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Abstract 

 

 
Title: The role of civil society in the Kenyan democratization process 

 

The intention with the research was to investigate the role of civil society in the Kenyan 

democratization process. The research intends thus to analyze (1) the role of civil 

society in Kenya's transition to democracy (1990- 2002), and (2) the role of civil society 

in the further democratization process (2002- 2013).  

 

The results of the research demonstrates that the role of civil society played a crucial 

role in Kenya’s transition to democracy given that civil society provided with a 

multiparty- system in 1991. In addition, civil society endowed with education for 

citizens in order to attain constitutional reforms. As a result, Kenya accomplished a 

transition to democracy in 2002. The role of civil society in the further democratization 

process struggled to maintain democracy since corruption emerged instantaneously 

where elections resulted in electoral frauds. Civil society played a vital role once again, 

but this time with the help of media. 

 

Key words: Kenya, transition, democratization, civil society 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund och problemformulering  

All litteratur om demokratisering tyder på att jakten efter en demokratisk 

samhällsstyrning är så gott som ett världsomspännande fenomen. Faktumet är att själva 

begreppet demokrati exploateras och alla typer av politiska system uttalar sig att vara 

demokratiska. Även länder som inte har hållit ett val på decennier. 
1
 Den befintliga 

litteraturen om Afrika hänvisar att det civila samhället är lösningen till legitima stater, 

förbättrad styrning, politisk reform och möjliggör på så vis stat- samhälle och stat- 

ekonomi -relationer samt försäkrar en politisk förnyelse. Det civila samhällets roll är i 

synnerhet nödvändig för att kunna påverka övergången från ett auktoritärt styre till ett 

demokratiskt styre. 
2
 Exempel på detta berör fallet Kenya. 

Det var i samband med de allmänna valen år 2002 som transitionen till demokrati ägde 

rum i Kenya. Den tidigare regeringen (KANU) ersattes med Mwai Kibakis NARC- 

koalition. 

 

”The National Rainbow Coalition represents the future of Kenya politics. Narc 

is the hope of this country. Our phenomenal success in so short a time is proof 

that working together in unity, we can move Kenya forward. Look around you, 

see what a gorgeous constellation of stars we are, just look at this dazzling 

mosaic of people of various ethnic backgrounds, race, creed, sex, age, 

experience, and social status. Never in the history of this country have its leaders 

come together and worked so hard together as on indivisible entity with one 

vision. It is the love of Kenya that has brought us together. We chose to let go 

our individual differences and personal ambitions in order to save this nation“. 
3
 

 

 

Den här transitionen påvisade att en demokratisk förändring samt ökningen av 

befolkningens förtroende för demokrati är genomförbart. En stor del av forskningen har 

påvisat ett samband mellan demokratiutveckling och civilsamhälle, på så vis är 

civilsamhället ett väsentligt begrepp när det kommer i fråga om demokrati.
4
  

 

                                                 
1
 Murunga & Nasong’o, 2007: 3-4 

2
 Ibid. 19 

3
 Nipate, 2013 

4
 Murunga & Nasong’o, 2007: 19 
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1.2 Forskningens syfte och frågeställningar  

Uppsatsforskningens intention är att undersöka civilsamhällets roll i Kenyas 

demokratiseringsprocess under tidsperioden 1990- 2013. I och med att det har skett en 

demokratisk transition år 2002, vill man som uppsatsforskare ta reda på hur 

civilsamhällets roll har sett ut innan och efter den demokratiska transitionen. 

För att besvara syftet, ämnar uppsatsen således att besvara följande frågeställningar: 

- Hur såg civilsamhällets roll ut i Kenyas transition till demokrati 1990- 2002? 

- Hur såg civilsamhällets roll ut i den fortsatta demokratiseringen 2002- 2013? 
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2 Teori och tidigare forskning 

I denna påföljande teori- del kommer forskning om centrala begrepp och termer att 

redovisas. De kommer att redovisas som uppsatsens operationella indikatorer eftersom 

de utgör en stor del av uppsatsen och kräver därmed en definition av dess innebörd. 
5
 De 

som kommer att preciseras är följande: demokrati, civilsamhälle samt demokratisk 

transition/ demokratisering. Teori- delen avslutas med en presentation av tidigare 

forskning. 

 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Demokrati 

Demokrati är ett grekiskt ord där den begreppsmässiga definitionen ger ett uttryck för 

folkstyre. Ett demokratiskt sätt att styra samhället kan vidimeras när de gemensamma 

behoven i samhället tas till hänsyn av staten.  

 

”When we use the word democracy we do not or should not mean any particular form of 

political structure; such matters are secondary. What we mean or ought to mean is the 

completely open society”.
6
 

 

Forskning kring begreppet “demokrati” hävdar att makten som ursprungligen kommer 

från nationens befolkning – talar oftast om den så kallade ”liberala demokratin”. Den 

liberala demokratins synsätt inspireras av Robert Dahls polyarkimodell där 

förutsättningarna till att kunna förverkliga demokratin bör ligga i ett antal institutionella 

utfästelser. Dessa utfästelser omfattar bland annat; (1) rätten till att bilda/ansluta sig till 

organisationer, vare sig det handlar om sociala rörelser, politiska partier eller andra 

dylika sammanslutningar; (2) yttrandefrihet; (3) allmän rösträtt för vuxna; (4) rätten för 

politiska ledare att fritt konkurrera om stöd; (5) fria - och rättvisa val etc. 
7
 Ju högre 

värde som dessa institutionella utfästelser har, desto mer demokratiskt kommer nationen 

att vara.
8
 Den liberala demokratin kommer att vara beaktansvärd för 

uppsatsforskningens demokratidefinition eftersom den liberala demokratin beses som 

den mest tillämpade definitionen inom demokratiseringsforskning. Följaktligen är 

                                                 
5
 Lundquist, 1993: 99 

6
 Roussopoulos & Benello, 2005: 11 

7
 Dahl, 1971: 1-4 

8
 Murunga & Nasong’o, 2007: 4 
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demokratin i behov av det civila samhällets roll för att möjliggöra sannolikheten till att 

kunna erhålla en demokratisk transition. 

