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Abstract 

 

This paper’s purpose is to assess Kurdistan Region of Iraq’s democracy, in two different 

points in time: one stretching from 1992 to 2003 and another stretching from 2003 to 2017. 

Robert A. Dahl’s polyarchy model is used as the theoretic framework and an ideal type. The 

polyarchy model contains seven different criteria (referred to as “institutions” by Dahl) that 

all need to be met for the “country” to be considered a polyarchy (which is what is most 

usually referred to as a “democracy”).  

The material is mostly based on annual reports and other source material from human rights 

organizations such as Reporters without Borders and Freedom House, but also from 

independent election observers. 

The conclusion of this paper is that Kurdistan Region of Iraq in the second time period fulfills 

the criteria for having “Free and Fair elections”, which it did not in the first time period (1992 

– 2003). The criteria “Alternative sources of information” was however fulfilled in the first 

time period, but not the second. Although the most basic institutions of polyarchy, such as 

elected officials and universal suffrage, are present in the first time period (1992 – 2003) the 

actual restrictions on freedom of speech and alternative sources of information, makes 

Kurdistan Region of Iraq fall short of polyarchy in that time period. Although there is an 

overall improvement in some of the criterion from the first time period to the second, 

Kurdistan Region of Iraq does not fulfill all of the necessary criterion to be considered a 

polyarchy in the second time period either. 
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Förkortningar 

KRG: Kurdistan Regional Government 

IKP/KNA: Iraqi Kurdistan Parliament / Kurdistan National Assembly. Namnet på Irakiska 

Kurdistans parlament. KNA är det tidigare namnet, numera heter parlamentet IKP. 

DPAK: Democratic Patriotic Alliance of Kurdistan 

KRI: Kurdistan Region of Iraq 

KNN: Kurdish News Network 

IKF: Iraqi Kurdistan Front 

NRT: Nalia Radio and Television 

PUK: Patriotic Union of Kurdistan 

PDK/KDP: Kurdistan Democratic Party 

IS/ISIS/ISIL: Islamiska Staten/Islamiska Staten i Syrien/Islamiska Staten i Levanten 
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1 Inledning 

Mellanöstern är en region som (jämfört med resten av världen) har få demokratier, och ännu 

färre välfungerande demokratier1. 

Många länder i Mellanöstern har enligt de flesta mått bristfälliga mänskliga rättigheter och 

bristfällig demokrati. Mänskliga rättigheter kränks rutinmässigt, både av våldsamma 

extremistgrupper och den politiska makten, även av länder som gör anspråk på att vara 

demokratier2.  

Irak är inget undantag. Dagligen begås människorättsbrott av terrorgruppen IS (Islamiska 

Staten) 3. Även före Islamiska Statens landerövringar började 2014, förekom allvarliga brott 

mot landets medborgare av irakiska staten4. Särskilt Saddam Hussein var ökänd för sina brott 

mot sitt lands egen befolkning: tortyr av fångar, folkmord och krigsbrott är enbart några av de 

brott som begicks under hans styre5. Trots det parlamentsval som hölls efter Saddam Husseins 

störtande har Irak långt kvar till den säkerhet och de individuella friheter som man normalt 

förknippar med demokratiska länder, som bland annat pressfrihet 6.  

I Mellanöstern i allmänhet och i Irak i synnerhet anges Irakiska Kurdistan ofta7 som ett 

exempel på ett område i Mellanöstern där demokratin är mer välfungerande och de mänskliga 

rättigheterna respekteras i större omfattning 8. Tidskriften Foreign Policy skrev följande 

2013:”Iraqi Kurdistan — officially known as the Kurdistan Region of Iraq (KRI) — is the 

country’s only autonomous region. Compared to the rest of Iraq, Kurdistan enjoys more 

stability, security, political pluralism, and freedom for civil society” 9.  

Mot denna bakgrund är det intressant att undersöka om demokratin i Irakiska Kurdistan har 

blivit bättre eller sämre efter Irakkriget, speciellt i en tid då Mellanöstern härjas av våldsamma 

sammandrabbningar mellan olika grupper. 

                                                 

1 Puddington, A. & Piano, 2006:119 
2 al-Jazeera, 2016  
3 U.S. Department of State, 2017 
4 Anon, 2016:127 
5 Pringle, Heather, 2009:64-65 
6 Amnesty.org, 2017 
7 Hassan, 2015a  
8 Se till exempel: Hassan, 2015b 
9 Hassan, 2015a 
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2 Problemformulering 

Irakiska Kurdistan framställs ibland som ett demokratiskt föredöme jämfört med resten av 

Mellanöstern. Kvinnors rättigheter respekteras i högre grad än i andra länder i Mellanöstern, 

val hålls regelbundet och pressfriheten respekteras i högre grad10. Men stämmer denna bilden 

med verkligheten? Är Irakiska Kurdistan att betrakta som en demokrati idag? Har demokratin 

förstärkts eller försvagats efter att Saddam Hussein störtades?  

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva huruvida Irakiska Kurdistan var att betrakta som en 

polyarki mellan 1992 - 2003 samt 2003 - 2017.  

Frågeställningar 

• Var Irakiska Kurdistan att betrakta som en polyarki mellan 1992 och 2003? 

• Var Irakiska Kurdistan att betrakta som en polyarki mellan 2003 fram till 2017? 

• På vilka sätt har polyarkin försvagats eller förstärkts sedan 2003? 

För att genomföra undersökningen har jag använt mig av de sju kriterier Robert Dahl menar 

kännetecknar en polyarki. Eftersom ingen stat uppfyllt samtliga demokratiska institutioner 

fullständigt, betecknar han de stater som kommer närmast som polyarkier. 

Dahls kriterier riktar sig främst till självständiga stater. Irakiska Kurdistan är ingen 

självständig stat utan en autonom region inom det federala Irak. Dock så menar många 

bedömare att Irakiska Kurdistan i flera bemärkelser fungerar som en de facto stat11. Den 

irakiska konstitutionen ger också Irakiska Kurdistan långtgående autonomi i de flesta 

politikområden, förutom utrikespolitiken och några mindre politikområden. På den grunden 

har jag bedömt Dahls kriterier som en lämplig utgångspunkt i min undersökning.  

  

                                                 

10 Davis, 2008 
11 Se exempelvis: Galbraith, 2006:170 
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4 Bakgrund 

4.1 Vad är Irakiska Kurdistan? 

Irak är en federation i Mellanöstern med cirka 36 miljoner invånare12. I norra Irak ligger den 

autonoma regionen Irakiska Kurdistan (eller Kurdistan Region of Iraq, IKR). Irakiska 

Kurdistan har cirka 5 miljoner invånare13. 

 

Illustration 4.1: Daily Kos, 2015. Kurdish Ambitions 

Regionen Irakiska Kurdistans gränser är bestridda. Enligt den Irakiska konstitutionen utgör 

provinserna Erbil, Dahuk och Sulaymaniyya officiellt Irakiska Kurdistan och Erbil är 

huvudstad 14. Dispyten mellan Irak och Irakiska Kurdistan gör sig i huvudsak gällande 

huruvida provinsen Kirkuk bör inkluderas i Irakiska Kurdistan 15. Enligt Irakiska 

                                                 

12 Cia.gov, 2017 
13 Rudaw, 2014a 
14 Cabinet.gov.krd, 2017a 
15 Galbraith, 2006:167-168 
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konstitutionen skall en folkomröstning avgöra huruvida Kirkuk bör tillhöra regionen Irakiska 

Kurdistan eller förbi en del av Irak. Omröstningen var först planerad att hållas år 2007, men 

har flera gånger skjutits upp och är ännu inte genomförd16. 

Kirkuk har idag en stor kurdisk befolkning, men även många andra etniska grupper bor i 

Kirkuk som till exempel araber, turkmener, armenier och assyrier17. Provinsen Kirkuk 

kontrolleras sedan 2014 av Irakiska Kurdistans säkerhetsstyrkor, Peshmerga18.  

Peshmerga-styrkorna är Irakiska Kurdistans semi-officiella armé. Sedan ett beslut i KNA 

(Kurdistan National Assembly) 2005 har inte heller de irakiska försvarsstyrkorna tillåtelse att 

beträda irakiska Kurdistans territorium utan en omröstning i KNA.19  KRG har sedan 2006 

också ett utrikesdepartement på ministernivå, och diplomatisk representation i bland annat 

Tyskland, USA och Iran 20.  

4.2 Historik 1987 - 2003 

År 1987 började den Irakiska armén, under Saddam Husseins ledning, genomföra gasattacker 

mot norra Irak (jmf. Irakiska Kurdistan). Denna militära kampanj blev känd som Anfal-

kampanjen, eller Al-Anfal på arabiska. Dess kulmen nåddes den 16:e maj 1988, då Halabja 

attackerades och mer än 5000 människor dödades21. Hela den militära kampanjen krävde 

mellan 100 000 och 200 000 människors liv. Kurdistans regionala regering uppskattade senare 

dödssiffran till 182 000 människor 22. Irakiska regeringen förflyttade eller deporterade också 

upp emot en miljon människor 23.  

För att ha en möjlighet att stå emot den Irakiska armén valde PUK och KDP samt tre mindre 

partier att lägga sina olikheter åt sidan och bilda Iraqi Kurdistan Front (IKF) år 1988. Några år 

senare, närmare bestämt 1991, såg IKF en möjlighet att göra revolt mot Irak. I och med Iraks 

invasion av Kuwait, såg de möjligheten för kurderna att göra sig fria från Irak 24.  

                                                 

16 Issaev and Zakharov, 2017 
17 Anderson, 2011:1 
18 BBC News, 2014a 
19 Galbraith, 2006:168 
20 Bengio, 2012:305 
21 Galbraith, 2006:28 
22 Ibid, 2006:27 
23 Ibid, 2006:153 
24 Ibid, 2006:153 
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Efter Anfal-kampanjens attacker upprättades en så kallad flygförbudszon över Irakiska 

Kurdistan av USA, Storbritannien och Frankrike i en operation kallad Northern Watch25 för 

att förhindra ytterligare attacker26.  

Saddam Hussein beslutade sig 1991 för att dra tillbaka den irakiska armén till den irakiska 

sidan av den tänkta gränsen till Irakiska Kurdistan. Dessutom såg han till att dra in 

löneutbetalningarna till offentliganställda i Irakiska Kurdistan, bland annat lärare och poliser. 

