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Abstract 

Multiple studies has been written about democratization, but how does it 
work with unrecognized states? This studie describes and analyzes the 
conditions towards a democratization process in Iraqi Kurdistan, also named 
Bashur. The purpose is to explain Bashurs road towards a democratization, 
and the focus is on 1992 until today. As a starting-point, a case study method 
is being used and the study also proceeds Dankwart Rustows theory that 
involves four phases of the democratization process. The aim is to answer the 
questions of the study with the help of theese four phases. The results can 
show that Bashur is on a good path towards a consolidated democracy, if they 
intend to remove the few undemocratic flaws that exist.  
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1. Inledning 
	
”En kurds lott är ett tusen suckar, ett tusen tårar. Ett tusen revolter, ett tusen 

förhoppningar”1 

 

Dikten redogör för den långa kampen som kurderna fört i hopp om en självständig stat, 

kampen har medfört lidande under flera generationer. I flera hundra år har strävan om ett 

självständigt demokratiskt Kurdistan pågått och idag är den mer aktuell än någonsin.  

Kurderna som folkgrupp har under flertalet årtionden tagit mer plats och i vissa länder har 

kurderna lyckats att skapa sig handlingsutrymme och ett politiskt system. I andra länder har 

de stött på motstånd, förföljelse och vattenkanoner. Den region som kommit längst med sin 

utveckling är kurdiska regionen i Irak även kallad Bashur. Kampen har varit lång och 

konflikterna har avlöst varandra, än idag finns konflikter kvar i regionen där kurderna måste 

försvara sitt territorium. Just nu pågår strider mot en av världshistoriens mest fruktade 

terrorgrupper Daesh, även kallat för Islamiska Staten och i fronten står kurdiska Peshmerge-

styrkor tillsammans med den irakiska armén och den USA-ledda koalitionen.  

 

År 1991 startades ett uppror av folket i Bashur. Resultaten av upproret blev att allmänna val 

infördes och man fick chansen att leda sin region utan restriktioner från den irakiska 

statsmakten. Institutioner infördes och organisationer skapades, kurderna som folkgrupp 

befann sig i en övergångsprocess, bort från de diktatorliknande inslagen.2  I och med den 

amerikanska invasionen i Irak fick kurderna handlingsutrymme och skapade en säker region 

med demokratiska inslag till skillnad från resten av Irak där det var fullskaligt krig och där en 

stor osäkerhet rådde. Här blev Bashur en ledstjärna för resterande områden i Irak.  

 

Från 1992 fram tills idag har arbetet med demokratisering i regionen varit mycket viktig. Än 

idag pågår arbetet och man har kommit en bra bit på vägen. Denna strävan efter demokrati 

pågår parallellt i norra delarna av Irak medan statsmakten där försöker få kontroll över deras 

egen politik, så kurderna har kommit betydligt mycket längre. Vissa ledare i Bashur anser att 

																																																								
1 Akreyi, Samir M. Kurdistan - varför är hela världen tyst, Samir M Akreyi, Norrtälje, 2006, 13 
2 Karlsson, Ingmar. Kurdistan: landet som icke är. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 2008, 148 
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målet om en fullskalig demokrati i regionen är viktigare än självständighet. Den demokratiska 

strävan har funnits länge, det är bland annat det som ställt kurder och deras identitet mot 

araberna. Att kurderna även kämpar för en demokrati resulterar i legitimitet och stöd från 

väst. 

1.2 Problembeskrivning: 
Uppsatsproblemet har valts utifrån den komplexa situation som råder i den kurdiska regionen 

i Irak. Uppsatsen ska redogöra för kurdernas förutsättningar för en fredlig och demokratisk 

process i Irak, samt att undersöka kring möjligheterna för en demokratiseringsprocess. 

Specifikt ska jag undersöka regionen Bashur som är benämningen för den kurdiska regionen i 

Irak. 

 

Att studera just kurdernas förutsättningar är intressant ur ett statsvetenskapligt perspektiv då 

det är en högaktuell brännpunkt inom den politiska sfären och att den allt mer förvärrade 

situationen i Mellanöstern påverkar fler parter än de direkta stridande. Den kurdiska frågan 

om självständighet berör inte bara Kurderna utan även Mellanöstern och länderna de gränsar 

till. Stormakterna USA, England, Frankrike och Ryssland har intressen i Mellanöstern och 

kurdernas roll i situationen har en enorm betydelse för stabiliteten i regionen. Studien kommer 

att bestå av en inomvetenskaplig karaktär då den är av mer generell natur och kan kopplas till 

tidigare forskning om Kurdistan.3 

 

Merparten av grannländerna till den kurdiska regionen har inte ett demokratiskt styre och det 

finns delade åsikter i regionen kring demokrati som styre. Totalitärt styre i Mellanöstern har 

existerat väldigt länge och på så sätt är det intressant att undersöka om en 

demokratiseringsprocess är möjlig. Att det inte finns nog med vetenskapligt arbete om 

kurderna gör att ämnet blir ännu mer viktigt att skriva en uppsats om. 

 

Kurderna i Bashur har haft kontroll över sitt område sedan 1992, området inkluderar städer 

som Duhok, Sulaimaniya, Erbil samt Kirkuk. Fria val till nationalförsamlingen infördes även 

1992 med en rad andra institutioner. I och med den amerikanska invasionen i Irak 2003 

öppnades det en möjlighet för kurderna i Bashur att avancera sig framåt mot en självständig 

																																																								
3 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2012, 31 
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stat. Detta blev verklighet med en ny irakisk grundlag 2005 där kurderna kunde säkra ett 

regionalt självstyre samt sin federala status.4 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att analysera vilka förutsättningar som funnits i Kurdiska Bashur 

för en demokratiseringsprocess under åren 1992-2016. Det här ska ske med en analys som är 

styrd av en teori, nämligen Dankwart Rustows demokratiteori där demokratiseringens fyra 

faser är utgångspunkten. 

 

Uppsatsens frågeställningar ser ut på följande vis:  

• Hur ser förutsättningarna ut för en demokratiseringsprocess i Bashur? 

• Var befinner Bashur sig i en demokratiseringsprocess? 

1.4 Disposition 
Studien inleds med en introduktion som innehåller inledning, problembeskrivning, syfte och 

frågeställningar. I avsnitt två presenteras forskningsdesignen där val av metod och material 

beskrivs och diskuteras utifrån det valda problemområdet. Valet av metod är en deskriptiv 

fallstudiedesign där jag anser att det är den logiska utgångspunkten utifrån det valda syftet. I 

nästa del, avsnitt fyra behandlas en analys av förutsättningarna för en 

demokratiseringsprocess utifrån den valda teorin. I del tre presenteras tidigare forskning samt 

det teoretiska ramverket, i det här fallet demokratiseringsprocessens fyra faser. Avsnittet utgår 

ifrån Dankwart Rustows demokratiteori. Sedan kommer ett avsnitt med den empiri som är 

nödvändig att ha med då denna ligger till grund för att förtydliga analysen. I nästa del som är 

analysen utgår studien ifrån de fyra faserna och den valda teorin. Analysen är uppbyggd på 

fyra delar där varje del speglar en fas i processen. Avsnitt fyra ses även som en 

resultatredovisning. Avslutningsvis behandlas en slutsats i avsnitt fem. Här presenteras 

frågeställningarna och slutsatser. 

 

 

 

																																																								
4 Svenska FN – förbundet, 2016. http://www.globalis.se/Konflikter/Kurdistan 
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2. Metod och forskningsdesign 
Som metod har en kvalitativ deskriptiv fallstudie valts att användas där en undersökning av 

fallet Bashur kommer att ske. Frågorna i uppsatsen är analytiska och relateras till ett teoretiskt 

perspektiv om demokratisering. 

2.1 Fallstudie och teoretiskt perspektiv 
Varför använda sig av en fallstudiedesign? Inom studien är just den här metoden att föredra 

då en granskning utförs av regionen samt en analys av en region som har varit och fortfarande 

är under stort påtryck. I regionen pågår det både en demokratiseringsprocess samt en 

självständighetsprocess. Fallet är även komplext eftersom det inte är en erkänd stat fastän den 

har stadsliknande karaktär.  Det här valet av metod är även att föredra då syftet är att 

undersöka förutsättningarna för en demokratiseringsprocess utifrån teorin som valts och 

genom att använda en fallstudie kan en slutsats där tillräckligt mycket upplysning samlas 

redogöra för vilka förutsättningarna i regionen kan vara. Det ska även kunna sammanbinda 

det empiriska materialet med frågeställningarna som valts genom denna metod. Genom en 

fallstudiedesign kan man även analysera politiska procedurer, politiska processer samt 

förändringsprocesser närmre. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar samt syfte 

med en fallstudiedesign krävs det att man samlar in mycket material och data.5  

Eftersom den kurdiska frågan i kombination med demokrati inte har blivit etablerad inom 

forskningen, är det här ett utmärkt tillfälle att genom fallstudiedesign forska mer på det 

området. Kurdernas fråga om demokrati är väldigt viktigt att lyfta då det är en faktor till att 

vinna legitimitet och erkännande för att sedan kunna förverkliga drömmen om en 

självständigstat. Kurderna i Bashur samt dess styre har blivit en ledstjärna för övriga styren i 

Mellanöstern, man hoppas på att andra ledare kan ta efter Bashur. Detta är ett väldigt gott 

tecken för regionen då det får en internationell status samt att Bashur uppmärksammas.  

 

För att kunna analysera för förutsättningar är denna studie teorikonsumerande och Rustows 

demokratiseringsteori ska användas. Att en demokratiseringsteori som ska hjälpa mig besvara 

frågeställningarna ska användas ses som positivt då det finns en lucka inom statsvetenskapen 

gällande kurderna och demokrati. Att använda sig av faser, vilket Rustows teori handlar om, 

är att föredra då man förtydligar analysen och systematiserar svaren.  