 

2.1.2 Civilsamhälle 

“Civil society is the realm of organized social life that is open, voluntary, self-

generating, at least partially self-supporting, autonomous from the state, and bound by a 

legal order or set of shared rules”.
9
 

 

Diamond förfäktar att det civila samhället är ett fenomen som står mellan den privata 

sfären samt staten.
10

 Civil- samhället avser staten på ett och annat sätt men hänsyftar 

inte till att vinna kontroll över eller ta ställning över staten. Diamond menar att 

aktörerna i det civila samhället snarare drivs ifrån de statliga förmånerna, de politiska 

förändringarna samt de institutionella reformerna. Nätverk, organisationer samt rörelser 

förbliver en del av det civila samhället i och med att dess syfte fokuserar till att tränga 

undan styrande myndigheter ifrån makten samt ändra statens karaktär för att på så sätt 

kunna demokratisera det. 
11

 Medborgarnas roll i allmänhet blir att agera tillsammans för 

att offentligen uttrycka deras önskemål, intressen, idéer, utbyta information för att 

uppnå gemensamma mål samt förbättra struktur och därtill även funktion av staten.
12

 

Nayang’oro hävdar i hans teori att ju fler som organiserar sig i samhällsgrupper till att 

främja deras särintressen, ger det till resultat en minskning av statens sannolikhet att 

fungera på ett självständigt samt oansvarigt sätt. Enligt Nayang’oro beskådas 

organiserade intressen som ett bålverk mot otyglad statsmakt där självständigheten 

utspelar väsentliga principer när det gäller uppbyggandet av demokratin. 
13

 

 

Den samtida definitionen av begreppet ”civilsamhälle” förekommer i diskursen om 

demokratisering som en politisk realitet. Forskarnas godartade syn på det civila 

samhället beses som en bastion för frihet mot staten som uttrycker institutionernas 

makfullkomlighet. Det civila samhället åses som en procedur för att kunna utbilda samt 

rekrytera nya ledare som agenter i fråga om politisk förändring. 
14

 Själva begreppet 

civilsamhälle samt idén om egenmakt framkommer som en väsentlig aspekt när det 

                                                 
9
 Diamond, 1999: 221 

10
 Ibid.  

11
 Ibid. 223 

12
 Ibid. 221 

13
 Nyang’oro, 2000: 98 

14
 Ibid. 
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gäller bland annat demokratiseringen i Afrika. Forskare höjer fenomenet och menar att 

begreppet hänsyftar till att lösa den politiska världen som har gått svagt tillväga med 

dess demokratiseringsprocess.
15

  

 

I stora delar av Afrika har det auktoritära styret varit mycket dekadent, där drivkraften 

för demokratisk förändring hade dess ursprung utanför regimen i mobilisering av det 

civila samhället.
16

  Civil- samhällets katalyserande betydelse mot diktaturen har varit 

slående i många länder söder om Sahara (inklusive, Niger, Nigeria, Malawi och 

däribland Kenya) där målsättningen för en demokratisk förändring härrörde från många 

aktörer och organisationer inom det civila samhället. Exempel på detta är: 

kvinnogrupper, kyrkor, studenter, intellektualister, journalister, yrkesorganisationer, 

fackföreningar, medborgarorganisationer, människorättsorganisationer samt informella 

nätverk. 
17

 Sammanfattningsvis, går begreppen demokrati samt civilsamhälle hand i 

hand med varandra för att kunna möjliggöra en demokratisk transition. Men vad innebär 

en demokratisk transition? 

 

2.1.3 Demokratisk transition/ demokratisering 

En transition syftar till en ”övergång” och beses som en förändring mellan en företeelse 

till en annan. En transition åses som en intervall mellan två politiska regimer där de 

formella politiska institutionerna fastställs i exempelvis valsystem, nationens 

konstitution etc.  

 

”A democratic transition is complete when sufficient agreement has been reached about 

political procedures to produce an elected government, when a government comes to 

power that is the direct result of free and popular vote, when this government de facto 

has the authority to generate democracy does not have to share power with other bodies 

de jure.”
18

 

 

En transition anses vara uppnådd när de politiska spelreglerna finns till hands, det vill 

säga att fria och rättvisa val, en konstitution och en ny regim existerar. 
19

 Enligt 

forskning av ”demokratisk transition” definierar O’Donnell och Schmitter en 

                                                 
15

 Harbeson 1994; Diamond 1999 
16

 ibid. 234-235 
17

 ibid. 236-237 
18

 Linz & Stepans, 1996: 3 
19

 Linde och Ekman, 14-15, 21-23. 
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demokratisk transition som en intervall mellan ett politiskt system och en annan där 

början samt slutet av transitions- processen är enkel att hålla koll på. Enligt författarna, 

börjar transitionen med att den auktoritära regimen splittras och avslutar transitionen när 

den politiska eliten tar över makten. I de flesta afrikanska fallen är det dock svårt att 

fastställa när en transition har inletts och ännu svårare att avgöra när det har nått ett 

slut.
20 

Carothers, Murunga samt Nasong’o instämmer med O’Donnell & Schmitter om att en 

transition inträffar när ett land är på väg att lämna ett diktatoriskt styre. Enligt 

Carothers, Murunga samt Nasong’o anses landet befinna sig i en position till en 

demokratisk transition därlandet påbörjar med en politisk öppning, det vill säga ett 

skede av politisk liberalisering.
21

  Därefter når landet ett så kallat ”genombrott” av 

regimen där resultatet följer en ny demokratisk institutionell struktur. Den här 

övergången ledsagas sedan av en konsolidering som innebär en långsam men 

målmedveten process där de demokratiska strukturerna intar en demokratisk substans. 

Det förverkligas genom förstärkning av det civila samhällets roll, de statliga 

institutionerna, val- regleringar samt de nya demokratiska reglerna för politiskt 

engagemang. Carothers, Murunga samt Nasong’o hävdar i fortsättningen att regimskifte 

och flerpartival skapar förutsättningarna för demokratisering samt att dessa 

förutsättningar skulle generera de demokratiseringsuppgifterna i konsoliderings- fasen. 

De hävdar ävenledes att statsskick i sig är stabil för att kunna upprätthålla transition/ 

övergång samt konsoliderings- faserna som krävs vid en demokratisering.
22

 Enligt 

Diamond, måste även de politiska aktörerna (både på elit- och massnivå) anse att en 

demokratisk regim är det mest pragmatiska alternativet som kan föreställas i ett 

samhälle för att på så vis kunna erhålla en demokratisering med en bred legitimation.
 23

  

 

Sammanfattningsvis, påvisar de nämnda begreppen att demokrati och civilsamhälle går 

hand i hand med varandra. Forskaren Diamond hävdar sålunda att civilsamhället driver 

an demokratin på två sätt. Civilsamhället driver fram demokratin dels genom att hjälpa 

en transition övergå från ett auktoritärt styre till ett demokratiskt styre, dels genom att 

                                                 
20

 O’Donnell & Schmitter, 1986: 6 
21

 Carothers, 2002: 6 
22

 Murunga & Nasong’o, 2007: 7-8 
23

 Diamond, 1999: 65 
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befästa demokratin när en demokratisering har inträtt. 
24

 Uppsatsforskningen kommer 

således att beröra dessa begreppsdefinitioner under Kenyas väg till demokratisering.  