Detta tillbakadragande möjliggjorde att kurderna kunde ta kontroll över det område som kom 

att betecknas Irakiska Kurdistan 27.  Därför beslutade sig Iraqi Kurdistan Front för att upprätta 

ett parlament i Irakiska Kurdistan, samt att utlysa val till detta parlament 28.  

Efter 2003  

Iraks diktator Saddam Hussein störtades 2003 av USA-ledda styrkor, efter anklagelser om att 

Irak hade massförstörelsevapen, ett påstående som visade sig inte stämma. I den USA-ledda 

militära invasionen deltog även Irakiska Kurdistans armé, Peshmerga, som bildade den norra 

fronten mot Bagdad29. 

5 Tidigare forskning 

Boken The Kurds of Iraq – Building a State Within a State är skriven av Ofra Bengio och 

publicerades 2012. Den behandlar kurdernas kamp för en självständighet i allmänhet under 

1900-talet och 2000-talet men tiden sedan år 1968 i synnerhet 30. (1968 genomförde Ba’ath-

partiet sin andra statskupp: den första statskuppen genomförde de 196331). I boken behandlar 

författaren mera specifikt hur kurdernas ställning inom Irak kom att inverka på störtandet av 

Saddam Hussein och kurdernas ökade autonomi i efterdyningarna av Irakkriget, samt vilka 

externa och interna hinder Irakiska Kurdistan har övervunnit i nationsbyggandet 32.  

I boken The End of Iraq: How American Incompetence Created a War Without End av Peter 

W. Galbraith ger författaren sin förklaring om varför USA:s invasion av Irak skapade nya 

                                                 

25 Aziz, 2014 
26 Galbraith, 2006:55 
27 Galbraith, 2006:56 
28Ibid, 2006:155 - 156 
29 Ibid, 2006:158 
30 Bengio, 2012:ix 
31 Ibid, 2012: 27 
32 Ibid, 2012:ix 
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konflikter samt på nytt lyfte gamla konflikter upp till ytan. I sin bok beskriver författaren 

historiska skeenden och beskriver även sina erfarenheter som anställd på USA:s ”Senate 

Committee on Foreign Relations”, i vilken roll han även besökt Irak och Irakiska Kurdistan. 

Boken The Kurds: Nationalism and Politics är en antologi där alla kapitlen på något sätt 

kretsar kring kurderna och begreppet etnicitet. Förutom att undersöka kopplingarna mellan 

etnicitet, religion och nationalism, behandlar boken även mera specifikt vilken betydelse 

politisk islam haft för kurdiska grupper. Boken ger också insikt i på vilket sätt den kurdiska 

självständighetskampen i Irak kan gynnas eller missgynnas av att Irakiska Kurdistan fortsätter 

eller inte fortsätter vara en del av det federala Irak. 

6 Teori 

Denna undersökning kommer att baseras på Robert A. Dahls polyarki-kriterier. Dahl är en av 

de mest inflytelserika forskarna i demokratistudier och hans demokratikriterier är ofta 

citerade. 

Eftersom irakiska Kurdistan i de flesta aspekter fungerar som en suverän stat, gör jag 

bedömningen att Robert Dahls polyarki-kriterier är tillämpbara på Irakiska Kurdistan trots att 

den är en region inom federala Irak och inte en suverän stat. Den inhemska suveräniteten är i 

stort sett ohotad. Inhemsk suveränitet innebär att ”den formella organisationen av politisk 

auktoritet inom staten och förmåga för myndigheter att utöva en effektiv kontroll inom 

gränserna för sin egen statsbildning” 33.  

När Dahl utformade sina polyarki-kriterier ansåg han inte att demokrati var ett styrelseskick, 

utan ett ideal. Alla världens länder som idag vanligen kallas demokratier såsom USA, Sverige 

och Kanada är enligt Dahl inte demokratier, utan polyarkier. Ett demokratiskt land vore enligt 

honom ett land som uppnått hans demokratikriterier till fullo, vilket han menar inget land 

ännu har gjort. 

Dahl menar att representativ demokrati är det mest demokratiska politiska system som är 

praktiskt genomförbart i stor skala, dvs. i moderna nationalstater. Samtidigt menar Dahl att 

dessa kriterier är nödvändiga men inte tillräckliga för ytterligare demokratisering 34. Han 

menar samtidigt att polyarki oundvikligen för med sig friheter, och dessa friheter är 

                                                 

33 Krasner, 1999:10 - 11 
34 Dahl, 2011:221-223 
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essentiella för att polyarkin överhuvudtaget ska upprätthållas. Försvinner dessa friheter 

upphör även polyarkin i sig att existera, menar Dahl. Dahl anser också att inrättandet av en 

polyarki (dvs. en stat som i tillräcklig grad uppfyller hans demokrati-kriterier) ofta för med sig 

att medborgarna i polyarkin börja hysa särskilda åsikter som många i västvärlden förknippar 

med en särskild typ av polyarki, nämligen liberal demokrati. Därför menar Dahl att de sju 

polyarki-kriterierna är tillräckliga för att identifiera en polyarki 35. 

Dahls sju polyarki-kriterier är: 

1. ”Valda befattningshavare. Kontrollen över myndigheternas politiska beslut ligger 

enligt författningen hos valda befattningshavare.  

2. Fria och opartiska val. De valda befattningshavare utses i regelbundet återkommande 

och opartiska val, där tvångsinslag är mycket begränsade. 

3. Allmän rösträtt. Praktiskt taget alla vuxna har rösträtt vid valen av befattningshavare. 

4. Rätt att kandidera i val. Praktiskt taget alla vuxna har rätt att kandidera till de 

offentligt valda befattningarna, även om åldersgränsen kan vara högre för att inneha en 

vald befattning än för att rösta. 

5. Yttrandefriheten. Medborgarna har rätt att utrycka sina åsikter om politiska frågor i 

vid bemärkelse, utan att riskera allvarliga straff. Detta innefattar kritik av 

makthavarna, staten, regeringen, det socioekonomiska systemet och den förhärskande 

ideologin. 

6. Alternativa informationskällor. Medborgarna har rätt att söka alternativa 

informationskällor. Sådana finns och är lagligt skyddade. 

7. Församlingsfrihet. För att säkra sina olika rättigheter, inklusive dem som angetts ovan, 

har medborgarna också rätt att bilda relativt oberoende föreningar och organisationer, 

däribland politiska partier och intressegrupper. " 36 

Fria och opartiska val innebär att de valda befattningshavarna väljs i hemliga, regelbundna, 

och opartiska val. Genom att valen är regelbundna kan medborgarna utkräva ansvar från 

befattningshavarna, det vill säga politikerna. Är medborgaren nöjd med hur en politiker skött 

sitt ämbete kan medborgaren ge politikern fortsatt förtroende genom att rösta på honom eller 

                                                 

35 Ibid, 2011:222-223 
36 Dahl, 2005:343-4 
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henne. Om medborgaren däremot är missnöjd med hur politikern skött sitt ämbete kan 

medborgaren rösta på en annan politiker för att visa sitt missnöje37. 

Allmänna rösträtten ska enligt Dahl omfatta alla vuxna medborgare som inte är ”mentalt 

handikappade”. De röstberättigade kallas i statsvetenskapligt språkbruk för demos. Stora 

medborgargrupper kan inte uteslutas ur demos: då kan inte rösträtten betraktas som allmän.  

Dahl menar till exempel att USA inte var att betrakta som en fullständig polyarki under 

segregationen när stora väljargrupper (i det här fallet afro-amerikaner) hindrades från att rösta 

i södra USA, trots att de utgjorde en betydande del av befolkningen38. Dahl menar att USA 

inte hade allmän rösträtt fören införandet av ”Voting Rights Act” 1965, vilken bland annat 

förbjöd diskriminering baserat på hudfärg vid röstning i val39. Innan ”Voting Rights Act” 

(1965) kunde till exempel afro-amerikaner tvingas fylla i frågeformulär för att få möjlighet att 

rösta. I praktiken var frågorna på formulären kuggfrågor, och oavsett hur frågorna besvarades 

nekades afro-amerikanerna att rösta40.  

Yttrandefriheten skyddas enligt lag och ger alla medborgare rätt att uttrycka sig utan risk för 

repressalier.  

De alternativa informationskällorna har rätt att granska och kritisera staten utan risk för 

repressalier såsom trakasserier, hot om våld eller våld. Hot mot pressen är straffbart och hoten 

utreds av det juridiska systemet.  

Församlingsfriheten innefattar rätten att fritt bilda och samlas i föreningar. Rätten att 

demonstrera ingår också här. Staten har inte rätt att hindra grupper från att demonstrera. 

Grupper kan dock vara tvungna att meddela i förväg att de kommer samlas, detta för att staten 

ska ha en rimlig möjlighet att se till att den allmänna ordningen upprätthålls (så att exempelvis 

våldsamma upplopp inte uppkommer). 

Med hjälp av dessa kriterier kommer denna uppsats att kvalitativt försöka belägga huruvida 

Irakiska Kurdistan idag är att betrakta som en polyarki eller inte, samt försöka belägga 

huruvida polyarki-kriterierna uppfylls till högre eller lägre grad idag än innan 2003.  

                                                 

37 Diamond, 2009:23 
38 Dahl, 1971:29 
39 Dahl, 1971:246-247 
40 Hersch, 2011:1337 
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Irakiska Kurdistan åtnjuter ett stort mått av självstyre och anses ha de facto autonomi sedan 

199141. Eftersom irakiska Kurdistan har de facto autonomi bedömer jag det som att Robert 

Dahls polyarki-kriterier kan appliceras på detta fallet. Likaså ges Irakiska Kurdistan enligt den 

artikel 115 i den irakiska konstitutionen långtgående bestämmanderätt i de beslutsområden 

som inte explicit beskrivs som den federala regeringens exclusive provisions. De fåtal 

exclusive provisons som föreskrivs i irakiska konstitutionen är exempelvis utrikespolitik, 

frågor om nationell säkerhet samt finanspolitik 42.  

7 Metod 

Denna uppsats är en beskrivande fallstudie som syftar till att undersöka och jämföra huruvida 

Irakiska Kurdistan var att betrakta som en polyarki under två tidsperioder, 1992 – 2003 och 

2003 – 2017. Fallstudier handlar i huvudsak om att få fördjupade kunskaper om ett enskilt 

fall, snarare än att generalisera resultatet till andra liknande fall43.   