																																																								
5 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, 35-36 
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När man använder sig av en fallstudie som forskningsdesign så går det att kombinera med 

andra metoder, i det här fallet deskriptiv metod.6 

 

Slutligen kan det konstateras att valet av metod grundades i att det var den mest logiska 

designen för frågeställningarna samt syftet. Att använda sig av en fallstudie är att föredra då 

en analys ska genomföras där en region under stort påtryck analyseras samt att man får en 

betydligt mer djupgående analys i studien. En nackdel med detta metodologiska angreppssätt 

är att en begräsning av den kurdiska regionen kan ske där man påverkar studiens slutsats. Man 

måste vara noggrann med slutsatsen då man inte får anta att den speglar verkligheten  

Då studien även utgår ifrån att pröva en teori, alltså en teorikonsumerande studie så ska 

studien kunna vara replikerbar.7 

 

2.2 Deskriptiv metod 
Att använda sig av en deskriptiv metod är att föredra när man har en frågeställning samt syfte 

av mer allomfattande karaktär. Studien är även teorikonsumerande eftersom analysen utgår 

ifrån den valda teorin. Med deskriptiv metod ska en redogörelse ske för att visa hur regionen 

ser ut samt att det väsentligaste ska tas fram, här görs alltså ett urval. Materialet som samlas in 

ska vara väsentligt och betydelsefullt för arbetet och hur det här materialet samlas in utgår 

ifrån syftet; förutsättningarna för en demokratiseringsprocess i Bashur. Eftersom teorin som 

valts har fyra olika faser för en demokratiseringsprocess passar deskriptiv metod in väldigt 

bra då svaren och analysen kategoriseras in i dessa faser.8 Faserna för en fördjupad demokrati 

är: enhetsfas, upplösningsfas, övergångsfas samt konsolideringsfas. Att använda sig av en 

deskriptiv metod innebär alltså att man systematiserar svaren som uppkommit i studien för att 

därefter forma en slutsats, dock måste man vara noga med just slutsatsen eftersom man aldrig 

kan anta att den speglar verkligheten.9 

 

De här faktorerna som nämnts var avgörande när valet av metod gjordes. Hur den sorts data 

som tänkts användas ser ut och samlas in är avgörande för en kvalitativ studie och varför just 

den här metoden är vald. Fakta som samlas in och används i uppsatsen är det som styr studien 

																																																								
6 Ejvegård. Vetenskaplig metod, 35. 
7  Ibid, 35-36 
8 ibid, 34 
9 ibid, 35	
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framåt och vad som ska lyftas. Analysenheten är demokratiseringen i Bashur och är den 

frågeställningen som ska täckas.10  

2.3 Avgränsning  
Varför studien utgår ifrån Bashur regionen är för att i kurdiska regionen i Syrien (Rojava) är 

situationen just nu alltför komplex med tanke på IS framfart och regionen är i stort sett 

nedbruten där man försöker att bygga upp någon sorts statsmakt. Regionen i Iran (Rojhelat) är 

inte relevant ur ett samtida perspektiv då det inte har skett några förändringar där förutom små 

oroligheter och regimen i Iran förbiser kurdfrågan. Kurdiska regionen i Turkiet (Bakur) är 

även den väldigt svår att analysera ur ett demokratiperspektiv då kurderna där kämpar för att 

få sina rättigheter att ens tala sitt språk. 

 

Att välja en tydlig tidsavgränsning i den här studien kan ses vara lite komplext då kampen och 

strävan efter demokrati har funnits länge. Ett stort antal uppror har genomförts över hela den 

kurdiska regionen, I Bashur var det mest omtalade och mest lyckade upproret det som skedde 

1991. Kurderna i Irak enades och slog ihop sina olika styrkor och skapade en enad armé. 

Resultatet av revolten blev lyckat och kurderna kunde efter mycket om och men till sist 

upprätta vissa institutioner och fria val kunde genomföras 1992. Valet hölls mellan ledarna 

Massoud Barzani och Jalal Talabani. Barzani förespråkade för en autonomstat för kurderna 

och en demokratisk stat för Iraq, medan Talabani ville ha en federalstat med Iraq där kurderna 

hade självbestämmanderätt. Nationalförsamlingen grundades 1992 i de kurdiska områdena 

där de två partierna fanns representerade11. Det här ses som ett första positiva steg i rätt 

riktning för kurderna och deras demokrati, därför är min tidsavgränsning från år 1992 och 

framåt. 

 

2.4 Material och källkritik  
Materialet som kommer att användas är källor som i förväg hittats men även källor som 

uppkommer naturligt under skrivandets gång. Sekundärkällor ligger i grund för materialet där 

litteratur och exempelvis statliga dokument, rapporter och artiklar kommer att användas för 

att få fram relevant fakta. De tredjehandskällor som används är Internetkällor och media som 

tagit upp ämnet och diskuterat kring det. Att använda sig av fakta som redan existerar är att 

																																																								
10 Esaiasson Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 109. 
11 Akreyi. Varför är hela världen tyst? 76-79.	
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föredra då det är relevant att läsa om minnesvärda fall som kan användas för att svara på 

frågeställningen. 

Då det finns lite fakta om Kurderna kommer en sammanställning att ske och en jämförelse 

mellan olika källor för att komma fram till relevant fakta. Att samla på sig mycket material är 

att föredra då en opartisk bild framkallas men även en fördjupad bild av regionen. Det 

empiriska materialet är hämtat från det kurdiska biblioteket i Stockholm där olika författares 

verk finns samlat. Samir M. Akreyis bok Kurdistan, Varför är hela värden tyst? kommer 

framförallt att användas som bakgrundskälla då Akreyi tar upp varenda konflikt och händelse 

som skett under kurdernas historia. Även David Mcdowalls A modern history of the kurds 

kommer att användas flitigt då Mcdowall skriver om både kurdernas historia men även hur 

omvärlden reagerat och agerat.  

Flera vetenskapliga artiklar används även, i synnerhet Ayelet Banais artikel från 2012, From 

presence to action: political representation and democracy in Iraqi Kurdistan. Denna artikel 

behandlar begreppet demokrati och hur det ter sig i Bashur. Ayelet tar upp följderna av den 

amerikanska invasionen och hur demokratin påverkades samt hur den utvecklades.  

 

Yaniv Voller skrev 2015 artikeln Contested sovereignty as an opportunity: understanding 

democratic transitions in unrecognized states, Democratization där Yaniv Voller tar upp om 

demokrati är kopplat till statsbildning. Demokratisering i andra delar av världen tas även upp i 

denna artikel men den kurdiska regionen är i huvudfokus.  

 

Det teoretiska materialet som valts utgår ifrån Rustows demokratiteori. Syftet är att redogöra 

för förutsättningarna gällande en demokratiseringsprocess, utifrån det ska en tolkning ske av 

datan som hittats utifrån de faser som presenteras i teorin. Det väsentliga blir då tolkningen 

utifrån teorin. Varför just denna teori valdes är för att den är ett bra redskap för att kunna 

analysera regionens förutsättningar. Att teorin utgår från fyra faser med bland annat en 

konsolideringsfas är fördelaktigt då den kurdiska regionen har kommit en bit på vägen redan. 

Materialet om teorin och dess faser utgår ifrån Dankwart Rustows Transitions to Democracy: 

Toward a Dynamic Model. 

 

När det gäller källkritiken så kommer källornas äkthet, tiden samt om de är oberoende stå i 

fokus. Det gäller även att hitta fakta som inte anses vara vinklad då det finns konflikter i 

regionen samt att yttrandefriheten kan vara hotad. Med tanke på et här kan det även vara en 
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svårighet att hitta aktuell fakta i nutid som inte är vinklad. Studien kommer att använda sig av 

så mycket fakta som möjligt för att främst kunna svara på frågeställningen men även för att få 

en neutral bild av situationen. Eftersom att kurdfrågan kan vara väldigt känslig för vissa parter 

är det ännu viktigare att hitta oberoende källor. När arbetet med att hitta material startades var 

det även viktigt att hitta så olika författare som möjligt, för av självklara skäl är de flesta 

författare kurder och ibland kan dessa litteraturer vara alltför vinklade. Målet var alltså att 

hitta så oberoende källor som möjligt vilket tycks ha gått väldigt bra. 

Det finns även andra sätt att besvara frågeställningarna på, exempelvis genom att hålla 

intervjuer med flertalet belysta personer som är insatta i ämnet och är på plats, men jag har 

dock inte möjligheten att göra det då det är svårt att åka ner till regionen just nu. Det är även 

lite mer tidskrävande att intervjua ett flertal personer vilket krävs för en mättnad.  

 

2.5 Operationalisering 
Teorin i studien är väldigt viktig och har en betydande innebörd. Med 

demokratiseringsprocess som utgångsläge så operationaliseras Dankwart Rustows 

demokratiseringsteori med faserna: enhetsfas, upplösningsfas, övergångsfas samt 

konsolideringsfas. Dessa fyra faser ligger till grund för analysen och själva studien. Analysen 

kommer att disponeras på så sätt att varje fas analyseras i taget för att göra det så tydligt som 

möjligt. Under teori avsnittet finner man en tabell som speglar denna operationalisering. 	
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3. Teori 
För att kunna påbörja en analys av detta ämne måste man först redogöra för vissa aspekter, 

exempelvis hur långt regionen har kommit i sin utveckling samt vad man kan benämna 

regionen som. Studien utgår ifrån att nämna och belysa de olika faktorer och förutsättningar 

som finns. Till studiens hjälp har Dankwart Rustows demokratiteori valts som teori att utgå 

ifrån. Denna teori är ett bra hjälpmedel för att kunna analysera regionens förutsättningar. 

Teorin utgår från fyra olika faser konsolideringsfasen är en av dem. Detta är fördelaktigt då 

Bashur etablerat en statsmakt samt en enhet. Men innan teorin gås igenom ska tidigare 

forskning redovisas. 

 

3.1 Tidigare forskning 

För att skapa en bredare förståelse för regionen och dess förutsättningar krävs det att tidigare 

forskning gås igenom. Eftersom kurdfrågan kan ses vara känslig för vissa parter så har det 

varit viktigt att använda mig av oberoende material.  