 

2. 2 Tidigare forskning 

För att kunna förstå den kenyanska politiken, erbjuder författaren Daniel Branch en 

översyn av Kenyas tumultartade förflutna. Branch utforskar i sin bok ”Kenya: between 

hope and despair” Kenyas historia om landet från dess födelse som en självständig stat 

till nutid genom att lyfta fram olika episoder som belyser Kenyas svåruthärdliga 

demokratiseringsprocess. Enligt Branch, har spänningar uppstått när demonstranter 

ifrågasatt regeringens beslut och att en mångfald av etniska grupper försvårade 

situationen till att bilda en nation. I själva verket har korruption och oroligheter plågat 

landet sedan självständigheten. Branch avslutar med att konstatera att den senaste 

utvecklingen i den kenyanska politiken har bestått av politiskt våld vars botemedel är 

svårfångad.  

 

Tidigare forskning har även analyserat Kenyas demokratiseringsprocess med ett särskilt 

fokus på det civila samhällets medverkande. Murunga samt Nasong’ o studerar i boken 

” Kenya: The Struggle for Democracy” det politiskt stridande paradigmet mellan 

demokratisering och den existerande maktfullkomligheten i Afrika. De tar hänsyn till 

civilsamhällets inflytande inför valen 1992, 1997 samt 2002 i Kenya. De analyserar hur 

civilsamhället gång på gång kämpat för en reform av den anledningen att reform besågs 

som oumbärlig då nationen var allvarligt skadad av korruption, dåligt ledarskap, etnisk 

politik, brist på insiktsoppositionen och en god konstitution. Viktiga politiska 

utnämningar inom det civila samhället presenteras för att tydliggöra deras kamp mot 

den sittande regimen (KANU). Dessa författare benämner även en rad olika förbindelser 

som har ökat civilsamhällets roll till den demokratiska transitionen i Kenya. 

 

I takt med att Murunga och Nasong’ o undersöker hur civilsamhällets roll har bidragit 

till att uppnå en demokratisering, har Diamond å andra sidan valt att analysera 

transitionen till demokratin i Kenya. Diamond undersöker om Kenyas transition till 

demokrati har skett på ett rofyllt sätt samt om demokratins legitimitet kommer att 

upprätthållas i Kenyas fortsatta demokratiseringsprocess. Med reflexion på att Kenya 

gick in i de allmänna valen 2002 och Moi regimen sveptes ut av kraften, konstaterar 

                                                 
24

 Diamond, 1999: 233 
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författaren Diamond att efterföljandet av den politiska utvecklingen i landet konsekvent 

bekräftar en föraning om att den kenyanska transitionen är förenad med politiskt 

klander, som i sin tur, begränsar kapaciteten av ledarskapet.  

Avslutningsvis, spårar författaren Makau Mutua Kenyas svåra postkoloniala politik där 

de politiska krafterna sägs ha format dagens Kenya. Mutua är kritisk medan han 

undersöker civilsamhället och den politiska oppositionen som båda eftersträvar att 

reformera staten. Mutua analyserar det civila samhällets ansträngningar genom att 

tillämpa en konstitutionell reform som ett mönster för att förstå de större hoten som 

konfronterar Kenya.  
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3 Metod 

Metod- delen påbörjar med uppsatsforskningens design. Med hänsyn därtill följer 

uppsatsforskningens val av fall. Metod- delen avslutas med forskningens material där 

källkritik kommer att beaktas och diskuteras.  

 

3.1 Forskningsdesign 

Uppsatsforskningens design tillämpar en fallstudiedesign som analyserar enbart ett fall 

på djupet. Forskningsdesignen lämpar sig således till att studera civilsamhällets roll i 

Kenyas demokratiseringsprocess under den begränsade eran (före och efter den 

demokratiska transitionen). Fördelen med en fallstudiedesign är att den kan dra 

allmänna slutsatser (generalisera) kring det teoretiska. Med hänsyn därtill är inte 

uppsatsforskningen i behov utav det statistiska. I och med att forskningens design 

kommer att lägga dess tyngd kring det teoretiska/materialet, består forskningens 

tillvägagångssätt sålunda utav en kvalitativ textanalys. Den här systematiken 

frambringar det mest betydelsefulla i materialet genom att både tolka och analysera 

innehållet på djupet.
25

 För att genomskåda forskningens empiriska material tillämpas de 

operationella indikatorerna (återfinns i teori- delen) för att både underlätta och besvara 

uppsatsforskningens frågeställningar.  

 
 

3.2 Val av fall: Kenya  

Kenya har varit ett självständigt land sedan år 1963. Vägen mot en demokratisering i 

Kenya har varit lång, trots att det har funnits uppsatta mål i decennier. Med tanke på de 

autoritära excesserna (Kenyatta, Moi, Kibaki) tenderade till att skjuta undan en 

demokratisk regim lyckades inte Kenya att frambringa en demokratisk transition förrän 

år 2002. Kenya kom dock under demokratiseringsprocessen att bevittna en hel del 

svårigheter, såsom korruption och inbördeskrig. Med hänsyn till att 

demokratiseringsforskning påvisar att politiska banor kan utkämpas av det civila 

samhällets roll,  väcktes intresset i uppsatsforskningen således till att studera 

civilsamhällets roll i den Kenyanska demokratiseringsprocessen.  

 

 

                                                 
25

 Esaiasson, 2010: 237 
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3.3 Forskningens material och källkritik 

Uppsatsforskningens teoretiska material har grundat sig på demokratiseringsforskning 

och baserat sig främst på forskning kring det civila samhällets inflytande till att nå en 

demokratisk transition. Forskningens empiriska material har insamlats från 

sekundärkällor i form av böcker samt vetenskapliga artiklar. Sekundärkällor omfattar 

tidigare utformade teorier och beskrivningar av det som skall studeras.  

 

Inom forskning är det essentiellt att utveckla ett kritiskt förhållningssätt genom att 

kritiskt interpretera forskningens förbrukade källor. Av den anledningen kommer 

uppsatsforskningens material att granskas utifrån Torsten Thurén fyra 

bedömningsgrunder: äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. Den 

källkritiska författaren Thurén definierar äkthet som tillförlitlighet. Äkthet bedömer, 

dels om källan stämmer överens med det som utgivs, dels om källans skribent är 

fackman inom området. Med tidssamband syftar Thurén på tidslängden, då en aktuell 

källa tenderar att vara svagare än en äldre källa som ligger närmare händelsen. Kriteriet 

oberoende bedömer om källan är beroende av andra källor (där källan kan beses som 

mer tillförlitlig om källorna skulle ange samma detaljerade händelse). Tendensfrihet å 

andra sidan bedömer om källan misstyder verkligheten istället för att ange den riktiga 

händelsen.
26

 I den kommande delen kommer uppsatsforskningens material att granskas 

utifrån de presenterade kriterierna/ bedömningsgrunderna.  