Studien kommer att vara en teorikonsumerande kvalitativ fallstudie, där det enskilda fallet står 

i centrum och teorin används för att förklara fallet. Ambitionen med uppsatsen är såldes inte 

att testa ett teoretiskt perspektiv, då hade en teoriprövande studie varit mera lämplig. I 

huvudsak handlar denna studie om att undersöka huruvida Irakiska Kurdistan var att betrakta 

som en polyarki under två olika tidsperioder 44.  

Uppsatsen baseras på idealtyper. Idealtyper är användbara när man vill ”förtydliga viktiga 

egenskaper hos det aktuella fenomenet”. En idealtyp kan beskrivas som en idealiserad bild av 

verkligheten. I en idealtypsanalys jämförs det aktuella fenomenet med idealtypen, för att 

urskilja likheter eller olikheter mellan fenomenet (dvs. den observerade verkligheten) och 

idealtypen45. 

Genom att analysera de texter som använts i studien, har studien för avsikt att ”vikta” 

materialet gentemot Dahls polyarki-kriterier. Dahls sju kriterier för en polyarki kan ses som 

en idealtyp, där analysobjektet måste uppfylla alla sju kriterier för att kunna betraktas som en 

polyarki 46. Om analysobjektet Irakiska Kurdistan uppfyller alla kriterier i tillfredsställande 

                                                 

41 Romano, 2010:1358 
42 Iraqi Constitution, 2005 
43 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. and Wängnerud, L, 2012:41 - 42 
44 Ibid, 2012:89 
45 Ibid, 2012:140 
46 Dahl, 2011: 221 
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grad är därmed Irakiska Kurdistan att betrakta som en polyarki. Motsatt förhållande gäller 

också: uppfylls inte de sju kriterierna i tillfredställande grad är Irakiska Kurdistan inte att 

betrakta som en polyarki. 

Idealtypsanalysen har den fördelen att den kan belysa vissa utmärkande drag hos särskilda 

fenomen. En av nackdelarna är att det förekommer gränsfall som inte är helt enkla att avgöra 

om de sammanfaller eller inte med den uppställda idealtypen: detta då vissa fenomen helt 

enkelt inte är ”antingen eller” utan någonstans mitt emellan 47, 48.  

7.1 Operationalisering 

För att göra kriterierna möjliga att undersöka har jag operationaliserat dem på följande vis. 

Kriteriet ”Alternativa Informationskällor” undersöks genom att studera vilka medier som 

existerar i Irakiska Kurdistan och särskilt vilka oberoende medier (oberoende från de olika 

politiska partierna) som finns. Vidare undersöker studien hur frekvent journalister utsatts för 

trakasserier, hot eller våld i anslutning till deras yrkesutövning. Dessutom undersöks, i den 

mån det är möjligt, huruvida trakasserier av journalister leder till att förövaren faktiskt lagförs.  

Kriteriet ”Yttrandefrihet” undersöks genom att tillgänglig data gällande till exempel 

trakasserier, hot eller våld mot privatpersoner och politiker (men inte journalister, då 

övergrepp mot journalister undersöks under kriteriet ”Alternativa Informationskällor) 

studeras, där det finns misstankar om att motivet bakom övergreppet är åsikter personen har 

uttryckt. I detta kriterierum kommer i huvudsak rapporter från människorättsorganisationer att 

användas som källmaterial. 

Kriteriet ”Församlingsfrihet” är snarlikt kriteriet ”Yttrandefrihet” då församlingsfriheten och 

yttrandefriheten är nära sammankopplade. Ofta försöker människor få gehör för sin 

yttrandefrihet genom att samlas i större grupper för att organisera sig, diskutera eller 

demonstrera. För att studera hur väl kriteriet ”Församlingsfrihet” uppfylls kommer denna 

uppsats framförallt att undersöka frekvent fredliga demonstrationer störts, förhindrats eller 

avbrutits av polis, säkerhetsstyrkor eller andra myndighetsutövare. En annan viktig 

komponent inom kriteriet ”Församlingsfriheten” är hur långt i förväg grupper måste ansöka 

om demonstrationstillstånd innan de demonstrerar. Att demonstrationstillstånd måste ansökas 

                                                 

47 Bergström, G. and Boréus, K, 2012:167 
48 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. and Wängnerud, L, 2012:139 
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är i sig inget hinder för församlingsfriheten, men det ska räcka att ansöka om 

demonstrationstillstånd ”inom rimlig tid” innan den planerade demonstrationen. 

7.2 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer jag i huvudsak att fokusera på tidsperioden 1992 - 2003 samt 2003–2017. 

Tidsperioden 1992 till 2003 är signifikant av flera skäl. Det var under denna period som 

Irakiska Kurdistans de facto autonomi inleddes. Regionen var visserligen delad i en PUK-

kontrollerad del samt en KDP-kontrollerad del under en tid men de båda sidorna hade sina 

respektive parlament. De båda sidorna började dock enas sakteligen 2002 och skapade 

återigen ett enat parlament. Tidsperioden 2003 till 2017 är signifikant då det var under denna 

tidsperiod som den kurdiska de facto staten inte längre behövde frukta Saddam Hussein som 

ett externt hot. 

I uppsatsen kommer i huvudsak val till det kurdiska parlamentet att behandlas; vad som enligt 

terminologin i Irakiska konstitutionen kallas provinsval (provincial elections), men orden 

parlamentsval och provinsval är synonymer i denna uppsats. Även de val där Irakiska 

Kurdistans president väljs kommer att behandlas. Val till det nationella, irakiska parlamentet 

kommer inte att behandlas i denna uppsats, då de anses falla utför uppsatsen syfte. Detta 

eftersom Irakiska Kurdistan har ett stort mått av självstyre och de nationella valen inte anses 

påverka hur Irakiska Kurdistans styrs i alls lika stor omfattning som provinsvalen. 

8 Material 

Materialet kommer huvudsakligen att bestå av uppsatser, rapporter och avhandlingar skrivna 

av andra forskare. Tidningsartiklar från i huvudsak engelskspråkiga källor kommer att 

användas. Några av de tidningar som kan komma att användas är Al-Jazeera, BBC, 

Washington Post, Foreign Policy samt The Atlantic. Jag kommer att använda mig att både 

första och andrahandskällor.  

Denna undersökning har använt ett antal olika böcker. Den huvudsakliga boken som använts 

för att redogöra för historiska skeenden är boken The End of Iraq: How American 

Incompetence Created a War Without End av Peter W. Galbraith. Denna bok har även 

använts för att beskriva Irakiska Kurdistans uppkomst och dess relation till Irak. 

Detaljerade uppgifter om de folkomröstning som hållits i Irakiska Kurdistan kommer i första 

hand hämtats från oberoende valobservatörer. Människorättsorganisationen Unrepresented 
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Nations and Peoples Organization (UNPO) har vid två tillfällen (år 2009 och 2013) haft 

valobservatörer på plats i Irakiska Kurdistan för att observera hur väl valen är genomförda. 

Dessa två rapporter kommer att användas i denna undersökning för att bedöma hur väl valen 

uppfyller polyarki-kriteriet ”fria och opartiska val”.  

För att studera hur väl kriteriet om ”Alternativa informationskällor” uppfylls kommer jag att 

använda mig av Freedom House årliga rapporter, där de beskriver och rankar friheten i 

världens länder, land för land. I sina rapporter undersöker de bland annat hur rättvisa val som 

genomförts har varit samt hur väl yttrandefriheten, församlingsfriheten och pressfriheten 

respekteras och skyddas i lag49. Även om inte Irakiska Kurdistan är en erkänd stat valde ändå 

Freedom House att mellan 1998 och 2004 utvärdera friheten i Irakiska Kurdistan separat från 

resten av Irak.  

Det amerikanska utrikesdepartmentet (vanligen kallat State Department) rapporterar årligen 

hur väl de mänskliga rättigheterna respekteras av olika länder, var och ett land för sig. Detta 

innefattar även yttrandefriheten, pressfriheten samt församlingsfriheten. Även om State 

Departments rapporter inte rapporterar Irakiska Kurdistans i en separat rapport, så beskriver 

de i separata stycken text hur Irakiska Kurdistan presterar jämfört med resten av Irak. 

Källor såsom Freedom House är välrespekterade men har även mottagit kritik för att ge länder 

som har goda relationer med USA högre rankning i deras demokratiindex. En studie av Nils 

D. Steiner fann att sammanhängande bevis för att Freedom House rankning var kraftigt 

partisk innan 1989, men något svagare och mindre sammanhängande partisk efter 1988. 

Partiskheten kvarstod dock även efter 1988 50. Freedom House menar dock att deras 

mätningar inte har någon kulturell partiskhet, utan istället att deras undersökningar i mångt 

och mycket utgår ifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Samtidigt menar 

Freedom House att alla människors frihet bäst uppnås i liberala, demokratiska samhällen 51. 

Reporters without Borders (RSF) kan också komma att användas för att rapportera om de 

brott som skett mot reportrar och journalister.  

Eftersom jag inte har några kunskaper i varken arabiska eller något av de kurdiska språken, så 

kommer mitt källmaterial baseras på engelskspråkiga eller svenskspråkiga källor. Detta 
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51 Freedomhouse.org, 2010 
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kommer självklart att involvera en riskfaktor, då vissa uttalanden kan vara felaktigt översatta, 

antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Detta kan anses vara ett extra stort problem i fall som 

detta, som berör kontroversiella frågor, eftersom en motpart ibland kan tänkas vilja 

missrepresentera sin motståndares åsikter. Materialet har valts strategiskt och tydligt 

tendensiösa källor har undvikits så långt som möjligt, avsändaren har bland annat granskats 

och uppgifterna har även bekräftats från andra icke-tendentiösa källor 52. Både sekundär- och 

primärkällor har använts. Sekundärkällor har ibland varit nödvändiga att använda, då material 

stundtals varit svårt att finna, men då har det i huvudsak handlat om rena sakupplysningar, till 

exempel vilket datum ett parlamentsval hållit. Men även då har uppgifternas försökt bekräftats 

från andra källor 53. 