 

Fokus och intresse för transitioner har sin grund i Huntingtons teori om demokratiseringen i 

form av vågor. Huntington hävdade att vissa historiska perioder har sett att övergångar från 

odemokratiska till demokratiska regimer förekommer inom en viss tidsperiod. 

Demokratiseringen kom i tre vågor, under olika tidsperioder. Expansionen av demokratiska 

styren kom i tre vågor: den första från början av arton- till tidiga nittonhundratalet, den andra 

kom efter andra världskriget med avkoloniseringen och den tredje vågen kom från en kollaps 

av de auktoritära regimerna i Latinamerika och i södra Europa ifrån mitten av 1970-talet. 12 

Dock så menade Huntington att denna transition skulle kunna gå åt båda hållen, inte bara från 

odemokratiskt till demokratiskt styre. Det skulle alltså kunna inträffa motsatta vågor där styret 

går från demokratiskt till odemokratiskt. En viktig punkt inom demokratiseringen är även 

institutionerna och hur demokratiska dessa är. 13 Denna vikt av institutioner baserades främst 

på Joseph Schumpeter14 och Robert Dahls teorier om demokratier. Att demokrati definieras 

främst när det gäller förekomsten av institutionella organ dit den politiska makten överförs. 

																																																								
12 Huntington, Samuel P. The third wave: democratization in the late twentieth century, University of 
Oklahoma Press, Norman, 1991, 15. 
13 Huntington, The third wave: democratization in the late twentieth century. 1991, 7. 
14 Schumpeter, Joseph Alois, Capitalism, socialism, and democracy. Harper & brothers, New York 
and London, 1942, 141. 
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Det vill säga demokrati är mest påtaglig i institutioner som tillåter folkligt deltagande och 

underlättar en överföring av makt mellan grupper. Alltså är demokratin mest påtaglig i 

institutioner där folkligt deltagande tillåts och att makten delas. 15 När man sedan diskuterar 

demokrati och dess minimalistiska och maximalistiska syn kan flera definitioner uppkomma. 

En lämplig definition för begreppet demokrati anses vara den minimalistiska definitionen, 

valdemokrati. Definitionen syftar till att vara ett samlingsbegrepp som avser de valprocedurer 

som finns samt hur de allmänna och fria valen ser ut. Schumpeter var här ledande inom sin 

forskning om valdemokratin(elektoral demokrati) där han menade att politiska kamper mellan 

eliten kunde förtydliga demokrati. Hur man kontrollerade dessa eliter var genom att hålla val 

för att sedan utnämna ledare och de som ska representera folket. Hur man påverkar politiken i 

valdemokratin är alltså genom att rösta och att man sedan efter valen kan kontrollera sina 

representanter. 16 Schumpeters teori har satt sin prägel på demokratidiskussionen då han 

menade att det inte är realistiskt tänkande att de allmännas bästa ska strävas efter.17 Det har 

dock riktats kritik från Larry Diamond mot valdemokratin, detta eftersom han anser att om 

man benämner ett politiskt system för ett demokratiskt sådant, så betyder inte det att systemet 

är fungerande i praktiken då flertalet kränkningar kan förekomma. Exempel på dessa 

övertramp kan vara kränkningar av minoriteter, yttrandefriheten samt andra rättigheter. 

Diamond menar att valdemokratin kan frambringa våldspiraler och att kriminaliteten kan 

öka.18  

 

Studier av transitioner till demokrati som växte inspirerades av Huntingtons huvudfokus där 

vikten av institutioner som kan främja demokratisk utveckling var grunden, men man drog 

också lärdom från forskare som Rustow som försökte skilja det som är relevant för 

tillkomsten av demokrati i motsats till det som är relevant för upprätthållandet av de 

demokratiska systemen.19 

 

Då studien behandlar en demokratiseringsprocess så ska den valda teorin, Dankwart Rustows 

demokratiseringsfaser presenteras. Rustow menar att demokratiseringsprocessen har fyra 

																																																								
15 Dahl, Robert A, Who governs?: democracy and power in an American city, New Haven, Conn. 
1961, 264. 
16 Gilljam, Mikael & Hermansson, Jörgen. Demokratins mekanismer, Liber, Malmö, 2003, 15-16  
17 Schumpeter. Capitalism, socialism, and democracy 1942, 164. 
18 Diamond, Larry Jay, The spirit of democracy: the struggle to build free societies throughout the 
world, Times Books/Henry Holt and Company, New York, N.Y. 2008, 22 
19 MacQueen, Benjamin. Democratization, elections and the ‘de facto state dilemma’: Iraq’s 
Kurdistan Regional Government 2015, 434	
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faser, enhetsfas, upplösningsfas, övergångsfas och konsolideringsfas. De här faserna syftar till 

att förklara processen mot en fördjupad demokrati.20 Andra teoretiker och forskare menar att 

demokratisering kan gå igenom tre faser, nämligen liberalisering, övergång samt 

konsolidering. Faserna behandlar i princip samma idé om demokratiseringsprocessen som 

Rustow, alltså att demokratiseringen sker i faser, skillnaden är dock antal faser. Grunden är att 

det ska gå från odemokratiska styrelseskick till demokratiska styrelseskick, vilket alla 

forskare är överens om, inklusive Rustow. Att utforma en analys och studie gällande 

demokratisering och använda sig av faserna underlättar då processerna annars kan vara 

väldigt svåra att presentera och förklara på ett begripligt sätt. 21 

 

De allra flesta studierna kring Kurdistan behandlar hur man ska lyckas skapa och upprätthålla 

en stat och detta utan att hamna i bakslag med fiender.  Det finns även ett stort antal studier 

gällande kurdernas rättigheter och hur dem är inskränkta, studier utgår främst ifrån den 

kurdiska delen i Turkiet. Att studera demokratisering i regionerna har inte varit lika aktuellt, 

framförallt eftersom att läget i regionen historiskt sett har förändrats både positivt och 

negativt.  

Det finns dock några forskare som lyft ämnet om demokratiseringsprocessen, en av dem är 

Yaniv Voller som 2013 skrev artikeln Contested sovereignty as an opportunity: 

understanding democratic transitions in unrecognized states. Voller behandlar frågor om 

exempelvis statsbildning, kan det ske där det inte finns någon stat? Eller om man kan 

diskutera politiska institutioner där staten saknar status? Samt om demokrati är kopplat till 

statsbildning. Voller menar på att många tror att första steget mot en demokrati är 

statsbildning, vilket han avvisar och istället menar på att demokratisering kan ske utan att en 

erkänd stat, och avsaknad av stat kan ses som positivt då det främjar demokratisering. Voller 

anser att en analys av KRG(Kurdistan Regional Government) vore en perfekt studie för 

demokratisering då den kurdiska regionen inte är erkänd då två saker främjar transitioner, 

nämligen icke-erkända stater samt aktivism.  

Det främsta syftet med Vollers artikel är att lyfta icke erkända stater där demokratisering har 

större möjligheter för demokratisering. Han menar att man ska åtskilja 

																																																								
20 Rustow, Dankwart. Transitions to democracy. City University of New York, 1970, 351 
21 Denk, Thomas & Silander, Daniel, Att studera demokratisering: fenomen, förlopp, förutsättningar 
& framtid, Santérus, Stockholm, 2007, 26 
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demokratiseringsdebatten från statsbildningsdebatten då dessa inte är beroende av varandra. 22 

En annan artikel är From presence to action: political representation and democracy in Iraqi 

Kurdistan skriven av Ayelet Banai som tar upp det politiska styret i Bashur och hur det ser ut. 

Banai diskuterar även kring det faktumet att Bashur har allmänna val och att minoriteters 

rättigheter ses efter. Om rättigheterna fungerar i praktiken diskuteras i artikeln men även om 

demokrati i helhet. Barani tar även upp demokratin i parlamentet och om full inklusion följs.  

David Romano och Mehmet Gurses är två andra författare som lyft frågan om demokrati i 

Kurdistan. År 2014 skrev dem boken Conflict, Democratization, and the Kurds in the Middle 

East, där de först tar upp de olika konflikter som ägt rum under kurdernas moderna historia, 

men lyfter även demokratiseringsprocesser i regionen. Författarna diskuterar även möjliga 

hinder för en demokratisk övergång samt vilka de regionala problemen kan vara. Spänningen 

mellan Erbil, Ankara samt Bagdad tas även upp där de Turkiets skilda intressen jämfört med 

kurderna. Att kurderna i Irak ska skapa en självständigstat skrämmer Turkiet då de fasar över 

att kurderna i Turkiet kommer bli inspirerade och ta efter.  

 

3.2 Teoretiskt ramverk 
 

Med demokratisering syftas det på de processer där stater i stor omfattning har ett 

demokratiskt styre. Teorin om att se på demokratisering utifrån processer där det finns olika 

faser uppkom först av Rustow. Fyra faser presenterades av Rustow och kom att vara väldigt 

betydelsefull för demokratiseringsforskningen. Olika studier har sedan gjorts med denna teori, 

oavsett om de handlat om hur demokratisering sett ut under ett tidsförlopp eller hur 

demokratisering har sett ut som helhet. Grunden är dock att demokratisering går igenom ett 

flertal faser. Att använda sig av denna teori ger möjligheten att få fram en generell bild av 

demokratiseringen, samt att teorin är ett bra redskap för en analys.23 Det finns även en lucka 

inom detta ämne då det inte existerar studier om demokratiseringen i Bashur i form av faser.  

 

 

																																																								
22 Voller, Yaniv. Contested sovereignty as an opportunity: understanding democratic transitions in 
unrecognized states, Democratization, 2015, 621-623 
23 Denk, Thomas & Silander, Daniel, Att studera demokratisering: fenomen, förlopp, förutsättningar 
& framtid. 2007, 26. 
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Rustows demokratiseringsprocess består av fyra faser, han benämner dock dessa på engelska 

vilka är: Background condition, preparatory phase, decision phase samt habituation phase.24 

Faserna ingår i en modell där syftet är att demokratisering går igenom olika stadier25. 