 

Till det teoretiska har källor från författarna Carothers, Diamond, O’Donnell samt 

Schmitter förbrukats. Alla dessa författare är experter inom ämnet av statsvetenskap, 

därav deras framstående verk inom demokratisering. Deras teoretiska material består av 

primärkällor där äktheten i sig beses som odisputabel. Till det empiriska har källor från 

författarna Branch, Murunga, Nasong’o, Mutua, Lafargue et cetera behandlats. Dessa 

källor är i form av sekundärkällor där samtliga författare är professorer som erhåller 

kunnighet av ämnet från universitet såsom Northwestern University, Harvard, Rhodes 

College och Yale University. Äktheten hos dessa sekundärkällor anses således som god 

då forskarna är fackmän inom ämnet. Tidssambandet varierar i litteraturen med tanke på 

att böckerna är publicerade mellan perioden 2007- 2013. I och med att böckerna följer 

Kenyas politiska utveckling från 1990- talet fram tills idag är tidssambandet i 

uppsatsforskningen således godtagbart. Kriteriet oberoende har påvisat att dessa 

                                                 
26

 Esaiasson, 2012: 282-286; Thurén, 2013 
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sekundärkällor har insamlat information från andra källor. De andra källorna har på så 

vis granskats för att bedöma om de förbrukade källorna i uppsatsforskningen anger 

samma detaljerade händelser. Det har gjorts genom att undersöka ”källornas källor”. 

Resultatet visade sig att källornas oberoende kan betraktas som god. Av den 

anledningen råder det inte heller några oklarheter av det förbrukade materialets 

tendensfrihet. 
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4 Kenya: civilsamhällets roll under demokratiseringen 

I följande avsnitt kommer Kenyas politiska utveckling att analyseras för att kunna 

redogöra för när och hur de politiska förändringarna har ägt rum i Kenyas politiska 

historia. Avsnittet som kommer att behandlas är begränsat mellan skedet 1963-1989 

samt uppdelat i två perioder: Kenyatta- regimen samt Moi- regimen. De här två 

regimerna skiljer sig relativt ifrån varandra och gav till resultat olika följder i den 

Kenyanska utvecklingen. I rytm med att civilsamhället utgör en stor del av 

uppsatsforskningen kommer Kenyas historiska bakgrund att behandlas utifrån 

civilsamhällets tidigare skede. Det här avsnittet kommer att behandlas av den 

anledningen att det kommer att underlätta för läsaren att följa med i 

uppsatsforskningens analys- del. Följakligen kommer analys- delen att dela in sig i fyra 

delar. Den första delen kommer att behandla civilsamhällets roll i Kenya ”innan 

transitionen 1990- 2000” medan den andra delen kommer att redogöra för ”transitionen 

till demokrati 2002”, då Kenya åstadkom en demkratisk transition. Den tredje delen 

behandlar civilsamhällets roll ”efter transitionen 2003- 2005”. Avslutningsvis, kommer 

den fjärde delen att behandla tidsperioden ”2007- 2013”. 

 

4.1 Historiskt bakgrund 

4.1.1 Civilsamhällets politiska utveckling under Kenyatta- regimen 

Efter de inhumana Mau-Mau- upproren (1952-1959) lyckades Kenya bli ett 

självständigt land år 1963 och kom att styras av landets förste president, Jomo 

Kenyatta.
27

 Jomo Kenyattas styrelse utnyttjade enpartisystemet i regeringen. Den nya 

regimen kompletterade den koloniala administrationen med rättsliga författningar samt 

privilegier. Regimen misslyckades dock med att dekonstruera den koloniala staten samt 

göra en rekonstruktion av kenyanernas önskemål vilket gav till följd ett svek mot den 

nationalistiska rörelsen.
28

 Konsoliderings- makten understöddes av ett antal 

författningsändringar som på något vis styrde den offentliga förvaltningen. Den här 

ändringen resulterade i att statsförvaltningen och de lokala myndigheterna kom att 

ansvaras för presidenten i och med att de överfördes till statens händer.
29
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29
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Efter självständigheten flyttade de sociala organisationerna till större städer. För att 

deras tillväxt skulle expandera var de tvungna att rekrytera debutanter till mindre städer. 

Vid den här tidpunkten utbredde sig det civila samhället i antal och mångfald, dock kom 

det inte att öka i betydelse. De sociala organisationerna och deras utbud av 

manövrerbarhet var strängt begränsad trots faktumet att sammanslutningarna blev 

alltmer heterogena under Kenyatta- regimen. Det civila samhällets kapacitet minskade 

och istället för att påverka statens prestationsförmåga visade sig fallet vara det 

motsatta.
30

 De som riktade hot mot Kenyatta- regimen fängslades eller avrättades. Det 

politiska sammanhangets framväxt innebar med andra ord en inskränkt möjlighet för att 

organisera sociala rörelser. 
31

 

 

Emellanåt, kom staten att vara enväldig (med liten eller ingen utmaning alls från det 

civila samhället) och besågs som en funktion av tre föreställningar när det gällde den 

politiska utvecklingen i postkoloniala Afrika. Den första föreställningen betraktade 

utveckling som politikens främsta nationella uppdrag då politiken utlovade utveckling 

och nationsbyggande i Kenya. Den andra föreställningen såg utvecklingen som en 

social process som skulle resultera till ett önskvärt ändamål. Det här mönstret av socialt 

förtryck var varken accepterad eller uppskattad. Den tredje föreställningen handlade om 

idé- utveckling som utformades av den politiska eliten där den här idé-utvecklingen lade 

dess fokus på samhället som behövdes styras mot det sociala önskvärda målet. Man kan 

fortsättningsvis konstatera att Kenyatta- regimen fortsatte att vara en omtvistad politiskt 

regim. 
32

  

 

Utöver den omtvistade politiska regimen betraktades de första decennierna av Kenyas 

självständighet i allmänhet som en framgång då Jomo Kenyatta (1964-1978) och hans 

parti Kenya African National Union (KANU) imponerade på marknadsekonomin i 

Kenya. Marknaden eskalerade vilket var en sällsynthet bland de många misslyckade 

statliga ekonomierna i Afrika. Freedom House rankade landet som ”Partly Free” under 

den här perioden, vilket var en anmärkningsvärd prestation för en enpartistat som 

reflekterade Kenyas robusta press, konkurrenskraftiga parlament samt det aktiva civila 

samhället. De sista åren av Kenyatta styret kom dock att präglas av ökad intolerans, 