9 Fallbeskrivning 

9.1 1992 - 2003 

9.1.1 Valda befattningshavare  

I den första lagen som röstades igenom i Kurdistan National Assembly (parlamentet kallas idag 

Iraqi Kurdistan Parliament, IKP) år 1992 konstateras att ”The members of the assembly 

represents the people of Iraqi Kurdistan” 54. På grund av interna stridigheter som slutligen 

eskalerade till ett inbördeskrig, sammanträdde parlamentet enat (det vill säga med både PUK- 

och KDP-parlamentariker närvarande) senast i maj 1995 på den här sidan Irakkriget 55.  

9.1.2 Fria och opartiska val 

Irakiska Kurdistan tog sina första steg mot demokrati 1991 efter att Saddam Husseins militära 

styrkor drog sig tillbaka. Efter Gulf-kriget upprättade USA i samarbete med Storbritannien 

och Frankrike en flygförbudszon norr om den 36:e parallellen (den upprätthölls ända fram till 

2003 56).  En flygförbudszon innebär att inga flygplan får vistas i luftrummet. I detta fall 

innebar detta att inga andra flygplan än de som försvarskoalitionen godkänt fick vistas i 

luftrummet norr om den 36:e parallellen. Detta innebar att Dahuk och Erbil, men inte 

Sulaymaniyya, inkluderades i flygförbudszonen. Mosul, som också ligger norr om 36:e 

                                                 

52 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. and Wängnerud, L, 2012:288 
53 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. and Wängnerud, L, 2012:288 
54 Kurdistan National Assembly Elections Law, 2009 
55 U.S. Department of State, 2002 
56 Galbraith, 2006:57-58 
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parallellen kontrollerades dock fortfarande av Saddams regim. Tack vare denna 

flygförbudszon kunde kurderna börja skapa sin egen de facto stat i Irakiska Kurdistan 57. 

I och med detta militära beskydd valde Iraqi Kurdistan Front att utlysa ett val och sedan 

upprätta ett parlament, trots att regeringen i Baghdad kallade valet ”olagligt”58 59. 

Parlamentsvalet 1992 hade högt valdeltagande (över 80 procent, enligt Galbraiths i boken 

“The End of Iraq: How American Incompetence Created a War Without End”) och beskrivs 

enligt Freedom House som ”relativt fritt och rättvist”60. Det förekom rapporter om att väljare 

har kunnat rösta flera gånger. Dessutom förekom de tveksamheter om hur hemlig röstningen 

var, då det inte fanns några röstningsbås 61.  

Valet var jämnt men de två partierna PUK och KDP stod som segrare, där 49 platser vanns av 

PUK och 51 platser vanns av KDP. Dock reviderades resultaten så att de två partierna vann 50 

platser vardera, av parlamentets totalt 111 platser 62. 

Förutom parlamentsval hölls även ett presidentval 1992. Den första valomgången blev jämn, 

men Masoud Barzani (Kurdistan Democratic Party, KDP) vann med knapp marginal över 

Jalal Talabani (Patiotric Union of Kurdistan, PUK). Då ingen av parterna ville riskera att 

förlora den andra valomgången valde de att inte genomföra den andra valomgången och 

istället skapa ett kabinett. Kabinettet bestod till hälften av medlemmar från PUK och till 

hälften av medlemmar från KDP 63. 

Trots detta bröt samarbetet snart samman. Konflikten eskalerade snart till ett inbördeskrig, då 

de båda partierna inte kunde komma överens om hur tullintäkter från den KDP-kontrollerade 

Khabur-bron skulle delas. Bron är knytpunkten där turkiska varor kommer in till Irakiska 

Kurdistan, såväl lagligt importerat gods som smuggelgods. De intäkter som KDP tjänade på 

detta var den enda inkomstkälla de hade64. 

Inbördeskriget varade till och med 1998 då ett vapenstillestånd, med amerikansk diplomatisk 

hjälp, till slut förhandlats fram. I avtalet, som kom att kallas Washington Agreement, kom de 

                                                 

57 Galbraith, 2006:60 
58 Ibid, 2006:155 - 156 
59 R, 1992 
60 Freedomhouse.org, 1999 
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62 Galbraith, 2006: 155 
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båda parterna överens om en delning av makten i en övergångsperiod, tills ett val kunde hållas 

i regionen. Dessutom innehöll avtalet en överenskommelse om att de intäkter som 

genererades med handeln med Turkiet skulle delas samt att checkpoints mellan PUK- och 

KDP-kontrollerade områden skulle eliminerats65. Från 1998 fram till 2002 hade Irakiska 

Kurdistan två parlament och två premiärministrar: ett parlament i Erbil som kontrollerades av 

KDP och ett parlament i Sulaymaniyya som kontrollerades av PUK. PUK kontrollerade 

Sulaymaniyya-provinsen militärt medan KDP kontrollerade Erbil- och Dahuk-provinsen. 

Mellan de två delarna låg ett ingenmansland som bevakades av turkiska fredsbevarande 

styrkor.  

Under de följande åren ökade samarbetet mellan de båda delarna av Irakiska Kurdistan, tills 

PUK slutligen år 2002 valde att återvända till parlamentet i Erbil, för att återigen bilda ett 

samlat parlament. Inga fler val till Kurdistan National Assembly hölls förrän efter Irakkrigets 

slut. Däremot hade kommunalval hållits i både de PUK- och KDP-kontrollerade områdena, år 

2000 respektive år 2001. Det kommunalval som hölls i PUK-kontrollerade områden ansågs ha 

gått rätt till, medan det val som hölls i KDP-kontrollerade områden beskylldes för valfusk av 

assyriska kristna. Rapporter om trakasserier från poliser av medborgare som uppmanade till 

bojkott av valet förekom också 66. 

År 2005 gick de båda partierna till val i Irakiska Kurdistans parlament i en samlad koalition, 

tillsammans med flera andra kurdiska partier 67.  

9.1.3 Allmän rösträtt 

I valet 1992 rådde allmän rösträtt, det vill säga att även kvinnor tilläts rösta68. Rösträttsåldern i 

valet 1992 finns det ingen uppgift om. Enligt 1992 års Electoral Law som röstades igenom i 

parlamentet efter valet 1992 sattes dock rösträttsåldern till 18 år69. 

9.1.4 Rätt att kandidera i val 

I Kurdistan National Assembly Electoral Law från år 1992 sätts följande kriterier upp för att 

en person ska kunna ställa upp i val till Irakiska Kurdistans parlament: 

Kandidaterna måste vara: 
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1. En medborgare boende i Irakiska Kurdistan. 

2. Fullt kvalificerad och ha nått 25 år ålder. 

3. Flytande i tal och skrift. 

4. Får inte ha varit dömd för brott som rör allmänt beteende och hederlighet. 

5. Får inte ha varit dömd eller fängslad för mord eller stöld. 

6. Får inte ha deltagit i de brott som planerades och verkställdes av de förtryckande 

myndigheterna i Kurdistan.70 

En person vid namn Bayar T. Doski som jobbar inom Independent High Electoral Commission 

och har befattningen ”Director of Duhok Governorate Office” intervjuades 2008 av Narav 

Salahaddin från Södertörns Högskola. Doski gav i intervjun insikt i hur lagen bör tolkas: 

”Alla som har uppfyllt 30 års ålder, är permanent bosatt i den kurdiska regionen och inte varit 

dömd för någon kriminell handling, pengatvätt eller jobbat med Baatregimen mot regionens 

medborgare, har rätten att kandidera.”71 

9.1.5 Yttrandefriheten 

I en rapport från 1998 ansågs yttrandefriheten vara välmående, detta på grund av att det 

saknades politisk kontroll över många områden i Irakiska Kurdistan 72. Situationen beskrevs 

som liknande 2003: Yttrandefriheten respekterades generellt, även om det förekom rapporter 

om arresteringar av journalister. Bland annat ska journalister från den oberoende tidningen 

Hawlati ha arresterats73. Likaså tilläts paraboler för mottagning av satellit-TV-sändningar 

samt internetanslutningar; båda utan restriktioner74. 

Rapporten utgör en motsättning mot att det under 1998 även förekom rapporter om 

godtyckliga arresteringar, tortyr och utomrättsliga avrättningar av demonstranter, politiska 

motståndare och krigsfångar. Inget oberoende rättsväsende existerade 1998, utan förhör och 

bestraffning genomfördes av tjänstemän från KDP eller PUK 75.  
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År 1999 hölls politiska fångar både i PUK- och KDP-kontrollerade områden. Dock hävdade 

båda partierna år 2000 att de sista politiska fångarna släppts i samband med en fångutväxling 

som skedde samma år76. 

9.1.6 Alternativa informationskällor 

Medierna i Irakiska Kurdistan var före 1991 kraftigt politiserade och hade främst rollen att 

sprida propaganda åt de olika politiska fraktionerna, samt att bevaka andra militära grupper. 

Även efter inrättandet av flygförbudszonen i oktober 1991 fortsatte de flesta politiska partier 

att ha sina egna medie-organ, något som inte upphörde ens efter valet 1992 och skapandet av 

parlamentet. Många medier var politiserade, men det fanns undantag: tidningen Azadi 

startades och kritiserade sedermera staten77. 

Till följd av inbördeskriget som startade 1994 mellan PUK och KDP, och de facto 

uppdelningen av Irakiska Kurdistan mellan en PUK och KDP-kontrollerad del, polariserades 

medierna ytterligare.  

Ett fåtal oberoende medier dök dock upp, bland annat Amro (Idag). Den grundades 1994 av 

ett antal vänsterinriktade journalister. Tidningen uppfattades dock som för kritisk och 

tidningen tvingades lägga ned. Grundaren av Amro, Asos Hardi, menade att “it was simply 

impossible to publish something that was not in line”78. Några år senare, närmare bestämt år 

2000, kom Hardi tillsammans med ett brett spektrum av journalister med skilda politiska 

uppfattningar att grunda tidningen Hawlati. Det uttalade syfte var att tidningen skulle vara 

oberoende och på sätt och vis ena PUK- och KDP-fraktionerna.  

Även om pressfriheten lagstadgats i Irakiska Kurdistan, menade en rapport av amerikanska 

State Department att pressfriheten år 2001 i praktiken var begränsad i både PUK- och KDP-

kontrollerade områden. Det gick att kritisera de regionala myndigheterna med, men i både 

PUK- och KDP-kontrollerade områden förhindrades respektive oppositions tidningar från att 

distribueras 79. 