Sedan har faserna översatts till svenska av Silander samt Denk i boken Att studera 

demokratisering. Faserna benämns då för: enhetsfas, upplösningsfas, övergångsfas, 

konsolideringsfas. 26 

 

3.2.1 Enhetsfas 
Först och främst, om det ska ske en demokratisering överhuvudtaget så måste det existera ett 

samhälle där styret kan genomgå en demokratisering. Med enhetsfas menas då att ett samhälle 

går samman och blir eniga. Befolkningen ska inte ha någon tvekan om vilka de känner sig 

samhöriga med.  Hur enat ett samhälle är varierar stort, vissa samhällen är kanske inte alls i 

närheten av enighet, medan vissa har gått igenom enhetsfasen för länge sedan. Om situationen 

är så att samhället inte är enat, stabilt eller ens bildat, så måste man först gå igenom en fas där 

man skapar en stat.  

 

Rustow syftar här till exempelvis grupper som vill bilda ett eget land, vilket passar min valda 

frågeställning samt syfte.27 Det väsentliga här i enhetsfasen är att frambringa integration inom 

samhället. Det här för att man ska uppleva en gemenskap inom territoriet där en statsmakt 

finns närvarande, demokratisk som odemokratisk. För att det här ska kunna uppnås måste 

man införa vissa institutioner, exempelvis skattebetalning, dömande makt och administrativa 

institutioner. Rustow tar även upp att exempelvis språket, religionen och kulturen ska vara en 

faktor för främjandet av den nationella identiteten.  

När samhället är enat ska det även finnas en form av respekt av självständigheten samt att 

statsstyrelsen ska ha inre och yttre legitimitet. 

Sammanfattat så ska alltså enhetsfasen ena ett samhälle där de får en gemensam nationell 

identitet samt att en statsstyrelse blir till, Rustow kallar även detta för att man kommer fram 

till konsensus.28 

																																																								
24 Rustow. Transitions to democracy. 350 
25 Denk & Silander. Att studera demokratisering: fenomen, förlopp, förutsättningar & framtid, 27 
26 ibid, 26 
27 Rustow. Transitions to democracy, 351	
28 ibid, 351 
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3.2.2 Upplösningsfas 
Med upplösningsfas, även kallat liberaliseringen, tas makten ifrån de odemokratiska 

styrelseskicken. Rätten att styra samhället försvinner för dessa odemokratiska krafter. I vissa 

fall har styrelseformen blivit ändrad genom att gå från exempelvis tyranni till en auktoritär 

styrelseform. Förändringen kan exempelvis också innebära att vissa demokratiska inslag tar 

mer plats i det sittande styret. Den förändringen kan komma från den sittande makten och att 

de helt enkelt strävar efter en förändring, men den kan även vara så att de tappat effektivitet 

och legitimitet.  

 

För att få fram denna förändring så har exempelvis invånarna genomfört demonstrationer eller 

att andra nationer har utfört påtryckningar. Rustow trycker dock på att det sittande styret inte 

ska kopiera och ta efter andra demokratiska styren som uppstått i regionen, alternativt 

grannländer. Den demokratiska konstitutionen samt institutioner ska alltså inte tas från annat 

håll. Upplösningsfasen tenderar alltså att se på hur det odemokratiska styret tappar legitimitet 

och auktoritet. Sammanfattat menas det även att det kan uppstå konflikt mellan olika sidor för 

att få fram en förändring.29 

 

3.2.3 Övergångsfas 
I övergångsfasen, även benämnt som transitionsfasen fastställs vissa demokratiska organ, man 

etablerar ett demokratiskt styrelseskick. Dessa processer benämns för övergångsfasen. Att 

övergångsfasen kommer direkt efter upplösningsfasen är inte fastställt och uppkommer inte 

automatiskt. När upplösningsfasen är genomförd finns det en risk att andra odemokratiska 

styrelseformer tar över. 

I övergångsfasen ska först fria och rättvisa val införas, där alla vuxna invånare har rätt att 

rösta med denna rättighet. Det ska finnas en konkurrens inom politiken och alla kan få känna 

sig inkluderade. De demokratiska organ som fastställts under övergångsfasen ska se till att 

yttrandefrihet, där allas åsikt spelar roll och får höras. Under övergångsfasen ska det även 

strävas efter och diskuteras om att skriva nya lagstiftningar där de demokratiska rättigheterna 

finns med. Reformarbetet är det viktigaste inom fasen och strävan efter att en valdemokrati 

ska ta form.  Dessa reformer kan ta tid och kan tas steg för steg men det kan även ske direkt.  

Men trots att reformerna genomförs så garanteras inte en liberal demokrati, det finns vissa 

rättigheter som kan saknas men som är grundläggande. Detta kan exempelvis vara vissa 

																																																								
29 Rustow. Transitions to democracy, 353-354	
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odemokratiska krafter, inte tillräckligt stor politisk inklusion och ingen fri konkurrens. 

Militärväsendet kan även spela roll i övergångsfasen där det kan förekomma missbruk av 

makt samt inslag av förtryck.30 

 

3.2.4 Konsolideringsfas 
I den fjärde och sista fasen ska valdemokrati fördjupas och konsolideras. Det som har 

uppnåtts i föregående faser ska alltså här konsolideras. Konsolidering av demokratin i ett 

samhälle syftar även till att ett bekräfta det demokratiska styret i samband med en övergång 

från ett odemokratiskt styre. 

Det finns två frågor som man kan ställa sig inom konsolideringsfasen; Vad är en konsoliderad 

demokrati? Samt hur uppstår en demokrati? Dessa frågor är en del av en stor 

demokratiserings diskussion. Juan J Linz samt Alfred Stepan har varit med i diskussionen om 

demokratisering och har formulerat svar på dessa frågor. Huvudsyftet i deras teori är att det 

finns tre olika synsätt på en konsoliderad demokrati. Dessa tre krav ska vara fundamentala i 

ett demokratiskt samhälle. 31 

 

I den första punkten (institutioner) ska institutionerna bli demokratiska och stabila. 

Övergångsfasen införde vissa institutioner av demokratiska slag, dessa institutioner handlar 

dock mest om valprocedurer, därför måste fler institutioner införas.  

I den andra punkten (beteende) ska individer försöka främja demokratin genom att inte sprida 

odemokratiska ideologier i samhället till syfte att upplösa de demokratiska institutioner som 

existerar. Det ska inte finnas några aktörer som har i syfte att bekämpa demokratin och det 

demokratiska sättet att styra. Alla krafter i samhället ska acceptera demokrati som system. 

I den tredje punkten (attityder) ska invånarna vara medvetna och förstående samt ha en 

stödjande attityd gentemot institutionerna. Invånarna ska även känna sig säkra, lugna samt att 

det inte ska förekomma sympati för krafter som inte ses vara demokratiska och som kan stå i 

vägen för att uppnå en konsolidering.32 

 

 

 

																																																								
30 Rustow. Transitions to democracy. 356-357 
31 Linz, Juan J. & Stepan, Alfred C, Problems of democratic transition and consolidation: southern 
Europe, South America, and post-communist Europe, Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, 1996, 5-
10 
32 Denk & Silander. Att studera demokratisering: fenomen, förlopp, förutsättningar & framtid, 33	
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Tabell 3.1 Demokratiseringens fyra faser 

Faser Förändring 

Enhetsfas Samhället inrättas och stabiliseras som politisk enhet 

Upplösningsfas Det icke-demokratiska sättet att styra samhället upplöses  

Övergångsfas Arbetet med att etablera ett demokratiskt sätt att styra samhället 

påbörjas 

Konsolideringsfas Det demokratiska sättet att styra samhället stabiliseras 

 

Tabellen syftar till att sammanfatta och redogöra för de väsentligaste punkterna som de fyra 

faserna innebär. Tabellen är hämtad ur Att studera demokratisering. 33 Rustow menade att 

faserna endast kan komma en i taget, man kan inte gå igenom två faser samtidigt.34 

 

Varför just Rustows teori valts för studien är att föredra då dessa fyra faser kan ses som 

processer mot en demokratisering. Att sedan använda dessa faser för att genomföra en analys 

underlättar och förtydligar studien. En generell bild kan skapas utifrån dessa faser och 

analysen ger även en förenklad bild. Då det har riktats en del kritik mot denna teori då den 

ibland anses vara alltför övergripande samt alltför lätt så ska ytterligare en teori användas. För 

att kunna få en mer tydlig och fördjupad analys så ska Rustows teori kompletteras med Juan J 

Linz och Alfred Stepans teori om den konsoliderade fasen där valdemokratin ska fördjupas. 

Kritiken mot Rustows teori har främst handlat om problemet med förenklingen då en massiv 

process förenklas till fyra faser. Denna förenkling ses vara problematisk av kritiker då en 

simplifiering av detta slag kan medföra risker. Dock valdes Rustows teori för denna uppsats 

då den som sagt kan underlätta och förtydliga studien. Andra teorier som hade varit möjliga 

alternativ för studien hade exempelvis varit att enbart använda sig av Linz & Stepans arenor 

för att närma sig en konsolideringsfas(civilsamhälle, politiskt samhälle, rättsstaten, 

statsbyråkrati, ekonomiskt samhälle)35 

 

																																																								
33 Denk & Silander. Att studera demokratisering: fenomen, förlopp, förutsättningar & framtid, 27. 
34 Rustow. Transitions to democracy. 355. 
35 Linz & Stepan , Problems of democratic transition and consolidation: southern Europe, South 
America, and post-communist Europe, 7 
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4. Empiri 
Den kurdiska frågan har och är fortfarande väldigt komplex då kurderna är uppdelade på fyra 

olika stater, Turkiet, Iran, Syrien och Irak. Eftersom att Kurdistan inte är en självständigstat 

består den av en geografiskt sammanhängande region som sträcker sig över dessa fyra stater. 

48% av den kurdiska regionen ligger dock i Turkiet36. Folkgruppen är den största i hela 

världen med 25-40 miljoner människor som inte har en egen stat. Kurderna har även den 

fjärde största folkmängden i Mellanöstern. Kampen om ett fritt Kurdistan har pågått väldigt 

länge, flera kurder har varit med och stridit om ett självständigt land sedan första världskriget. 