                                                 
30
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31
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korruption, politiska mord på hög nivå samt utbrett missnöje med Kikuyu bland de 

högre politiskt tillsatta.
33

 

 

4.1.2 Civilsamhällets politiska utveckling under Moi- regimen 

Jomo Kenyatta avled år 1978 och Daniel arap Moi tog därmed över presidentposten.
34

 

Moi ansträngde sig för att konsolidera den nya regimen genom att, dels marginalisera de 

som försökte att stoppa honom från att besegra Kenyatta- regimen, dels genom att 

vända de vinster som den politiska eliten hade under den tidigare regimen. Moi skapade 

en grund för opposition samt konfigurerade de politiska, juridiska, ekonomiska samt de 

administrativa institutionerna som tidigare befann sig i utanförskap. För att godta och 

bibehålla ledande positioner blev politisk lojalitet det avgörande resultatet. Hädanefter 

bildade Moi partierna KFA (Kenya Farmers Association) samt KGGCU (Kenya Grain 

Growen Cooperative Union).
35

 Avsikten med de här partierna var att dess logik skulle 

införa ett symboliskt förhållande mellan ledarna i de sociala organisationerna samt 

staten för att på så vis underlätta statlig kontroll över det civila samhällets 

organisationer (CSOs). Fortsättningsvis, förblev staten svag då relationen mellan det 

splittrade civila samhället och staten försvagades. Försvagningen gav upphov till 

osäkerhet och bräcklighet för staten i dess ansträngning att späda det civila samhället. 
36

 

 

År 1982 nådde vänster- höger anhängare och radikala rörelser dess nedgång och de 

sociala rörelserna påverkades under det här skedet. Deras nästa mål blev en 

revolutionerande agenda där de försökte störta regimen med våld. Freedom House 

rankade därmed landet för ”Not Free”
37

 där dessa rörelser blev bortkopplade ifrån den 

sociala verkligenheten i Kenya då förmågan att upprätta organisatoriska strukturer 

saknades. Det här stadiet vände sig snabbt mot en annan riktning där de sociala 

organisationerna inledde en relation med utländska biståndsgivare genom att presentera 

en ny politisk dagordning. Biståndsgivarna anförde med hänsyn därtill 

utvecklingsresurser till det civila samhället eftersom de ansågs som mindre byråkratiska 

än staten. Genom att stödja det civila samhället skulle det inte enbart ge till resultat en 

ekonomisk utveckling utan även social rättvisa och politisk förändring. Den nya 

agendan förhandlade mellan staten och samhället för att hjälpa medborgarna kring det 

                                                 
33
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politiska, sociala och de ekonomiska aspekterna. Den politisk ekonomiska utvecklingen 

i Afrika kom att ställa civilsamhället i centrum.
38

 

 

Under slutet av 1980-talets gång kunde man konstatera att det existerat två rörelse- 

former när det gäller politisk förändring. Den första rörelse- formen bestod av 

reformistiska politiker som tidigare varit uteslutna i politiken där de agiterade för att det 

politiska utrymmet skulle på något vis bjuda in dem i delaktigheten, om inte - tillåta de 

att ersätta den nuvarande eliten.
39

 Den andra rörelseformen bestod av politiska aktivister 

(inom civilsamhället) som kämpade hårt för en långtgående politisk förändring. Denna 

rörelseform hade som avsikt att omstrukturera staten samt dess konstitution för att 

kunna förändra den politiska verkligheten i Kenya.
40

  

 

4.2 Innan transitionen 1990- 2000 

Civilsamhällets roll kom att öka i betydelse under Moi- regimen genom att anknyta dess 

relation med andra organisationer som eftersträvade samma mål. Under 1990- talet 

återfanns en relation mellan civilsamhället, oppositions- grupper samt en grupp av 

progressiva biståndsgivare. Civil samhällets organisationer utvecklades därmed som en 

grundläggande plan för oppositionspolitiken. Det civila samhällets plattform utnyttjades 

av de som var bemängda i reformrörelsen för att främja oppositionspolitikens agenda. 

Den icke-statliga organisationen NGOs blev civilsamhällets väsentliga förbindelse till 

att främja förbättring och skärma av politiska handlingsivrare från statens överdrifter. 

Även FORD (Forum for Restoration of Democracy) ingick ett samarbete med det civila 

samhället och var det första oppositionspartiet som drev medlemskap för politisk 

gemenskap i det det civila samhället. FORD erbjöd stöd till civilsamhället i hopp om att 

mobilisera demokratin i Kenya. Oppositionspartiet FORD drog således tillbaka stödet 

från regeringen för att öppet stödja reformer som eftersträvade demokrati. 
41

 

 

År 1991 började oppositionslystna manifestationer från det civila samhället att yttra 

missnöje mot regeringen. Det civila samhällets organisationer spelade på så vis en 

väsentlig roll i kampen för flerpartidemokrati eftersom deras missnöjen resulterade i att 

Mois regim införde ett flerpartisystem år 1992. Efter införandet av flerpartisystemet 
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erbjöd vissa biståndsgivare det civila samhällets organisationer med stöd för att kunna 

övervaka framstegen av återinförandet av fler- partisystemet i politiken. Medan andra 

biståndsgivare bistod det civila samhället med stöd för att kunna främja olika grupper 

med samhällskunskap samt stå för finans logistiken till att mobilisera reformer.  Även 

kyrkor, demokratiska stödgrupper, yrkesorganisationer samt mänskliga rättighets- 

organisationer kombinerades med stöd, allt för att kunna motsätta den statliga 

dominansen. Mänskliga rättigheter tillsammans med icke-statliga organisationer i det 

civila samhället avancerade den politiska arenan i Kenya. Deras fokus vilade på 

införandet av flerpartisystemet samt på nyliberala reformer i och med att de besåg 

politisk liberalisering som ett ändamål.
42

 Väldigt få ansträngde sig dock på 

opinionsbildning i fråga om demokratisering av staten och dess institutioner. Staten 

förblev av den orsaken en kamp av olika skäl. Införandet av politiska normer var en 

väsentlig del för biståndsgivarna medan det civila samhället fokuserade på en 

avlägsning av en auktoritär regim. Det här fokuset på reformer lämnade således staten 

