Även 

andra webbsidor – som World Values survey, ISSP och Vanhanens demokratiindex – som 

innehöll statistik, dokumentering och undersökningar av länders demokratiska status samt 

befolkningens åsikter var begränsade; irakiska Kurdistan hade inte en egen rubrik utan istället 

hänvisades man till Irak vilket inte är den information denna studie var ute efter. Dessutom är 

mycket av litteraturen i vederbörande studie från tidig 2000-tal. Detta påvisar även att 
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forskningen kring demokratiseringen i irakiska Kurdistan kanske behöver uppdateras och 

utvecklas i syfte att förse, framför allt, västerländska länder en inblick i vad som händer. 
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