Kurderna har varit bosatta i samma geografiska område i över 4000 år.37  

 

Det som håller ihop kurderna är deras historia samt deras kamp som de har för att utveckla en 

egen stat men även för att upprätthålla sina rättigheter och sin säkerhet.38 Under åren som 

kurderna varit bosatta i sin region har de ständigt varit utsatta för förtyck och våld. Gas 

attacker och massdeportering från sina hem har varit en del av kurdernas vardag. Det kurdiska 

språket och kulturen har förr varit förbjudet under en lång tid samt att kurdiska journalister 

och frihetskämpar blir fängslade och torterade.39  Under Saddam Husseins regim utsattes 

kurderna för brutala attacker, avrättningar blev en tradition och massakrer genomfördes med 

diverse strategier. Saddams män begravde vissa levande medan andra blev förgiftade med 

ämnet tallium. 1988 införde Saddam ”Anfal operationen” där en militär operation skulle 

startas mot kurderna. Anfal kommer ifrån en sura i koranen som muslimer läste när man 

bekämpade de ”otrogna”, alltså de som inte var muslimer. Under Anfal operationen hamnade 

182 000 kurder i massgravar och tusentals byar jämnades med marken. Massdeporteringar till 

arabiska städer genomfördes av strategiska skäl. Men den mest omtalade händelsen i Anfal 

operationen är när 5000 kurder blev ihjäl gasade i staden Halabja. Det här ses som en av de 

värsta dagarna i kurdernas historia. Bakom dessa attacker var Saddam Husseins kusin, Ali 

Hassan Majid, men i folkmun kallad för ”kemiske Ali” 40 

 

Flera uppror har skett över hela den kurdiska regionen, i södra Kurdistan(Bashur) var det mest 

omtalade upproret det som skedde 1991. Kurderna i Irak enades och slog ihop sina olika 

peshmerge-styrkor och skapade en enad armé. Peshmerge styrkans namn kommer ifrån ”de 
																																																								
36 Akreyi. Kurdistan - varför är hela världen tyst? 23. 
37 ibid 24. 
38 Karlsson. Kurdistan: landet som icke är, 7. 
39 Svenska FN – förbundet 
40 Akreyi. Kurdistan - varför är hela världen tyst? 70.	
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som står ansikte mot ansikte med döden”. År 1990 gick Irak in i Kuwait, Kurderna var först 

passiva och inväntade något slags klartecken från de övre ledarna, för att sedan i slutet av 

kriget 1991 utnyttja irakiska arméns svaghet då de var pressade. De kurdiska peshmerge 

trupperna intog södra Kurdistan med städer som Erbil, Sulaimaniya, Zakho samt Duhok.  

Även Kirkuk togs över efter en lite längre strid. Trots framgångarna slogs drömmen ner då 

bland annat USA inte stöttade kurderna samt att andra Saddamtrogna rebeller pressade 

tillbaka revolten, de kurdiska trupperna drevs tillbaka. Som efterföljd av detta uppstod 

massflykter till grannländerna runt omkring Irak där de blev nekade inträde. Kris uppstod av 

denna massflykt vilket bland annat Frankrike inte kunde blunda för. Efter diskussioner mellan 

flera länder emellan kom man fram till att resolution 688 skulle införas av FN:s säkerhetsråd. 

Denna resolution kom främst för att skydda folket från Saddam Husseins brutala förtryck men 

även för att få bukt med massflykten. Resolutionens syfte var att upprätta en slags skyddszon 

med flygförbud för de irakiska flygen, denna zon var kontrollerad mellan 1991 till 2003.41 

Detta var första gången som den kurdiska frågan lyftes upp för att få en internationell status, 

vilket gladde kurderna rejält.  

 

Till följd av detta inleddes diskussioner med Bagdadregeringen, kurderna ville inrätta en 

autonom stat med internationell status. Diskussioner gick inte i kurdernas favör och man 

tackade nej till Saddams förslag. Nya konflikter och strider utbröt mellan parterna och 

Saddam införde en blockad för de kurdiska områdena där arbetarna bland annat inte fick 

betalt. Detta för att visa kurderna att en autonom stat med gränser inte skulle gynna dem, 

Saddam ansåg att hans förslag vart gränserna skulle gå var mycket bättre. Kris uppstod i de 

kurdiska områdena då mat, gas och andra förnödenheter inte var tillgängligt, invånarna 

började istället visa sitt missnöje mot de kurdiska ledarna. Man fick omvärdera sina krav och 

möta Saddam. Efter många kompromisser som innehöll bland annat fördelning av olja och 

löften om inga pakter så kom parterna överens, kurdernas krav var att man skulle få införa fria 

val i sitt område där invånarna skulle få välja sin ledare. Efter mycket om och men lyckades 

kurderna till sist upprätta vissa institutioner och fria val kunde genomföras 1992.  

Valet hölls mellan ledarna Massoud Barzani och Jalal Talabani. Barzani förespråkade för en 

autonomstat för kurderna och en demokratisk stat för Iraq, medan Talabani ville ha en 

federalstat med Iraq där kurderna hade självbestämmanderätt. Nationalförsamlingen 

grundades 1992 i de kurdiska områdena där de två partierna fanns representerade. Dessa två 

																																																								
41 Akreyi. Kurdistan - varför är hela världen tyst, 76-79. 
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partier var KDP (kurdiska demokratiska partiet) samt PUK (Kurdistans patriotiska union). 

Dock fanns det många motsättningar mellan de två partierna och flera sammandrabbningar 

inträffade där flera andra parter var inblandade.42 

 

Efter den amerikanska invasionen 2003 rådde det instabilitet i Irak. Saddam störtades 9/3 

2003 och irakiernas tyrann såg sig besegrad, i samband med detta kunde en ny författning 

skrivas 2004. Den nya grundlagens mål var att göra så många parter som möjligt nöjda, vilket 

i slutändan var omöjligt. En kompromiss gick igenom och det sågs vara ett steg närmre en 

demokratisk federal stat. Arabiska samt kurdiska blev officiellt de två språk som finns med i 

författningen. Lagen garanterade även Kurdistans federala status samt att andra regioner 

kunde skapa sin egen delstat.  

 

Kurdernas historia och bakgrund är det som speglar den nuvarande politiken, varje konflikt 

med svek alternativt framgång har bildat kurdernas ideologi och målsättning. Att man har 

genomlidit år av förtryck med diktatoriska ledare har format strävan efter demokrati. Att 

grannländerna har en kultur av auktoritära styren har lett till en bredare kamp för ett fritt 

samhälle. Denna bakgrund ligger där med till grund för kommande analys på 

förutsättningarna för en demokratisering i Bashur.  

 

 

 

	

 

 
	
	

																																																								
42 Landguiden, 2016. http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Irak/Kurdistan  
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5. Analys 
Då studien är teorikonsumerande ska nu en analys av regionen genomföras utifrån de fyra 

processer som nämnts i teoriavsnittet. Rustows demokratiseringsprocess kommer att 

användas, i den sista fasen, konsolideringsfasen, kommer teorin att förstärkas med Linz och 

Stepans(1996) tre aspekter (institutioner, beteende och attityder). Detta avsnitt kommer alltså 

vara upplagt på det sättet att en fas analyseras i taget.  

 

5.1 Enhetsfas 
Enhetsfasen syftar alltså till att det första steget för en demokratisering är att det finns ett 

samhälle där folket är en enhet och kan genomgå en demokratisering. Befolkningen ska vara 

eniga och de känner samhörighet till varandra. Rustow menar att dessa grupper kan vara 

exempelvis dem som vill bilda ett eget land och att exempelvis språket, religionen och 

kulturen ska vara en faktor för främjandet av den nationella identiteten. För att detta ska 

förverkligas måste vissa institutioner införas, exempelvis skattebetalning, dömande makt och 

administrativa institutioner.43  

 

I kurdiska Bashur har folket och styret genomgått stora förändringar, de återkommande 

konflikterna har avlöst varandra. Under hela kurdernas historia har förtrycket varit en vardag 

för folket, och det som har räddat kurderna är bland annat envishet, stolthet samt den 

nationella lojaliteten. Ofta ses även kurdernas gemenskap som en bidragande faktor till deras 

kamp för självständighet. Kulturen, ursprung och erfarenheter är en gemenskap som inte går 

att ta ifrån kurderna. Språket och religionen har även haft en bidragande faktor till 

gemenskapen. Det kurdiska språket är uppdelat i tre olika dialekter, nämligen kurmanci, 

zazaki och sorani, det sistnämnda är även den dominerande dialekten i Bashur. Då det 

kurdiska språket under en längre tid varit förbjudet så har gemenskapen stärkts då familjer i 

hemlighet lärt sina barn kurdiskan och de har gått genom generationer. Eftersom att vikten av 

rätten till sitt språk alltid varit en av kurdernas huvudmål så har språkets betydelse varit 

väldigt viktig för alla kurder oavsett vilken region man kommer ifrån, detta har alltså också 

varit en bidragande faktor till gemenskapen.44 

 
																																																								
43	Rustow. Transitions to democracy. 353.	
44 Karlsson. Kurdistan: landet som icke är, 10. 
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Gemenskapen mellan kurderna i de olika regionerna Bashur, Bakur, Rojava samt Rojhelat har 

dock skiftat under historien, främst på grund av de olika ledarna i regionerna. Ledarna har 

haft olika målsättningar och viljor för Kurdistan vilket har skapat splittring i relationerna. 

Exempelvis PKK, vilket är en gerillarörelse i Bakur har haft konflikter med styret i Bashur, 

där PKK:s ledare Abdullah Öcalan hävdar att Talabani och Barzani tillmötesgår araberna allt 

för mycket. Konflikter ledarna emellan har påverkat befolkningen i de olika regionerna men 

inte till den grad att gemenskapen ska ha splittras. Just gemenskapen har varit nyckeln i hela 

kampen. Kurderna anser sig vara samma folk oavsett vilken del man bor i. När den ena 

regionen är i någon sorts kris eller konflikt hjälps regionerna åt och man får stöd av varandra. 