intakt under den här tidpunkten.
43

 Till följd därav resulterde valresultatet år 1992 i 

nederlag för oppositionella partier och innebar därmed en djup splittring för 

oppositionspartierna. De politiska oppositionspartierna var allvarligt försvagade och 

saknade hopp om att skapa en utmaning till regeringen trots deras utfästelser i 

parlamentet. Trots nederlaget, kombinerade regeringen några parlamentsledamöter från 

oppositioner där divisioner fördjupades ofördröjligen. Invändningar trädde fram inför 

offentligheten mot parlamentsledamöter som stöddes av KANU. Det civila samhället 

tog därmed an sig rollen som verksam opposition i staten. I rytm med civil samhällets 

verkan, började NGOs att utforma övergripande frågor om konstitutionella reformer 

samt granskningen av repressiva lagar. Alltfler biståndsgivare inledde ett hemligt 

samförstånd med det civila samhällets organisationer.
44

 Tack vare biståndsgivarnas 

intresse för demokratin och de mänskliga rättigheterna resulterade det i att kvantiteten 

av civil samhällets roll ökade i mångfald och betydelse.  

 

Det civila samhället stöddes således av NGOs som bidrog med konstitutionalism, 

demokrati samt utbildning som innefattade frågor som exempelvis, social rättvisa samt 

jämlikhet. NGOs hade ävenledes en genomgripande inflytande på det lokala samhället 

där grupper av samhällets medborgare organiserade protester mot de befintliga 
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styrelseformerna. De protesterade mot bland annat, förtrycket av länsförvaltningen samt 

mot det ekonomiska utnyttjandet av statlig marknadsföring. I och med att medborgarna 

erbjöds paralegal utbildning
45

 samt rättigheter med vetandekampanjer ledde det till att 

medborgarna kunde omtolka deras relation med staten (dess områden inom politisk och 

ekonomisk styrning). Utöver faktumet att medborgarna blev mer informerade om 

demokrati samt styrning, valde det civila samhällets organisationer att introducera en 

viktig agenda för medborgarna, nämligen en ”Moi- must- go” sloga. Moi- must-go 

slogan blev en viktig punkt till det civila samhället och oppositionsgrupperna. Det civila 

samhället blev sålunda mer engagerade i kampen för konstitutionell förändring genom 

att försöka främja samförstånd med oppositionspartierna inför valet 1997. 
46

 

 

Efter valet år 1997 började civila organisationer att ofördröjligen inrikta sig på flera 

olika områden såsom konstitutionell reform, allmän utbildning om demokrati och 

samhällsstyrning samt politiska oppositionspartiers enheter.  Enligt medborgarnas 

åsikter besågs utbildningen av samhällskunskap som en nödvändig kunskap för att 

kunna delta i de offentliga angelägenheterna. Det civila samhället åses som en procedur 

för att kunna utbilda medborgare samt rekrytera nya ledare som agenter i fråga om 

politisk förändring. 
47

 Medborgarna önskan under den här eran var att erhålla den 

samhällsvetenskapliga vetskapen på grund av oro om att regeringen utnyttjade 

statskontrollerande media för propaganda. Medborgarna var dock inte de enda som var 

oroliga, även biståndsgivarna oroade sig om att staten använde sig av de statligt ägda 

medierna för att överföra information om de politiska värderingarna i samhället. Oron 

spred sig och nådde sin höjdpunkt så småningom in i en planläggning för en nationell 

samhällskunskap där den icke- statliga organisationen NGOs utvecklade ett nationellt 

program för medborgarutbildning.
48

  Det nationella programmet för 

medborgarutbildning samarbetade med National Civic Education Program (NCEP) som 

stöddes av civilsamhällets organisationer.  Yttermera, skulle det nationella programmet 

lägga dess vikt på konstitutionella reformer. Lanseringen ägde rum år 2000, vilket var 

på en tid då det var lämpligt för en viktig programpunkt i kampen för förändring där 
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NCEP främjade individuell medvetenhet och vetskap om konstitutionell reform. 
49

 

 

4.3 Transitionen till demokrati 2002 

År 2002 hölls ett nytt politiskt val i Kenya som övertrumfade allas förväntningar då en 

ny politisk tidevarv av demokrati trädde fram i den Kenyanska politiska arenan och 

förändrade både landet och regionen i sig. Den ihållande striden för en demokratisering 

i Kenya har varit svåruthärdig. Kenya demokratiserades inte förrän det sittande politiska 

partiet KANU (Kenyan African National Union) besegrades för första gången efter att 

ha besuttit makten i fyra decennier. KANU ersattes därmed med NARC- koalitionen 

(National Alliance Rainbow Coalition).  

 

NARC var identifierad som en multietnisk koalition som innefattade Odingas 

Liberaldemokratiska partiet (LDP) samt Kibakis National Alliance of Kenya (NAK). 

Koalitionen kom till makten med ett mandat på 63 procent och var därmed det fjärde 

landet (efter Benin, Ghana och Senegal) i Afrika som lyckades med det konststycket. 

Valets resultat var överväldigande i och med att Kibaki vann nästan två tredjedelar av 

de angivna i presidentvalet. NARC- koalitionen erhöll 132 av de 222 platserna i 

parlamentet.  KANU- koalitionen hade ingen vidare anledning till att bestrida 

valresultatet eller iscensätta propaganda för att hålla fast vid makten. Röstningen 

beskådades som relativt lugn, jämfört med tidigare val. 
50

Valsegern resulterade i en 

demokratisk transition av makt i Kenya med de politiska spelreglerna till hands (fria och 

rättvisa val, en konsitution samt en ny regim). 
51

 Kenyas transition till demokrati följdes 

av en ny demokratisk institutionell struktur där regimskiftet skapade förutsättningarna 

för demokratisering såsom Carothers, Murunga, Nasong’o, O’Donnell samt Schmitter 

påvisade i teori- delen. 
52

 Carothers, Murunga, Nasong’o, O’Donnell samt Schmitter 

teorier påvisar ytterligare att regimskiftet hade på ett fredligt sätt ersatt ett beroende 

politiskt parti där den fredliga maktskiftet besågs som en nödvändig förutsättning för 