Internetkaféer var tillgängliga i större städer i Irakiska Kurdistan, men användarnas vanor 

bevakades av myndigheterna 80. 
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9.1.7 Församlingsfrihet 

Freedom House rapporterade 2003 att ett stort antal Non-Governmental Organizations (NGOs) 

och människorättsorganisationer verkade i Irakiska Kurdistan. Minst 30 politiska partier med 

vitt skilda ideologier hade registrerats och tilläts verka i Irakiska Kurdistan81. Detta är samma 

bild som ges i deras rapport från 1998 82. 

Amerikanska State Department rapporterade år 2002 att partier och grupper som ansågs 

utgöra en säkerhetsrisk eller vägrade registrera sig som partier eller vägrade delta i lokalval, 

hindrades från att verka fritt eller tvingades lägga ned sin verksamhet. Detta förekom både i 

PUK- och KDP-kontrollerade områden 83. Bland annat råkade Iraqi Turkmen Front (ITF) ut 

för en attack 2001 som dödade två av deras vakter, sedan ITF genomfört en sittstrejk i protest 

mot att KDP ansågs lägga sig i det turkomanska lokalsamhällets interna angelägenheter84. På 

PUK-kontrollerat område dödades 13 medlemmar och anhängare till Irakiska 

Kommunistpartiet (Iraqi Workers Communist Party, IWCP) efter att de demonstrerat mot att 

IWCP skulle få sin el och vattenförsörjning avskuren av PUK, i ett försök av PUK att få 

IWCP att lämna PUK-kontrollerat territorium85.  

Oppositionspartier tilläts med andra ord i viss mån men PUK tilläts inte ha ett partikontor på 

KDP-kontrollerat område och vice versa. Ett dussintals fackföreningar hade bildats sedan 

1991 och enligt lagen tilläts de verka politiskt 86. 

9.2 2003 - 2017 

Irakiska Kurdistan har ett unikameralt parlamentariskt system. Parlamentet består av 111 

platser, varav 11 är reserverade för Irakiska Kurdistans minoriteter det vill säga assyrier, 

armenier samt turkmener. 30 procent av parlamentets platser är reserverade för kvinnor, efter 

att antalet platser reserverade för kvinnor höjdes från 25 procent år 2009. Val till parlamentet 

ska enligt Kurdistan Electoral Law (artikel 8) genomföras minst var fjärde år. Minimiålder för 

att kunna väljas in till parlamentet sänktes år 2009 från 30 till 25 år.  
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Alla medborgare i Irakiska Kurdistan fyllt 18 år och som är registrerade i röstlängden har rätt 

att rösta i parlamentsval. Valen till parlamentet sker genom direkta, allomfattande och 

hemliga val.  

Irakiska Kurdistans Parlament (Iraqi Kurdistan Parlament, IKP) har omfattande lagstiftande 

befogenheter på följande områden: Hälso- och sjukvård, utbildning, polis och säkerhet, miljö, 

naturresurser, jordbruk, bostäder, handel, industri och investeringar, sociala frågor, transport 

och vägar, kultur och turism, sport och fritid samt historiska byggnader och monument.  

IKP har delade lagstiftande befogenheter med Iraks parlament på områdena: Tull, elektrisk 

energi och distribution, stads och mark-planering, interna vattenresurser. Däremot har IKP:s 

lagar prioritet, om deras lagar är i konflikt med federala Iraks lagar. Likaså har IKP rätt att 

ändra tillämpningen av federala lagar i Irakiska Kurdistan, om dessa lagar faller utanför 

federala Iraks parlaments exklusiva lagstiftande befogenheter 87.  

9.2.1 Valda befattningshavare 

Irakiska Kurdistans parlament KRG (Kurdistan Regional Government) röstade den 24:e juni 

2009 igenom Kurdistan Draft Constitution. För att konstitutionen ska träda i kraft krävs dock 

även att den godkänns i en folkomröstning; när detta skrivs (maj 2017) har ingen 

folkomröstning ännu hållits. Men för att konstitutionen ska tas till en folkomröstning krävs 

det att en majoritet av parlamentets ledamöter röstar ”Ja” till en folkomröstning. I och med 

valet 2009 förändrades parlamentets sammansättning, då partiet Patriotic Union of Kurdistan 

förlorade ett stort antal platser i parlamentet: istället kom bland annat de nystartade partiet 

Gorran in parlamentet. Denna förändring medförde att det två största partierna, Kurdistan 

Democractic Party och Patriotic Union of Kurdistan, förlorade sin majoritetsställning i 

parlamentet 88. 

De olika partierna i parlamentet är oense om konstitutionens utformning och därmed hur 

Kurdistan ska styras. Bland annat vill partierna PUK och Gorran att presidentens makt ska 

minska; något som det största partiet i parlamentet, KDP, motsätter sig. PUK har svängt i 

frågan gällande konstitutionens utformning: 2009 röstade de tillsammans med KDP igenom 
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ett utkast av konstitutionen89. Därför har Irakiska Kurdistan ingen officiellt godkänd 

konstitution.90 

Eftersom en godkänd konstitution saknas kommer uppsatsen under detta kriterium istället att 

undersöka lagstiftning, samt lagstiftningens tillämpning i prakten, som beskriver Irakiska 

Kurdistans styrelseskick. 

Artikel 3 i Electoral Law deklarerar att:” The members of the assembly represents the people 

of Iraqi Kurdistan.” 

9.2.2 Fria och opartiska val  

Irakiska Kurdistans Electoral Law deklarerar att parlamentet väljs genom direkta, hemliga och 

återkommande val. Val hålls minst var fjärde år 91. 

Parlamentsval hölls i Irakiska Kurdistan 2005, 2009 och 2013 efter Irakkriget. Nästa val var 

planerat att hållas i september 201792, men har skjutits upp på grund av kriget mot Islamiska 

Staten samt politisk osämja, detta enligt en källa inom Kurdistan Democratic Party 93. 

Under parlamentsvalet 2005 besökte Human Rights Watch fem vallokaler för att observera. 

De rapporterade att inga våldsamma incidenter hade observerats. Vidare rapporterade de 

att ”voting went well” och att valdeltagande var högt. KDP och PUK rapporterade båda om 

ett antal hot från varandra 94. 

I en rapport från 2009 publicerad av UNPO (Unrepresented Nations and Peoples 

Organization) kunde organisationens observatörer konstatera att valet 2009 överlag gick rätt 

till. Flertalet problem noterades dock: medierna som rapporterade från valet hade ofta 

anknytningar till partierna, valmaterial hade satts upp på offentliga byggnader och fordon, ett 

par fall där identifikation-kort inte accepterats samt minst ett fall där det bläck som använts 

för att förhindra att röstberättigade från att rösta två gånger, varit borttagbart med 

lösningsmedel 95. 

                                                 

89 Zebari, 2013 
90 Francis, 2012 
91 Cabinet.gov.krd, 2017b hämtad 2017-05-02 
92 Anon, 2016b:4 
93 Rudaw, 2017 
94 Pantheon.hrw.org, 2005 
95Unrepresented Nations and Pooples Organization, 2009:9, 12-13  
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2013 hölls det fjärde parlamentsvalet någonsin i Irakiska Kurdistan. Valdeltagande var högt; 

mer än 73 procent av de röstberättigade röstade. Valet bedöms enligt observatörer ha varit fritt 

och rättvist: de 60 anmälningar om oegentligheter som rapporterats till Independent High 

Electoral Commission (IHEC) bedömdes ogrundade. Det var det första valet sedan 1992 där 

KDP och PUK ställt upp som individuella partier och inte under den gemensamma 

koalitionen kallad Kurdistan Alliance (KA)96.  

9.2.2.1 Presidentvalen 

När de två separata parlamenten (där ett kontrollerades av KDP och det andra av PUK) enades 

definitivt 2005, svors Masoud Barzani in som president, utan att han valts som president i ett 

presidentval97.  

Nästa presidentval hölls 2009 och ett stort antal partier (bland annat KDP, PUK, Kurdistan 

Communist Party- Iraq) gick till val med koalitionspartiet Kurdistan List, och de stödde 

Masoud Barzani som president. Han vann valet med stor marginal och blev vald till president 

med ett fyraårigt mandat98. Dock så förlängdes hans mandat 2013, trots flera 

oppositionspartiers protester, till augusti 2015 99.  

2015 förlängdes dock president Masoud Barzanis mandat återigen med två år av Kurdistan 

juridiska råd (som är en del av Kurdistan Regional Governments Justitieministerium) till 

2017. Detta möttes av kraftig kritik från bland annat oppositionspartiet Gorran. De menade 

inte bara att förfarandet som hade använts för att förlänga hans mandat var olagligt, utan att 

det även krävde parlamentets talares godkännande 100. Gorran motsatte sig också att 

presidentens befogenheter inte begränsats efter att hans mandat förlängts101.  

Nästa presidentval planeras att hållas i november 2017102. Masoud Barzani meddelade 2016 

att han inte kommer ställa upp i nästa parlamentsval 103.  

                                                 

96 National Democractic Institute, 2013 
97 BBC News, 2005 
98 Cabinet.gov.krd, 2009 
99 Refworld, 2016 
100 al-Jazeera, 2015 
101 Göteborgs-Posten, 2015 
102 Al-Monitor, 2017 
103 Rudaw, 2016 
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9.2.3 Allmän rösträtt 

Enligt Kurdistan Electoral Law har alla medborgare över 18 år boende i någon av de tre 

provinserna Dahuk, Sulaymaniyya och Erbil, som officiellt utgör Irakiska Kurdistan, rösträtt 

till parlamentsvalet i Irakiska Kurdistan104. Människor boende i Kirkuk-provinsen tillåts inte 

rösta i valen, på grund av Kirkuk-provinsens bestridda status 105. 

9.2.4 Rätt att kandidera i val 

I Kurdistan National Assembly Electoral Law från 1992 slås det fast att följande kriterier 

gäller för att en person ska kunna delta i val till Irakiska Kurdistans parlament: 

Kandidaterna måste vara: 

1. En medborgare boende i Irakiska Kurdistan. 

2. Fullt kvalificerad och ha nått 25 år ålder. 

3. Flytande i tal och skrift. 

4. Får inte ha varit dömd för brott som rör allmänt beteende och hederlighet. 

5. Får inte ha varit dömd eller fängslad för mord eller stöld. 

6. Får inte ha deltagit i de brott som planerades och verkställdes av de förtryckande 

myndigheterna i Kurdistan. 