Detta märks tydligt just nu. Idag så är gemenskapen på sin allra högsta topp, detta kan ses 

vara på grund av IS framfart då motattackerna har lett till samarbete mellan ledarna. 

Regionernas trupper har gått samman för att hjälpa varandra i kampen och detta har bidragit 

till sammanhållningen kurder emellan.45 

 

Även i Bashur har sammanhållningen ökat markant i samband med konflikten mot IS. Många 

minoriteter i regionen förlitar sig på att peshmerge styrkorna säkrar deras frihet. Bland dessa 

minoriteter finns yazidier, kristna samt judar. Det finns alltså flera olika religioner bland 

kurderna, dessa fyra som nämnts är några av dem. Den huvudsakliga religionen i de kurdiska 

områdena är den sunnitiska tron inom islam.46 

 

”Unity within Kurdistan’s diverse population arises from its culture of tolerance, which in 

turn comes from its long history of diverse religious traditions. The Kurdish propensity for 

tolerance is a key element in their desire for an independent political system and is a primary 

reason for their conflict with the various intolerant states among which the Kurds find 

themselves”47 

 

Detta citat är skrivet av Vanessa G. Acker, där hon redogör för en viktig orsak till kurdernas 

gemenskap och enighet. Trots dessa olika religioner i Bashur så samsas kurderna och de lever 

i relativ frid med varandra. Framför allt eftersom att man i första hand känner en nationell 

identitet och att religionen kommer i andra hand, just denna förklaring har varit en enorm 

fördel för kurderna. Att styret i Bashur kan garantera säkerhet i regionen är även en faktor till 
																																																								
45 McDowall, David, A modern history of the Kurds, I. B. Tauris, London, 2004, 390-392 
46 Karlsson. Kurdistan: landet som icke är, 13-22. 
47 Acker, Vanessa, Religion among the kurds: internal tolerance, external conflict. Kennedy School 
Review. 2004, 98 
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att de olika religionerna kan samsas tätt intill varandra samt att det bidrar till en legitimitet för 

de styrande ledarna. Acker trycker på vikten av tolerans i ett samhälle, vilket hon tycker är 

nyckeln till kurdernas strävan för självständighet.  

 

Efter den amerikanska invasionen i Irak hade kurderna i Irak nya förutsättningar. När resten 

av landet var i inbördeskrig där stora konflikter rådde, så var den kurdiska regionen en säker 

plats. Sen 1992 hade kurderna i Bashur haft en autonom stat, 11 år senare gavs denna stat upp 

efter många diskussioner och velande då kurderna aldrig riktigt accepterade denna autonoma 

stat. En av anledningarna till att man sa upp den autonoma staten var för att man fasade inför 

grannländernas förtyck, både politiskt och ekonomiskt. Man var rädd att grannlandet Turkiet 

skulle pressa och strypa Bashur för att kurderna i Turkiet med PKK i spetsen skulle ta efter 

och själva vilja skapa en självständigstat. Med en kurdisk självstyrande region i Irak skulle 

kurderna kunna utnyttja instabiliteten i resten av Irak och få mer legitimitet för att vara den 

enda stabila regionen i Irak.  

 

Under 2014 utlovade den kurdiska ledaren Barzani att en folkomröstning om självständighet 

skulle utlysas, han beordrade kurdiska parlamentet att införa en kommitté inför 

folkomröstningen. Denna folkomröstning har ännu inte inträffat. Barzani säger dock att han 

inte kommer att avgå förrän en folkomröstning om självständighet har skett.48 

 

Sammanfattat kan man konstatera att kurderna i Bashur alltid haft en gemenskap och nationell 

identitet då de strävar efter samma mål och för att många anser att nationen går före 

religionen. När man analyserar enhetsfasen så är det svårt med en tidsavgränsning på grund 

av det faktumet att just den nationella identiteten alltid har funnits där. 

När kurderna i Bashur insåg att den arabiska nationalismen var stark, försökte man stärka sin 

egna också, vilket gav positiva resultat. Kurderna i Bashur har alltså redan inrättat ett 

samhälle men de har inte upprättat en egen självständig stat. Det som krävs i nuläget är en 

folkomröstning. Styret i Bashur kämpar för att erkännas som en självständigstat då de just nu 

enbart är en federal region med självstyre i Irak. Formellt sett är Bashur ingen stat då staten 

ska vara erkänd, men regionen har dock en stadsliknande karaktär då området har uppfyllda 

kriterier för en stat, exempelvis kontroll av territorium där gränserna är tydligt dragna. Att 

kurderna även lyckas försvara dessa gränser och erbjuder säkerhet ger dem legitimitet.  

																																																								
48 Säkerhetspolitik 2016,http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kurderna/Kurderna-i-Irak/ 



Rona	Aksak	
	

	 	 25 (37)	
	

 

5.2 Upplösningsfas 
I Upplösningsfasen tar de demokratiska krafterna över de odemokratiska där de förlorar rätten 

att styra samhället. Mer demokratiska inslag i samhället tar större plats och har mer 

inflytande. Förändringen kan komma från samhället där invånarna genomfört demonstrationer 

eller att andra nationer har influerat styret.  

 

Bashurs historia har varit väldigt händelserik med olika konflikter och maktskiften. År 1991 

gjorde kurderna revolt mot Saddam och hans styre, detta medförde först vinster för kurderna 

men som i slutändan resulterade i enorma förluster med massflykter som pris. Dessa 

massflykter till grannländerna innebar att en humanitär kris var på väg att inträffa. Lösningen 

blev resolution 688 som infördes av FN:s säkerhetsråd. Detta innebar i princip att en 

flygskyddszon infördes över den kurdiska regionen för att säkra regionen från anfall.  

Efter att kurderna lämnades till följd av att flygskyddszonen var över blev många oroliga, 

skulle deras områden och rättigheter åter igen inskränkas? Kurdiska nationalister insisterade 

på att de skulle få sin egna autonoma stat ifrån Irak för att skydda sig själva. 49 

 

Revolten av folket i Bashur 1991, möjliggjorde chanserna för val i regionen. Allmänna val 

infördes 1992 och kurderna fick chansen att styra sin region utan restriktioner från den 

irakiska statsmakten. Kurderna befann sig i övergång, bort från de diktatorsaktiga inslagen 

och dessa val ansågs vara första steget. Styret gick från en totalitär regim till ett styre med 

många demokratiska inslag. Det var alltså här som det demokratiska styret började utvecklas. 

Kurderna började så småningom bygga upp vissa institutioner och deltog aktivt i de allmänna 

valen. Det kurdiska parlamentet i Bashur upprättades 1992 efter långa konflikter och 

diskussioner. Partierna som fanns representerade var KDP, PUK men även mindre partier 

fanns med, exempelvis partier som representerade minoriteterna i området. Även om dessa 

småpartier inte klarade spärren på 5 % så kvoterades de in i parlamentet.50 

 

Efter den amerikanska invasionen i Irak 2003 sågs Bashur som en förebild för hela Irak när 

det gäller demokrati, man ville att resten av Irak skulle ta efter Bashur. Kurderna stod utanför 

kriget och fick sin egen frizon där de kunde upprätta institutioner och bygga upp någon form 

av statsmakt. Krigets efterföljd innebar en mer demokratiserad region med mer institutioner.  

																																																								
49 Karlsson. Kurdistan: landet som icke är, 146-148. 
50 Karlsson. Kurdistan: landet som icke är, 149. 
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Det fanns både intern och extern press för att KRG (Kurdistan Regional Government) skulle 

upprätta demokratiska institutioner och en mer demokratisk kultur. Många internationella 

aktörer pressade KRG mot denna riktning vetandes att de är svaga för de internationella 

aktörernas åsikter. Dessa aktörer var exempelvis USA, Frankrike, England, Kanada samt 

merparten av EU-länderna. Även flera interna aktörer i Bashur främjade aktivt de 

demokratiska inslagen, exempelvis icke-statliga organisationer, föreningar, partier samt 

studenter. Median fördjupades och flera kanaler öppnades, även medborgarnas inflytande 

vägde in mycket för vägen mot en fördjupad demokrati. Oppositionspartier uppstod även mot 

den sittande makten när den demokratiska övergången var igång. Efter Saddams fall och även 

när Daesh uppstod så har åsikterna gentemot kurderna förändrats radikalt. Det svaga stöd som 

kurderna en gång haft ändrades tydligt. Stödet ökades då kriget mot terrorismen fick sin 

kulmen och då kurderna ansågs vara de mest pålitliga allierade i kriget mot terrorismen. USA 

och dess allierade ansåg att den kurdiska styrkan var kapabla att föra striderna på marken men 

med flygunderstöd.51 

 

När den så kallade arabiska våren inträffade ansåg man i Bashur att ”kurdiska våren” 

inträffade 20 år innan. Strävan efter en självständigstat har bidragit till den demokratiska 

längtan. Så de demokratiska vindarna har funnits länge, men det första steget var när 

parlamentet öppnade och de första valen hölls 1992. Jämfört med det föregående styret i Irak 

där Saddam hade en diktatorisk roll med sitt enpartivälde var det nya folkvalda parlamentet i 

Bashur ett stort steg mot demokrati. Bashur ses som en regional demokrati fast det inte är en 

erkänd stat och en fördel i regionen är den eniga åsikten om demokrati. Även fast åsikterna 

kring nationell självständighet skiljer sig mellan olika krafter, så är strävan efter demokrati 

den samma. Demokrati ska tillämpas och fördjupas i Bashur och det är alla krafter eniga 

om.52 

 

5.3 Övergångsfas  
Här ska först och främst fria och rättvisa val införas, strävan efter att en valdemokrati ska ta 

form. Det ska även finnas en konkurrens och alla ska få känna sig inkluderade. De 

demokratiska organ som fastställts under övergångsfasen ska se till att yttrandefrihet, där 

medborgarnas åsikt spelar roll och får höras. Det ska även strävas efter att skriva nya 
																																																								
51 Romano, David & Gurses, Mehmet (red.), Conflict, democratization, and the Kurds in the Middle 
East: Turkey, Iran, Iraq, and Syria, New York, Palgrave Macmillan. 2014 142-143 
52 Abd al-Jabar, Faleḥ & Dawod, Hosham, The Kurds: nationalism and politics, Saqi, London, 2006, 
281 
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lagstiftningar där de demokratiska rättigheterna finns med. Reformarbetet är också väldigt 

viktigt inom fasen, dessa reformer kan ta tid och kan tas steg för steg men det kan även ske 

direkt. Sammanfattat fastställs vissa demokratiska organ, man etablerar ett demokratiskt 

styrelseskick. 