Kenyas demokratisering. 
53

 Man kan avsluttningsvis konstatera att den senfärdiga 

marschen till regimskiftet i Kenya ägde rum när de etablerade ledarna i 

demokratiseringsvågen för första gången i Kenyas politiska historia la dess fokus på 

individer snarare än institutioner, allt för att uppnå en realistisk demokrati.  
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Följaktligen, talade NARC- koalitionens ledare Mwai Kibaki om att inte lägga grus på 

förhoppningarna i landet med reflexion på att Kibaki beskrev NARC- koalitionens seger 

som en nationell återfödelse. NARC- koalitionen skulle aldrig sluta leva så länge den 

ursprungliga visionen uthärdar. Den nya koalitionen kom att växa sig allt starkare och 

så småningom smälta samman till ett enda parti omsluten av hopp, inte enbart för 

Kenyaner utan även för resten av Afrika. 
54

 I och med att den kenyanska nationen hade 

oerhörd mycket hopp om den nya regeringen 
55

 strävade Kibaki efter att föra in en ny 

politisk dialog, makdelning samt förstånd i det kenyanska samhället genom att utlova en 

rad olika förändringar i Kenya.
56

  

 

“I believe that government exists to serve the people and not the people to serve 

the government. I believe that govern- ment exists to chart a common path and 

create an enabling environment for its citizens and residents to fulfil themselves 

in life. Government is not supposed to be a burden on the people, it is not 

supposed to intrude on every aspect of life and it is not supposed to mount 

roadblocks in every direction we turn to in life. The true purpose of government 

is to make laws and policies for the general good of the people, maintain law 

and order, provide social services that can enhance quality of life, defend the 

country against internal and external aggression and generally ensure that peace 

and stability prevails. These will be the aims and objectives of the Government 

under my leadership. My Government will provide the creative potential of the 

Kenyan people. My government will adhere to the principles and practice of the 

rule of law in a modern society. My government will conserve national 

environment, develop Kenya’s resources and protect national heritage. “ 
57

  

 

Kibakis invignings- tal i december 2002 utlovade likaledes att ta itu med de 

kvarlämnade problemen, korruptionen samt de ekonomiska svårigheterna i Kenya. På 

det sättet kom de politiska förväntningarna att växa för den nya regeringen i nationen.
58

 

 

4. 4 Efter transitionen 2003- 2005 

Efter valsegern 2002 började klagomål ofördröjligen att träda fram inför offentligheten 

om att NARC- koalitionens ledare Kibaki inte hedrade hans skriftliga åtaganden.
59
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Regeringen som tidigare talade ”det civila samhällets språk” (idiomet av demokrati och 

dess rättigheter), kom att klassa det civila samhället för närvarande som ”irrelevant”. 
60

 

I förtäckta ordalag gav spänningen mellan den nya regeringen (NARC) och det civila 

samhället upphov till en försvagning av det civila samhällets organisationer och 

regeringens relation. Regeringen började därmed artikulera om att ta itu med korruption, 

transition- rättvisa och justering av historiska orättvisor samt brott mot mänskliga 

rättigheter på egen hand.  Icke- statliga organisationer som NGOs var genstridiga till att 

kritisera den nya regeringen av den orsaken att regeringen bestod av deras kollegor.  En 

”vänta och se” ställningstagande skapade en rörig relation mellan det civila samhället 

och tjänstemännen i regeringen. Trots det faktum om att det fanns många civila 

samhällsorganisationer som kämpade för att förstå dess ansvar och roll i den politiska 

ramen, förblev resultatet en tystnad av flera icke- statliga organisationer.  Eftersom 

relationen mellan det civila samhället och regeringen försvagades, förblev många i 

regeringen omedvetna om civilsamhällets kritik. Civilsamhällets organisationer försökte 

gång på gång att utpeka regeringens brister med cynism och missaktning men 

misslyckades varje gång. Regeringens respons var att civilsamhället inte uppskattade 

regeringens arbete samt att det var alldeles för tidigt för det civila samhället att bedöma 

och kritisera den nya regeringen. Ofördragsamhet växte till följd därav mot det civila 

samhällets organisationer som saknade förmågan att utveckla kollektiva strategier. 

Civilsamhället var av den anledningen alltför oorganiserad för att kunna ta itu med 

regerigen.
61

 

 

I fortsättningen av den Kenyanska demokratiseringen utvecklades det civila samhället 

till två väsentliga fraktioner: de som var villiga ett samarbete med regeringen och de 

som motsatte sig ett arbete med den. Den fraktionen som var villiga ett samarbete med 

regeringen drevs av ideologiska invändningar, medan den andra fraktionen av 

civilsamhällets drevs av etniska faktorer.
62

 Trots riktigheten om att den etniska 

uppdelningen var fördunklad från offentligheten var de ändå eniga om konstitutionens 

granskningsprocess och sakfrågan om hur de skall hantera regerings motgångar, till 

exempel korruption.  Den andra fraktionen som var motvillig ett samarbete med 

regeringen hävdade att NARC- koalitionen hade förrått reformens plattform när de kom 

i styrelsen. Den här motvilliga fraktionen hävdade likaledes att regeringen hade skurit 
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av konstitutionens reformprocess för att kunna bygga en konstitution enbart lämpad för 

makthavarna. I det här skedet, var inte regeringen längre intresserad av att tillhandahålla 

en ny konstitution som skulle matcha makthavarnas intresse.
63

 Anledningen till det var 

att staten inte hade förändrats i dess form, det vill säga, dess institutioner fortsatte att 

vara av samma motståndare till Kenyas dagordning. På grund av det, hävdar den 

motvilliga fraktionen av civilsamhället att kampen för en demokratisk reform måste 

fortsätta att vara inbäddad i landets sociala och politiska fält trots den demokratiska 

transitionen. Det civila samhället kunde inte befinna sig på samma sida som regeringen 

utan var således tvungna att inleda en kamp om förändring mot koalitionen NARC. 

Fraktionen som motsatte sig regeringens ideologi var mycket liten och fortsatte att vara 

osammanhängande i dess ställning i fråga om kritiska sakfrågor. 
64

 

 

Behovet för att hålla regeringen på tårna och se till att säkerställa dess tillhandahållande 

av tjänster fortsatte i diskurs av löpande teman. Somliga var oroliga för regeringens bas- 

tjänster medan andra var kritiska till regeringen eftersom regeringen fortsatte med dess 

fotfäste på oppositionssidan. En del hade intresse till att övervaka regeringen eftersom 

de skulle skydda civilsamhället från statsmaktens överdrifter. NGOs och andra icke- 

statliga organisationer som var villiga ett samarbete med regeringen var relativt få och 

argumenterade därmed att en korrigering av regeringen kunde enbart ske om kunskap 

kring verksamheten återfanns. På så vis hävdade det civila samhällets organisationer att 

förändring kunde vara möjlig om man samarbetade med regeringen och erhöll vetskap 

om dess verksamhet. Följakligen fanns det väsentliga skillnader inom dessa 

organisationer.
65

 Det fanns de organisationer som hade långvariga relationer med 

individer vid makten och på grund av deras personliga relationer, blev det svårt att vara 