Med hänvisning till tidigare nämnda intervju med Bayar T. Doski, så skall ovanstående kriterier 

tolkas på följande sätt: 

”Alla som har uppfyllt 30 års åldern, är permanent bosatt i den kurdiska regionen och inte varit 

dömd för någon kriminell handling, pengatvätt eller jobbat med Baatregimen mot regionens 

medborgare, har rätten att kandidera.”106 

Minimiålder för att kunna väljas in till parlamentet reviderades år 2009 från 30 till 25 år107.  

Flera kvinnliga kandidater deltog i valet 2013 och 30 procent av platserna är reserverade för 

kvinnor. 

9.2.5 Yttrandefriheten 

Kurdistan Press Law från 2008 konstaterar att:  

                                                 

104 Kurdistan National Assembly Elections Law, 2009 
105 Human Rights Watch, 2017 
106 Salahaddin, 2009:22 
107 Cabinet.gov.krd, 2017b 
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” Freedom of expression and publication shall be guaranteed to every citizen within the 

framework of respect for personal rights, liberties and the privacy of individuals in 

accordance with the law […]”108 

Enligt amerikanska State Department kan medborgare kritisera regeringen offentligt eller i ett 

privat sammanhang, men riskerar då att råka ut för repressalier 109. 

2013 rapporterade Human Rights Watch att enbart under 2012 har minst 50 personer, bland 

annat journalister, kritiker av KRG och politiska aktivister, arresterats. Minst 7 av personerna 

har åtalats för att ha ”förolämpat och förtalat en offentlig person”. Ytterligare en person har 

suttit fängslad mer än ett år, utan rättegång, efter att han anklagat KDP för att ha förskringat 

tullintäkter 110. 

9.2.6 Alternativa informationskällor 

Journalister har enligt lagen Kurdistan Press Law från 2008 rätt att bland annat fritt söka och 

rapportera information som är ”viktig för medborgarna samt är av allmänt intresse”. I samma 

lag garanteras de också källskydd, vilket innebär att journalister i de flesta fall har rätt att hålla 

sina källors identiteter skyddade, annat än vid domstolsbeslut om motsatsen. Tidningar har 

också rätt att inte censureras eller tvingas lägga ned sin verksamhet 111.  

Kurdiska myndigheter är enligt lag också skyldiga att ”undersöka och bestraffa den som hotar 

eller skadar en journalist på grund av hans eller hennes arbete”. Journalister får heller inte 

åtalas för förtal så länge det som de skrivit omfattas av hans eller hennes journalistiska 

uppdrag 112.  

Lagen efterföljs däremot inte fullständigt enligt pressfrihetsorganisationen Metro Center for 

Defending Journalists. I en rapport från 2013 menade att över 100 rapporterade fall av 

trakasserier mot journalister inte utretts av myndigheterna 113. Den kurdiska organisationen 

Kurdistan Journalist Syndicate menade också att det fanns provisioner inom lagen som 

snarare än att skydda journalister mot åtal, möjliggjorde åtal mot bakgrunden att 
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109 U.S. Department of State, 2017  
110 Human Rights Watch, 2013 
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112 Human Rights Watch, 2013  
113 Human Rights Watch, 2013 
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journalisterna brutit mot ”regionala lagar för terrorbekämpning, för brott mot sedlighetslagar 

och andra brott”114. 

Freedom House beskriver i en rapport från 2016 att det är vanligt att journalister och medier 

stäms eller åtalas av statliga företrädare för förtal eller förolämpning. Även om journalisters 

rätt att fritt inhämta och rapportera information är skyddad under Kurdistan Press Law, har 

federala irakiska lagtexter använts av företrädare från Irakiska Kurdistan för att undergräva 

pressfriheten som föreskrivs i Kurdistan Press Law, menar Freedom House115.  

Det existerar flertalet oberoende medier i Irakiska Kurdistan mot vilka ett flertal attacker har 

rapporterats. Ett av dessa självständiga medier i Irakiska Kurdistan är Nalia Radio and 

Television (NRT). Under 2015 skedde flera attacker mot mediebolaget. Dess ägare, Shaswar 

Abdulwahid, blev 2013 utsatt för mordförsök. 2015 arresterades Lahur Talabani (brorson till 

Jalal Talabani, grundare av PUK-partiet) misstänkt för kopplingar till mordförsöket. NRT:s 

och KNN:s (Kurdish News Network) kontor stängdes tillfälligt ned av kurdiska 

säkerhetsstyrkor, för påstått samröre med Gorran-partiet. NRT:s kontor öppnades senare 

2015, medan KNN:s kontor fortsatt hölls stängt året ut 116.  

Vidare så har pressfrihetsorganisationen Metro Center for Journalist Rights and Advocacy 

under flera års tid samlat in statistik och rapporterat om brott utföra mot journalister. Deras 

statistik för några av de senaste åren är som följer: 

• Under 2011 registrerade Metro Center 359 överträdelser mot journalister. 85 fall av 

dessa överträdelser var (fysisk) misshandel, 52 fall var arresteringar och kvarhållande i 

häkte samt 57 fall var verbala hot 117.  

• Under 2013 rapporterade de 193 fall av övergrepp mot journalister i Irakiska 

Kurdistan. Dessa övergrepp inkluderade dödshot, trakasserier samt konfiskering av 

journalistisk utrustning118. 

• Under 2016 rapporterades 96 incidenter med 175 olika överträdelser. Av dessa 

överträdelser kan bland annat 24 fall av misshandel, 28 fall där journalistiskt material 

blivit beslagtaget samt 1 fall av kidnappning, tortyr och mord nämnas 119. 

                                                 

114 U.S. Department of State, 2017 
115 Freedomhouse.org, 2017 
116  U.S. Department of State, 2016 
117 e-Kurd, 2012 
118 Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI), 2014 
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• Under de första fyra månaderna 2017 rapporterades 90 överträdelser mot journalister. 

Av de journalister som attackerats fick 16 av dessa personer bestående skador och 3 

personer blev mördade 120.   

Redan 2007 förekom det uppgifter om att journalister var måltavlor för attacker. En FN-

rapport från 2007 slår fast: 

” The KRG authorities continued to subject journalists to harassment, 

arrest and legal actions for their reporting on government corruption, poor 

public services or other issues of public interest."121 

År 2013 röstades ”Access to Information Law” igenom Irakiska Kurdistans parlament. Lagen 

skulle garantera medierna och medborgarna rätten till information om de folkvaldas arbete. 

Däremot särbehandlades medier baserat på partitillhörighet vilket illustreras av att KDP-ägda 

medier hade bättre tillgång till Kurdistan Regional Governments departement i Erbil (där 

KDP har ett betydande politiskt stöd) medan medier med nära band till PUK hade bättre 

tillgång till myndigheternas arbete i Sulaymaniyya (där PUK och Gorran har ett betydande 

politiskt stöd)122. Kritiker av lagen som uttalat sig till Freedom House menar att lagen är vagt 

formulerad vilket i praktiken gjort den kraftlös123. 

9.2.7 Församlingsfrihet 

Lagen ”Non-governmental Organizations Law in the Iraqi Kurdistan Region” från 2011 

föreskriver följande i kapitel 2, artikel 2: 

”Establishing organizations is a Constitutional right, there should not be any obstacles to 

their establishment outside the legal requirements.124” 

I Irakiska Kurdistan existerar ett stort antal partiet. Hela 17 partier av varierande storlek finns 

representerade i parlamentet. Några av de största är Kurdistan Democractic Party (KDP), 

Gorran, Patriotic Union of Kurdistan (PUK) och Kurdistan Islamic Group. Dessutom är 11 

platser reserverade för de partier som representerar de etniska minoriteterna; turkmener, 

assyrier och armenier125.   
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121 UN Assistance Mission for Iraq, 2007 
122 U.S. Department of State, 2017 
123 Freedomhouse.org, 2017 
124 KRG NGO, 2011 
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Oppositionspartier har mötts av något större acceptans efter Irakkriget. I parlaments-valet 

2009 lyckades det nystartade partiet Gorran vinna 22 % av rösterna. I valet 2013 fick Gorran 

fler röster än PUK och Gorran blev därmed andra största parti. De har varit hårda kritiker av 

bland annat korruptionen, människorättsbrotten och bristen på transparens gällande 

oljeintäkterna i Irakiska Kurdistan 126. 

De har stundtals varit våldsamma sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och 

demonstranter. Under enbart 2011 arresterades minst 250 personer av säkerhetsstyrkor vid 

demonstrationer. Dessutom dödades minst 10 demonstranter under samma år. Vid 

sammandrabbningar i samband med arabiska våren, skadades 500 och dödades 10 personer 

127.  

Sedan 2015 måste Non-Governmental Organizations (NGOs) årligen registrera sig för att 

tillåtas verka i Irakiska Kurdistan men NGO:s kan agera relativt fritt inom Irakiska Kurdistan 

128.   

10  Analys 

10.1 Valda befattningshavare 

Robert Dahls första polyarki-kriterium lyder: ”Valda befattningshavare. Kontrollen över 

myndigheternas politiska beslut ligger enligt författningen hos valda befattningshavare”.  

Irakiska Kurdistan saknade både innan år 2003 och efter år 2003 en skriven konstitution.  

Innan 2003, före Saddam Husseins störtande, fungerade Irakiska Kurdistan i mångt och 

mycket oberoende från det centrala styret; och det centrala styret motsatte sig kurdiskt 

självstyre.  

Efter det första parlamentsvalet till Irakiska Kurdistans parlament 1992 röstades dock en val-

lag igenom parlamentet. Enligt denna lag framgick ändå att ”The member of the assembly 

represents the people of Iraqi Kurdistan” 129. Denna lag reviderades 2009, men den fortsatte 
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fortfarande att hävda att Irakiska Kurdistan hade valda befattningshavare. Formellt sett ser 

Irakiska Kurdistan från och med 1992 ut att uppfylla kriteriet ”valda befattningshavare”.   