 

En interim konstitution, även kallat TAL (Transnational Administrative Law) inrättades i Irak 

2004 efter att den amerikanska invasionen var över.53  Konstitutionen innefattade kurdernas 

rätter och befogenheter samt att den skapades av kurdernas inflytande. I författningen skrevs 

det bland annat att kurderna fick behålla sin autonoma regering men att det skulle vara en del 

av det federala Irak. Kurdernas huvudsyfte var att åstadkomma störst möjlig autonomi inom 

gränserna för Iraks centralregering. Federalism infördes i Irak och kurdernas självstyrande 

fanns med i konstitutionen där det federalistiska systemet var målet. Tre regioner skapades till 

en början med egna regeringar och de skulle vara substantiella autonomier. Kurderna fick 

även chansen att återvända till sina hem efter att Saddam utfört ”arabisering” i områdena och 

deporterat bort kurderna. 54 

 

Det anses att Bashur har en klar valdemokratisk karaktär där det formella systemet har full 

inklusion. Med valdemokrati menas här att det hålls regelbundna fria och rättvisa val och i 

regionen hålls det regelbundna allmänna och relativt öppna val där alla kvinnor och män över 

18 år får rösta. De tre valen som hållits i Bashur 2005, 2009 och 2013 ses som rättvisa, dock 

finns det vissa röster som menar på valfusk. Parlamentet i Bashur satsar på mångfald i 

partierna där flera etniciteter finns representerade. De två största partierna är som nämnt KDP 

samt PUK, men i parlamentet finns även oppositionspartier, kristna och turkmenska partier, 

islamistiska partier samt kvinnorörelser (Goran, islamistiska broderskapet Kurdistan, Komela 

Islami Kurdistan är exempel på dessa)  

2010 var det 70% av befolkningen som röstade i valet, vilket är en relativt hög procent, 2013 

hamnade siffran på 74%.   

 

Trots att det råder full inklusion i de formella institutionerna så innebär det inte att det i 

praktiken alltid fungerar och att exempelvis den horisontella maktfördelningen är i sitt esse  

																																																								
53 Karlsson. Kurdistan: landet som icke är, 148.  
54 Entessar, Nader, Kurdish politics in the Middle East, Lexington Books, Lanham, 2010, 101 
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Politisk frihet med exempelvis religionsfrihet i Bashur är högre än i resten av Irak, men det 

betyder inte att den är fulländad.55 KRG har fått och får ännu kritik för att inte bevara de 

civila rättigheterna där exempelvis systematisk tortyr genomförs av den kurdiska 

säkerhetsstyrkan.56 Även media och journalister utsätts för attacker och trakasserier, 

exempelvis 2010 då studenten och frilansjournalisten Sardasht Osman kidnappades och 

mördades på grund av sina oppositionella artiklar.57 2013 sköts en journalist till döds på grund 

av sitt arbete kring korruption inom KRG. Dessa två offer är bara några i raden av flera 

attentat mot yttrandefriheten 58. Det har blivit tydligt att de som kritiserar styret och ledarna 

får stora konsekvenser.  

 

Det största problemet är dock att konflikter än idag råder till viss del mellan de två stora 

partierna PUK och KDP. Konflikten handlar bland annat om att de olika partierna har olika 

intressen och mål för Kurdistans självständighet. KDP vill så fort som möjligt få fram en 

folkomröstning för självständighet, och därefter utropa ett självständigt Kurdistan med så stort 

stöd som möjligt från andra aktörer. Så KDPs mål just nu är att få omvärldens samtycke till en 

självständigstat. PUK vill även dem ha självständighet, men de inre konflikterna med stora 

meningsskiljaktigheter inom partiet har gjort så att de inte kan komma med klara besked och 

åsikter. PUK har även relationer med Iran men på grund av att de finns kurder i Iran också så 

är den Iranska regimen rädda för ett självständigt Kurdistan, så de sätter sig emot detta. Denna 

relation stör processen för självständighet samt att KDP motsätter sig den helt och hållet samt 

att de fördömer relationen.59 

Ett stort problem är även att det finns en avsaknad av total legitimitet för de styrande ledarna 

inom KRG. I praktiken så har KRG alltid fungerat på det sättet att det har varit en region där 

partimedlemskap har stått högt i status samt att relationer till den styrande familjen och 

ledarna har lett till stora förmåner. Förtur till anställningar, universitet, statsförvaltningen, 

privata institutioner samt andra allmänna funktioner är några exempel på förmåner. Detta har 

lett till en viss frustration hos medborgarna då de anser att orättvisa och klyftor förekommer 

avsiktligt samt att korruption är en del av KRG. 2010 gjordes en undersökning där 1000 

																																																								
55 Romano & Gurses, Conflict, democratization, and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq, 
and Syria, 142-143. 
56 McDowall, A modern history of the Kurds, 381. 
57 Commitee to protect journalists, 2010 https://www.cpj.org/killed/2010/sardasht-osman.php 
58 Romano & Gurses, Conflict, democratization, and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq, 
and Syria, 145.	
59 Voller, Yaniv. Contested sovereignty as an opportunity: understanding democratic transitions in 
unrecognized states, Democratization, 2015, 620-623. 
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kurdiska medborgare fick svara på frågor om korruption inom KRG, 90% ansåg att 

korruptionen är ett stort problem.60 

 

Ett annat problem som finns i Bashur är att de kurdiska ledarna är väldigt oroliga över att 

kunna behålla den nationella enheten när regionen möter externa utmaningar där KRG måste 

upprätthålla en bra politik, även för hela KRGs existens. De försöker bevara de nationella 

intressena genom att försvara kurderna mot externa hot. Den kurdiska politiska eliten är 

känslig mot kritik, i synnerhet när det gäller övertramp på de mänskliga rättigheterna. 

Politikerna gör allt i sin makt för att måla upp KRG som en full demokrati, om inte full, på 

god väg till en demokrati. Detta är inte enbart på grund av deras bild och status av omvärlden 

utan även för att demokrati är en viktig del av kurdernas nationella identitet som har framförts 

och fastställts för flera hundra år sedan. Idén och målet har varit att invånarnas åsikter står i 

centrum, vilket inte helt har lyckats uppnås i dagens Bashur.61 Den demokratiska ”andan” är 

även det som har ställt kurder och deras identitet mot araberna. Detta var tydligt och klart 

uttalat av den nuvarande premiärministern Nechirvan Barazani som i ett tal 2012 sa: 

 

”Recently 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. By 

contrast, the Kurdish Spring began twenty years ago when the people of Kurdistan rose up, 

with the support of the Kurdistan political parties, and managed to end the authority of one of 

the most dangerous dictators of that time in our land, choosing to install the rule of law, 

democracy and freedom without the support of foreign countries”62 

 

Nechirvan Barzani menade alltså här att den kurdiska demokratiska våren hade inträffat för 

20 år sedan, som nämnts tidigare. Denna demokratiska strävan är således väldigt viktig för 

kurderna och dess identitet.63 Eftersom att denna strävan är så pass viktig så har styret i 

Bashur insett kritiken som förts mot dem och har nu inlett undersökningar och fler 

institutioner för att komma till botten med anklagelserna och få igenom reformer i samhället.  
																																																								
60 Romano & Gurses, Conflict, democratization, and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq, 
and Syria, 148. 
61 ibid, 146-148.	
62 Romano & Gurses, Conflict, democratization, and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq, 
and Syria, 149 
63 Bengio, Ofra. The Kurds of Iraq: building a state within a state, Lynne Rienner, Boulder, Colo, 
2012, 318. 
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5.4 Konsolideringsfas 
Konsolideringsfasen syftar till att valdemokratin ska fördjupas och konsolideras. Det som har 

uppnåtts i föregående faser ska alltså här konsolideras. Huvudsyftet i Juan J Linz samt Alfred 

Stepans teori är att det finns tre olika synsätt på en konsoliderad demokrati.  

I den första punkten, institutioner, ska institutionerna bli demokratiska och stabila och fler 

institutioner måste införas. De institutioner som är etablerade ska lyda lagarna. I den andra 

punkten, beteende, ska individer försöka främja demokratin genom att inte sprida 

odemokratiska ideologier för att upplösa demokratiska institutioner. Inga aktörer ska här 

bekämpa demokratin och det demokratiska sättet att styra. I den tredje och sista punkten, 

attityder, ska invånarna vara medvetna och förstående samt ha en stödjande attityd gentemot 

institutionerna. Invånarna ska även känna sig säkra, lugna samt att det inte ska förekomma 

sympati för krafter som inte ses vara demokratiska. Dessa tre krav är de grundläggande 

demokratikriterierna.64 

 

Då konsolideringsfasen oftast börjar med processer som innebär att de verksamma och de 

institutioner som representeras ska utvecklas gemensamt för att uppnå maximal legitimitet, så 

ska detta analyseras först.  