10.2 Fria och opartiska val 

Före 2003 hölls enbart ett parlamentsval och ett presidentval: båda hölls vid samma tillfälle 

1992. Detta val anses enligt oberoende valobservatörer överlag ha gått rätt till: de allvarligaste 

bristerna som rapporterades var att vallokalerna saknade röstningsbås samt att det 

rapporterades om fall där personer kunnat rösta flera gånger. Den första bristen gör att man 

kan betvivla hur privat en persons röst kan anses vara; den andra bristen utgör en motsättning 

till principen om ”En person, En röst”130.  

Överlag får valen 1992 ändå anses relativt opartiska och tvångsinslagen begränsade. Dock så 

kan valen inte sägas vara speciellt regelbundet återkommande, vilket är ett krav enligt Dahls 

kriterium ”Fria och opartiska val”. Inget parlamentsval hölls mellan 1992 och 2005, vilket är 

en stor brist: för att kunna ställa makthavarna till svars, krävs det att makthavarna kan röstas 

ur parlamentet. Kriteriet ”Fria och opartiska val” kan därmed inte anses vara uppfyllt innan 

2003. 

Parlamentsvalen som hölls 2005, 2009 och 2013 anses enligt internationella och nationella 

valobservatörer ha gått rätt till. De oegentligheter som rapporterats om har bland annat 

handlat om att vissa personer röstat två gånger: detta på grund av att det bläck som använts för 

att förhindra de röstberättigade från att rösta två gånger, varit borttagbart med lösningsmedel. 

De 60 anmälningar om oegentligheter som rapporterades till Independent High Electoral 

Commission (IHEC) under valet 2013 ansågs ogrundade.  

Sedan presidentvalet 1992 har enbart ett ytterligare presidentval hållits, närmare bestämt 

2009. Trots detta har presidenten kunnat sitta kvar sin post enda sedan parlamentet enades 

2005, på grund av att hans mandat förlängts vid två tillfällen: en gång av parlamentet och en 

gång av Kurdistans juridiska råd.  

Dahls kriterium ”Fria och opartiska val” föreskriver att ”De valda befattningshavare utses i 

regelbundet återkommande och opartiska val, där tvångsinslag är mycket begränsade”. Då 
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presidentvalen inte varit regelbundna, så kan inte presidentvalen vara att betrakta som 

förenliga med kriteriet.  

Även om inte presidentvalen efter 2003 är att betrakta som förenliga med kriteriet ”Fria och 

opartiska val”, bedöms ändå kriteriet vara uppfyllt, men med viss tvekan. Detta på grund av 

att det under tidsperioden trots allt hållits 3 parlamentsval som bedömts som fria och 

opartiska, och parlamentets ledamöter kunnat röstas bort i de återkommande parlamentsvalen. 

10.3 Allmän rösträtt  

Såväl före som efter 2003 tillämpades allmän rösträtt i parlamentsval. Medborgare över 18 års 

ålder, både kvinnor och män tilläts rösta i parlamentsval. Medborgare som bor i någon av de 

tre provinser som enligt irakiska konstitutionen erkänns tillhöra Irakiska Kurdistan tillåts rösta 

i parlamentsval. Dessa tre provinser är Erbil, Dahuk och Sulemaniyaa. Kirkuk-provinsen 

kontrolleras sedan 2014 av kurdiska styrkor, men tillhör inte officiellt Irakiska Kurdistan. 

Personer boende i Kirkuk-provinsen tillåts inte rösta i parlamentsval till Irakiska Kurdistans 

parlament.  

Kriteriet ”Allmän rösträtt” får således betraktas som uppfyllt både före och efter 2003.  

10.4 Rätt att kandidera i val 

Före 2009 tilläts enbart medborgare över 30 års ålder kandidera i val. 2009 sänktes åldern till 

25 år. I övrigt har inte lagtexten ändrats gällande vilka personer som har rätt att kandidera i 

val från 1992 års version av lagtexten till 2009 års version. 

Däremot måste medborgare uppfylla flera ytterligare kriterier för att tillåtas kandidera i val: 

medborgaren får inte ”[vara] dömd för brott som rör allmänt beteende och hederlighet”, inte 

heller ”[vara] dömd eller fängslad för mord eller stöld” och inte heller ”ha deltagit i de brott 

som planerades och verkställdes av de förtryckande myndigheterna i Kurdistan”. Likaså 

måste medborgaren ”[vara] flytande i tal och skrift” och ”[vara] fullt kvalificerad”. 

Med hjälp av den frågeintervju gjord av Narav Salahaddin från Södertörns Högskola, där han 

intervjuat Bayar T. Doski som jobbar inom Independent High Electoral Commission och har 

befattningen ”Director of Duhok Governorate Office”, har tolkningen av lagen underlättats. 

Doski säger i intervjun: 
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”Alla som har uppfyllt 30 års åldern, är permanent bosatt i den kurdiska regionen och inte varit 

dömd för någon kriminell handling, pengatvätt eller jobbat med Baatregimen mot regionens 

medborgare, har rätten att kandidera.”131 

Med andra ord är medborgare som utfört brott undantagna från att kandidera till 

parlamentsval. Robert Dahls fjärde demokratikriterium som anger vilka medborgare som har 

rätt att kandidera innefattar inga definierade begränsningar. Dahl menar att ”praktiskt taget 

alla” vuxna har rätt att ställa upp. Det förekommer däremot ingen vidare definition av vad 

praktiskt taget alla innebär. En tolkning kan vara att kandidater utgörs av samma del 

av ”demos” som de röstberättigade. Det tredje kriteriet anger att ”praktiskt taget alla” har rätt 

att rösta. De som i det fallet utesluts ur den röstberättigade sammanslutningen är enligt Dahl 

barn, tillfälliga besökare samt ”mentalt handikappade”. Det är alltså de som utgör ”demos” 

som har rätt att rösta, och eftersom Dahl använder samma definition för kandidater borde den 

rimliga tolkningen vara att ”praktiskt taget alla” har samma betydelse i såväl kriterium 1 som 

3.  

Sammanfattningsvis kan man således konstatera att Irakiska Kurdistans bestämmelser om 

vilka som få kandidera har mer omfattande begränsningar än vad som utifrån nämnda 

tolkning föreskrivs i Dahls kriterium. Kriteriet uppfylls därmed inte fullständigt i någon av 

undersökningsperioderna. 

10.5 Yttrandefriheten 

Innan 2003 bedömdes yttrandefriheten överlag vara välmående: detta samtidigt som kom 

rapporter om godtyckliga arresteringar, tortyr och utomrättsliga avrättningar av 

demonstranter, politiska motståndare och krigsfångar.  

Efter 2003 garanterades yttrandefriheten i och med Kurdistan Press Law från 2008, men i 

praktiken inskränktes den. Enbart under 2012 rapporterades det att minst 50 personer (bland 

regeringskritiker, journalister och politiska aktivister) gripits. Sju av dessa åtalades 

för ”förolämpat och förtalat en offentlig person”. 

Dahls kriterier föreskriver att ”medborgarna har rätt att uttrycka sina åsikter om politiska 

frågor i vid bemärkelse, utan att riskera allvarliga straff. Detta innefattar kritik av 
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makthavarna, staten, regeringen, det socioekonomiska systemet och den förhärskande 

ideologin”. De arresteringar, den tortyr och de utomrättsliga avrättningar mot bland andra 

demonstranter och politiska motståndare som förekom innan 2003 tyder på att 

yttrandefriheten inte respekterades. De inskränkningar som finns i yttrandefriheten i Irakiska 

Kurdistan efter 2003, där kritiker av regeringen åtalats för förolämpning och förtal, tyder på 

att yttrandefriheten inte respekteras i Irakiska Kurdistan efter 2003 heller. 

Då yttrandefriheten inte tillämpas som lagen förskriver och repressalier som riktas mot de 

som uttrycker sig kritiskt mot de styrande i KRG, kan inte kriteriet ”Yttrandefrihet” anses 

vara uppfyllt, varken före eller efter år 2003. 

10.6 Alternativa informationskällor 

Kriteriet ”Alternativa informationskällor” föreskriver att ”medborgarna har rätt att söka 

alternativa informationskällor samt att de alternativa informationskällorna är lagligt 

skyddade”. De flesta medier hade kopplingar till de politiska partierna, även om det fanns en 

handfull verkligt oberoende publikationer. Vidare var viss kritik mot de regionala 

myndigheterna acceptabel: dock så hävdar journalisten Asos Hardi motsatsen; han menar att 

kritik var i stort sett omöjlig att framföra. Dock rör hans uttalande omständigheterna i mitten 

av 1990-talet: källorna från Human Rights Watch och State Department behandlar 

omständigheterna tidigt 2000-tal, vilket kan förklara skillnaden i deras bedömning. 

Även om källorna lämnar något motstridiga uppgifter existerade dock en viss mångfald när 

det gäller medierna, om än begränsad. Därmed bedöms kriteriet ”Alternativa 

informationskällor” vara uppfyllt för tidsperioden 1992 - 2003, om än nätt och jämnt.  

Det ökade lagliga skydd som tillkommit efter 2003 i och med införandet av Kurdistan Press 

Law 2008 är önskvärt och i linje med Dahls kriterium, men lagen verkar inte ha tillämpats i 

praktiken: journalister fortsatte att utsättas för brott på grund av sitt yrke. De drabbades av ett 

stort antal fall av hot, misshandel och arresteringar, vilket utgör ett hot mot de alternativa 

informationskällorna. Dessa brott ledde i många fall inte heller till att de begångna brotten 

utreddes av myndigheterna. Att lagen dessutom innehåller vagt formulerade provisioner som 

möjliggör åtal mot journalister om de misstänks för brott mot ”regionala lagar för 

terrorbekämpning, för brott mot sedlighetslagar och andra brott”, leder till att införandet av 

lagen snarare gjorde det lättare för myndigheterna att åtala journalister.  
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Även om det existerar fler medier efter 2003 än innan 2003, och då särskilt fler oberoende 

medier, så utsattes de oberoende medierna för attacker. Exempelvis utsattes Nalia Radio and 

Televisions (NRT) ägare Shaswar Abdulwahid för ett mordförsök mot 2015 och under samma 

år stängdes kanalens huvudkontor tillfälligt ned av säkerhetsstyrkor. Även den Gorran-

anknutna mediekanalen Kurdistan News Network stängdes ned tillfälligt under samma år. 