De olika institutionerna som behövs i en fungerande demokrati existerar. Olika ministerier 

och departement i Bashur har införts, exempelvis ministeriet för naturresurser, kultur och 

unga, samt turism.65 Dessa institutioner har fått stor legitimitet i regionen bland annat för att 

det satts in många olika ministerier men även för att de ser till invånarnas bästa, men de har 

fortfarande en bit kvar för att anses vara fullt demokratiska, exempelvis parlamentet och 

valsystemet. Parlamentet har många gånger fått kritik för att ha inslag av korruption, att de 

som har någon koppling till KRG gynnas oerhört i samhället. För att kunna konsolidera sin 

demokrati måste alltså denna korruptionsstämpel bort. Valsystemet har kritiserats av vissa 

krafter i samhället som anser att 5 % spärren exempelvis hade kunnat sänkas till en lägre 

procent, detta för att de minoriteterna med en liten andel ska kunna vara med i 

beslutsfattandet. Linz och Stepan ansåg att det ska existera resurser i samhället för att kunna 

skapa nya politiska krafter och i sin tur nya partier, detta har Bashur lyckats relativt bra med 

då minoriteter har en chans att få vara med på den politiska arenan, men som nämnt innan kan 

spärren sänkas ytterligare. Även lagstiftningen och beslutsfattandet kan ske på ett mer 

																																																								
64 Denk & Silander. Att studera demokratisering: fenomen, förlopp, förutsättningar & framtid, 33.	
65 Kurdistan Regional Government, 2016 http://cabinet.gov.krd 
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demokratiskt sätt, med bred majoritet hade detta kunnat förändras och förenklas. Det finns 

aktörer i samhället som menar att man ska öka antalet remissinstanser, då ju fler instanser 

bidrar till att man lyssnar och tar hänsyn till flera krafter i samhället. Dessa förändringar och 

förbättringar hade ökat legitimiteten för de representativa institutionerna. En stor majoritet i 

Bashur menar dock på att samhället har förändrats radikalt efter 2003, vilket har ökat 

legitimiteten och vägen mot den konsoliderade demokratin som man vill uppnå. Ett exempel 

på detta är de poliska debatter som har inträffat i samband med val har varit allmänna och 

sändes i flera antal kanaler, detta för att en så stor del av befolkningen ska ha kunnat få 

tillgång till all information. I och med dessa förändringar med ökade politiska plattformar har 

flera krafter i samhället fått chansen att påverka politiken, olika organisationer och föreningar 

har exempelvis skapats efter 2003.66 Även dessa förändringar tyder på att Bashur har många 

tydliga valdemokratiska inslag.  

 

Beteende perspektivet är väldigt viktigt då alla samhällets krafter måste vara medvetna och 

eniga där alla strävar efter demokrati. Alla partier och exempelvis yrkesgrupper och religiösa 

grupper måste ha samma strävan efter det demokratiska synsättet, och agera efter detta. I 

Bashur är en tydlig och stark majoritet, nästintill hela befolkningen, för ett demokratiskt styre. 

De partier som finns i Bashur, exempelvis de största, PUK och KDP, har länge kämpat för att 

upprätta en demokratisk stat. Denna strävan har alltid funnits där, så efter att revolten 

inträffade 1991 var styret i Bashur raska med att införa demokratiska institutioner.  

Att bekämpa demokratin är inget som upplevs förekomma i Bashur, samhället och de 

styrande har upplevt tidigare hur det är att leva i ett auktoritärt och diktatoriskt samhälle, 

exempelvis under Saddam tiden. Det som kurderna under dessa år fick genomlida har satt sina 

spår och andra ramverk förutom demokrati är inget alternativ. I samhällets alla sikt så 

implementeras värdegrunderna på ett tidigt skede, exempelvis i undervisningen. Detta formar 

invånarna och de vaktar, samt vidareutvecklar landets demokrati i hopp om att få ett bättre 

samhälle men också mer legitimitet från omvärlden.67 

 

Grunden om att attityderna, där invånarna ska vara medvetna och förstående samt ha en 

stödjande attityd gentemot institutionerna fungerar på ett bra sätt i Bashur. Styret (KRG) har 

exempelvis infört bidrag för bildandet av föreningar/organisationer och olika politiska 

																																																								
66 MacQueen, Benjamin. Democratization, elections and the ‘de facto state dilemma’: Iraq’s 
Kurdistan Regional Government, 2015, 430-434	
67 Karlsson. Kurdistan: landet som icke är, 147-149 
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plattformar som Tv-kanaler. Detta för att så många som möjligt ska kunna bidra till den 

politiska debatten och på så sätt hindra skapandet av odemokratiska krafter i samhället som 

kan stå i vägen för målet om den konsoliderade demokratin. 

Som nämnts tidigare så har kurderna fått utså mycket förtryck av diktatoriska ledare, detta har 

lett till att man har lärt sig av historien och sina misstag. Att något annat ska tillämpas istället 

för demokrati är inte acceptabelt för de invånarna i Bashur. Den demokratiska andan tillämpas 

i den politiska sfären och på de olika samhällsnivåerna. Att demokrati ska vara den enda 

tillämpade formen accepteras av alla och därför finns det legitimitet för institutionerna. 

Legitimiteten grundas i att historien har visat hur andra styrelseskick har sett ut, och att det 

nuvarande är betydligt mycket bättre. Tack vare områdets resurser i form av olja, olika 

byggavtal samt bidrag från Bagdad så ses KRG som ett väldigt rikt styre. Med detta har 

bidragen och hjälpen till folket ökat och KRG skänker mycket pengar till de behövande i 

Bashur. Under 2009 gav KRG hem till över 11000 hemlösa familjer. I utbyte mot dessa 

bidrag så har folket gett styret legitimitet men även lojalitet. Dock så kan legitimiteten för 

institutionerna stärkas med vissa förändringar. Att KRG har monopol och kontroll över 

landets alla resurser har kritiserats, men det har haft en påverkan på folkets lojalitet. 68 

 

 

 

 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
68 Romano & Gurses, Conflict, democratization, and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq, 
and Syria, 150-151	
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6. Diskussion och slutsats 
Följande svar nåddes med flertalet källor som underlag, exempelvis litteratur, tidigare 

forskningar samt studier. Mitt syfte var att undersöka och analyserna förutsättningarna för en 

demokratisering och vilka dessa var under åren 1992-2016 utifrån Rustows demokratiteori där 

demokratiseringens fyra faser är utgångspunkten. Utifrån detta syfte utformades två 

frågeställningar: Hur ser förutsättningarna ut för en demokratiseringsprocess i Bashur? Och 

Var befinner Bashur sig i en demokratiseringsprocess? 

 

Utifrån de fyra faserna, enhetsfas, upplösningsfas, övergångsfas och konsolideringsfas kan 

man nu i efterhand konstatera vart Bashur befinner sig i dessa faser. Då enhetsfasen innebar 

att det första steget är att ett samhälle existerar där folket anser sig vara en enhet. Detta har 

sedan länge funnits, kurderna i Bashur har alltså redan inrättat ett samhälle men de har inte 

upprättat en egen självständig stat. Därför kan man konstatera att Bashur redan har genomgått 

enhetsfasen.  

 

I Upplösningsfasen så tar de demokratiska krafterna över de odemokratiska där de förlorar 

rätten att styra samhället. Mer demokratiska inslag i samhället tar större plats och har mer 

inflytande. De demokratiska krafterna tog plats tidigt i Bashur, efter år av förtryck från 

diktatoriska ledare så var strävan efter demokrati stor. När arabiska våren inträffade ansåg 

man i Bashur att ”kurdiska våren” inträffade redan 20 år innan. Strävan efter en 

självständigstat har bidragit till den demokratiska längtan och har funnits länge. Även här kan 

man konstatera att Bashur genomgått upplösningsfasen.  

 

I den tredje fasen, övergångsfasen ska fria och rättvisa val införas, en valdemokrati ska ta 

form. Demokratiska organ ska se till att yttrandefrihet, där medborgarnas åsikt spelar roll och 

får höras. Efter den omtalade revolten 1991 som genomfördes av kurderna lyckades man 

etablera allmänna val som genomfördes 1992, efter detta har det hållits regelbundna fria och 

rättvisa val. Därför anses Bashur inneha de kriterier som krävs för att vara en valdemokrati. 

Efter detta påbörjades upprättandet av det demokratiska styret och det började så småningom 

utvecklas. Institutioner skapades och invånarna deltog aktivt i de allmänna valen. Här har 

dock styret i Bashur fått en viss kritik exempelvis mot tystandet av oppositionella röster som 

journalister.  
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I den fjärde och sista fasen, konsolideringsfasen ska valdemokratin och det som uppnåtts i 

föregående faser fördjupas och konsolideras. Här har styret i Bashur kommit en bit på vägen 

med olika reformer där bland annat full inklusion tillämpas, där minoriteter är skyddade. Men 

än är man inte fullt konsoliderade, det finns fortfarande inslag av exempelvis korruption i 

systemet samt hot mot exempelvis journalister 

 

Under dessa fyra faser genomgick Bashur tydliga reformer och utvecklingar, inom varje fas så 

blev styret mer och mer demokratiskt och den demokratiska processen sågs vara igång i ett 

tidigt skede. Redan under 1992 gick makten från att ha odemokratiskt inslag till att bli alltmer 

demokratiska, så under perioden 1992 fram tills idag har Bashur genomgått en stor process 

och kan nu anses vara i konsolideringsfasen.  

 

Det som skulle krävas i nuläget för en allt snabbare demokratiseringsprocess är en 

folkomröstning då styret i Bashur kämpar för att erkännas som en självständigstat eftersom att 

de nu är en federal region med självstyre i Irak. Regionen har dock en stadsliknande karaktär 

där området har uppfyllda kriterier för en stat, exempelvis kontroll av territorium där 

gränserna är tydligt markerade. Dock så krävs det inte att regionen är självständig för att 

kunna genomgå en demokratisering, men det hade dock underlättat arbetet.  

Förutsättningarna för en demokratiseringsprocess ser alltså goda ut i Bashur trots att det 

existerar vissa inslag i styret som kan påverka processen. Dessa inslag, exempelvis 

korruptionen, problem med byråkratin och hotet mot journalister har uppmärksammats och 

reformer har börjat äga rum i Bashur och förändringarna kan redan nu visas i samhället. Om 

dessa inslag försvinner inom styret så kan konsolideringsfasen ses vara avslutad. Att systemet 

kan kalla sig för en valdemokrati är dock uppnått.  
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