Likaså skulle medierna lättare kunna granska den politiska makten i och med införandet 

av ”Access to Information Law” 2013, men den särbehandling som gynnade parti-trogna 

medier och innebar ett hinder för den granskningen. 

Det finns såldes stora brister i skyddet för alternativa informationskällor och deras rätt att 

verka fritt samt att kritisera regeringen. Kriteriet ”Alternativa Informationskällor” anses inte 

vara uppfyllt under den andra undersökta tidsperioden, 2003 – 2017. 

10.7 Församlingsfrihet 

Freedom House rapporterade 2003 att ett stort antal Non-Governmental Organizations (NGOs) 

och människorättsorganisationer verkade i Irakiska Kurdistan. Minst 30 politiska partier med 

vitt skilda ideologier hade registrerats och tilläts verka i Irakiska Kurdistan 132.  

Oppositionspartier tilläts men PUK tilläts inte ha ett partikontor på KDP-kontrollerat område 

och vice versa. Ett dussintals fackföreningar har bildats sedan 1991 och enligt lagen tillåts de 

verka politiskt. 

Dessa motstridiga uppgifter tyder på att församlingsfriheten respekterades i viss mån, men att 

vissa begränsningar existerade. Att bilda partier var i stort sätt accepterat, men PUK:s aktiviteter 

begränsades på KDP-kontrollerat territorium och KDP:s aktiviteter begränsades på PUK-

kontrollerat territorium. Dock så var kritik mot PUK (enligt det tidigare beskrivna 

kriteriet ”Alternativa informationskällor”) i praktiken begränsad, så oppositionspartier var 

tvungna att begränsa sin kritik mot PUK; samma sak gällde oppositionspartier på KDP-

kontrollerat område.  

I kriteriet ”Församlingsfrihet” framgår det tydligt att grupper måste tillåtas bilda och verka 

fritt utan alltför stor inblandning från staten. Likaså ska demonstrationer eller protester vara 

tillåtna utan att personer ska riskera trakasserier eller arrestering. De 13 medlemmar och 

                                                 

132 Freedomhouse.org, 2004 
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anhängare till Irakiska Kommunistpartiet (Iraqi Workers Communist Party, IWCP) som 

arresterades i samband med en demonstration hade med andra ord rätt att demonstrera. 

Förbudet mot PUK att ha ett parti-kontor på KDP-kontrollerat territorium och förbudet mot 

KDP att ha ett parti-kontor på PUK-kontrollerat territorium, bör således betraktas som att de 

bryter mot kriteriet ”Församlingsfriheten”.  

Oppositionspartier har mötts av något större acceptans efter Irakkriget. I parlaments-valet 

2009 lyckades det nystartade partiet Gorran vinna 22 % av rösterna. I valet 2013 fick Gorran 

fler röster än PUK och Gorran blev därmed andra största parti. De har varit hårda kritiker mot 

bland annat korruptionen, människorättsbrotten och bristen på transparens gällande 

oljeintäkterna i Irakiska Kurdistan 133. 

Den våldsamma respons mot demonstrationer som skadat och dödat ett stort antal personer, är 

inte att betrakta som förenligt med församlingsfriheten. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kriteriet ”Församlingsfrihet” uppfylls under 

tidsperioden innan 2003, men med anmärkning. Detta på grund av det PUK förhindrades att 

verkar på KDP:s territorium och vice versa: att det var så i praktiken är inte helt oförståeligt 

då de båda partierna stred mot varandra i ett inbördeskrig. 

Under den andra tidsperioden har det visserligen varit våldsamma sammandrabbningar mellan 

polis och demonstranter, men ett stort antal föreningar tilläts ändå verka relativt obehindrat. 

Kriteriet anses därför vara uppfyllt under den andra tidsperioden (2003 – 2017) om än med 

anmärkning. 

  

                                                 

133 Chomani, 2013 
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11 Slutsats 

I syftesformuleringen till denna uppsats ställdes frågan huruvida Irakiska Kurdistan var att 

betrakta som en polyarki mellan 1992 - 2003 och 2003 - 2017. De tre preciserande 

frågeställningar som behandlades var följande: 

• Var Irakiska Kurdistan att betrakta som en polyarki mellan 1992 och 2003? 

• Är Irakiska Kurdistan att betrakta som en polyarki mellan 2003 fram till 2017? 

• På vilka sätt har polyarkin försvagats eller förstärkts mellan de två tidsperioderna? 

För att undersöka dessa frågeställningar har Robert Dahls sju polyarki-kriterier ur hans 

bok ”Demokratin och dess antagonister” använts. Dessa sju kriterier är:  

1. Valda befattningshavare 

2. Fria och opartiska val 

3. Allmän rösträtt 

4. Rätt att kandidera i val 

5. Yttrandefriheten 

6. Alternativa informationskällor  

7. Församlingsfrihet 

Dessa kriterier har fått i sin tur fått agera idealtyper inom idealtypen ”polyarki”. 

Det material som uppsatsen analyserat har i huvudsak varit rapporter från 

människorättsorganisationer, såsom Freedom House, Human Rights Watch och 

Unrepresented Nations and Peoples Organization, men även från material från amerikanska 

State Department samt tidningar såsom Washinton Post, Foreign Policy och al-Jazeera. 

För att illustrera resultatet av undersökningen på ett tydligt sätt presenteras nedan en tabell 

som illustrerar huruvida kriterierna kan anses uppfyllda för de båda respektive undersökta 

tidsperioderna.  
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Som tabellen illustrerar har Irakiska Kurdistans polyarki genomgått en rad förändringar från 

den första undersökta tidsperioden (1992 – 2003) till den andra (2003 – 2017).  

Irakiska Kurdistan styrdes både före och efter 2003 av valda befattningshavare. Även om 

parlaments- och presidentvalen innan 2003 var relativt rättvisa så var de inte tillräckligt 

regelbundet återkommande för att kriteriet ”Fria och opartiska val” ska betraktas som uppfyllt 

för den första tidsperioden. Under den andra tidsperioden var parlamentsvalen återkommande, 

medan enbart ett presidentval hölls år 2005. Den andra tidsperioden anses uppfylla minimi-

kraven för att betrakta kriteriet som uppfyllt. 

Kriteriet ”Allmän rösträtt” anses uppfyllt för båda tidsperioderna då alla vuxna medborgare 

över 18 år tillåts rösta. 

Rätten att kandidera i val anses under båda tidsperioderna som begränsad, då dömda 

brottslingar som avtjänat sitt straff inte tillåts delta i val.  

 
Uppfylls kriteriet? JA / NEJ 

TIDSPERIOD             1992 - 2003 2003 - 2017 

Kriterium   

1.    Valda befattningshavare 
JA JA 

2.      Fria och opartiska val 
NEJ JA 

3.      Allmän rösträtt 
JA JA 

4.      Rätt att kandidera i val 
NEJ NEJ 

5.      Yttrandefriheten NEJ NEJ 

6.      Alternativa 

informationskällor 
JA NEJ 

7.      Församlingsfrihet 
JA JA 
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Parlamentsvalen och presidentvalen har däremot blivit fler i den andra undersökta 

tidsperioden jämfört med den första, vilket betyder att kriteriet ”Fria och opartiska val” 

uppfylls i den andra tidsperioden men inte under den första.  

Yttrandefriheten har genomgående i de båda undersökta perioderna inskränkts. Tydligaste 

skillnaden är att det under den andra tidsperioden inrättats lagar som i praktiken försvårat 

kritik mot makthavarna, medan det under den första tidsperioden i princip saknades 

lagstiftning berörande yttrandefriheten. 

Ett av de mest förvånande resultaten var hur hårt drabbade både medierna och enskilda 

journalister var av exempelvis hot, våld och trakasserier. På flera plan verkar medierna arbeta 

under svårare förhållanden idag än innan 2003. Innan 2003 verkade medielandskapet i 

Irakiska Kurdistan vara mindre hårt kontrollerat av staten, medan medierna efter 2003 verkar 

ha fått allt svårare att utföra sitt arbete då stämningar eller åtal, men även hot och våld, mot 

journalister verkar vara vanligt förekommande.  

Kriteriet om församlingsfrihet anses vara uppfyllt både före och efter 2003, men med 

reservation. Före 2003 var det möjligt att bilda relativt oberoende föreningar och partier, men 

som analysen visat så fanns det i praktiken inskränkningar för vad föreningarna och partierna 

kunde göra. Kritik mot de styrande var möjlig i viss mån. PUK tilläts inte öppna ett parti-

kontor på KDP-kontrollerat territorium och vice versa. Efter 2003 var det fortsatt möjligt för 

partier och föreningar att verkar relativt fritt, vilket illustreras bra av Gorran-partiets väg mot 

parlamentet, där de i valet 2013 blev Irakiska Kurdistans andra största partiet. Särskilt under 

2010-talet har det varit våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och 

säkerhetsstyrkor, men då församlingsfriheten i övrigt respekterats relativt väl bedöms kriteriet 

som uppfyllt. 

En av de största utmaningarna de stundtals motstridiga resultat som idealtypsanalysen kan ge 

upphov till. Ett exempel är att Irakiska Kurdistan såg ut att uppfylla kriteriet ”Fria och 

opartiska val” 2003 – 2017 när det gäller parlamentsvalen. När det kom till presidentvalen 

under samma tidsperiod såg kriteriet inte ut att uppfyllas. Vid sådana tillfällen ”fångar” inte 

idealtypsanalysen upp alla mindre nyanser i ett fenomen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Irakiska Kurdistan inte var en polyarki mellan 

1992 – 2003 och 2003 – 2017, då inte alla polyarki-kriterierna uppfylldes för någon av 

tidsperioderna. De förändringar som skett mellan de två tidsperioderna är att 

kriteriet ”Alternativa informationskällor” uppfylldes innan 2003 men inte efter 2003, samt att 
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kriteriet ”Fria och opartiska val” uppfylldes efter 2003 vilket det inte gjorde innan 2003. 

Demokratin har således förändrats och förstärkts på vissa plan.  

Vidare studier skulle kunna undersöka vilka mekanismer som lett till dessa förändringar av 

polyarkin samt även närmare undersöka hur partiet Gorran kan ha förändrat det politiska 

landskapet i Irakiska Kurdistan. Likväl vore det intressant att närmare undersöka varför 

pressfriheten har underminerats efter 2003. 
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