kritisk mot regeringen.  Det fanns även de civila organisationer som valde att stödja och 

samarbeta med regeringen av etniska skäl av den anledningen att de befann sig i linje 

med den etniska eliten vid makten. De här civila organisationer som var villiga ett 

samarbete med regeringen var relativt få och koordinerade inte dess ställning i politiska 

sakfrågor. De hade inte tagit an en stark och öppen regerings- opposition eftersom det 

civila samhället i Kenya har under alla omständigheter varit ansedd för att vara emot 

regeringen. Med hänsyn till dessa omständigheter, förblev det civila samhället i dess 

helhet helt splittrad längs flera utsträckningar. Det civila samhällets roll under 
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demokratiseringsprocessen hade försvagats allvarligt av de olika frakturerna och kunde 

således inte tala med en röst på de politiska sakfrågorna. Till följd därav, hade det civila 

samhället inte förmågan att bringa upp frågan angående den interna syrningen inom det 

nationella rådet av NGOs och dess institutioner. I flera år hade det nationella rådet av 

NGOs upplevt intern styrning men kunde dock inte ta itu med det på grund av de branta 

divisionerna inom sektorn. De här branta divisioner fortsatte att holka ur civilsamhällets 

legitimitet.
66

  

 

I och med att förbindelsen mellan regeringen och civil samhällets organisationer bröts 

samt att institutionaliseringen av demokratin försvagades i nationen efter oppositionens 

valseger år 2002 var den nya regeringen tvungen att komma fram med en ny dispens. En 

ny konstitutionell dispens trädde därmed snabbt fram inför offentligheten och var 

tämligen NARC:s viktigaste valkampanj. 
67

 NARC- regeringen redigerade således ett 

CKRC- förslag till konstitutionen innan den placerades för en folkomröstning år 2005. 

Förslaget som redigerades kom att avvisas snabbt av den kenyanska befolkningen. På så 

vis är det viktigt att länder som exempelvis Kenya påbörjar politiken med en 

grundläggande omstrukturering av det politiska fältet genom ett fördrag som i stort sett 

är byggd i fråga om varaktighet och omfattning.  

 

Fortsättningsvis, kollaberade NARC- koaliationen till slut när den konstitutionella 

översynen kom till en slutsats om en folkomröstning i november år 2005.  Den nya 

folkomröstningen år 2005 sägs ha byggt sig vidare på 2002- års valresultat där väljarna 

röstade mot val som skulle gynna de etablerade makterna. Kibakis regim hade ingen 

vidare omtanke om huruvida förslaget till konstitutionen stöddes i folkomröstningen. 

Det visade sig dock att NARC:s anhängare knappast var godtrogna till att hitta en bättre 

politisk handlingssätt, allt eftersom NARC bestod av politiska desertörer med en 

uppföljning från det tidigare partiet KANU. Den kenyanska befolkningen var, under det 

här skedet, allt annat än tillfredställda. Osäkerhet spred sig över hela nationen då 

NARC- koaliationen varken hade blidkat lokalsamhällen eller vidtagit åtgärder för att 

minska risken att våldsamma konflikter bryter ut. 
68

 Opinionsundersökningar har senare 

påvisat att Kenyas medborgare underhöll deras stöd för demokratin men deras 
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tillfredsställelse med systemet hade dock minskat kraftigt efter folkomröstningen år 

2005.
69

 

 

 

4.5 2007- 2013 

År 2007 hölls ett nytt politiskt omval i nationen, det här kontroversiella omvalet innebar 

en gnista för Kibaki för att kunna antända den polariserade nationen med våld. Den 

våldsamma konflikten uppstod på grund av en dispyt mellan den sittande presidenten 

Mwai Kibaki och Orange Democratic Movement (ODM), ett oppositionsparti ledd av 

Raila Odinga. Den här tvisten utlöste våld och en politisk kris där över 1100 personer 

miste livet. Konflikten började med spontana protester av ODM:s fästen efter att 

valkommissionen i Kenya förklarade president Kabaki som vinnare trots den bristfälliga 

rösträkningen. Valresultatet beskådades av den anledningen som ett valfusk där våldet 

spred sig snabbt och intog en etnisk dimension av tillhörighet bland de största politiska 

partierna. 
70

 

 

Den etniska mångfalden kom dock att rasa för Kibaki och hans regim och uteslutas från 

en etniskt baserad politik där stödet för Kibaki avtog, vilket gav till följd att 

legitimiteten förlorades. Kibaki beslöt sig därefter för att bryta ett MoU löfte som var 

förbunden med ODM- koalitionen. Löftesbrytningen medförde ett grovt misstro bland 

Kenyas politiska elit. MoU:s uppgift var att fungera som en guide när det gällde 

regerings- bildandet och baserade sig på de politiska styrkorna, NAK  samt LDP. 

Löftesbrytningen mot MoU tog nationen tillbaka till 1960- talets polarisering mellan 

Kikuyu och Luo. LDP anklagade därefter NAK för svek när det gällde fördelningen av 

poster och regeringen i sig. Kibaki förlorade dädanefter den konstitutionella 

folkomröstningen, vilket gav till följd att alla strategiska utnämningar som påträffades 

inom finans, säkerhets- och försvars sektor hamnade i händerna av Kikuyu samt andra 

GEMA förbund.
71

 I avsaknad till det institutionella, rättsliga samt det konstitutionella 

förblev Kenyas sociala struktur intakt. Den förväntade och önskvärda vägen till reform 

saknades då NARC saknade viljan att kunna förändra Kenyas politiska bana.
72

 Krisens 

interna dynamik kom snabbt att vända riktning och inta nya dimensioner. Det civila 

samhället började utan dröjsmål med att identifiera lämpliga metoder för att förbättra 
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Kenyans politiska bana. Det civila samhällets observatörer tillsammans med Kenyas for 

Peace with Truth and Justice (KPTJ) började ta itu valfusk bryderiet genom att hålla 

presskonferenser som skulle ge offentlighet åt deras tänkande. Presskonferenserna 

skulle assistera med att hålla människor till svars ifråga om våld och bedrägerier och 

således sätta en grund för ansvarsskyldighet. På samma vis, bedrev de en 

lobbyverksamhet av den katolska kyrkan för att kunna nå ut till presidenten. Det här 

tillvägagångssättet var både politiskt och strategiskt i och med att den katolska kyrkan 

innehade en enorm betydelse i Kenya samt det faktum att presidenten i sig var katolik.
73

 

 

Det civila samhällets organisationer samt KPTJ kände sig nödgade till att utforma 

politiska strategier för att motverka regeringens och Kibakis kraftfulla position. 

Civilsamhället i sällskap med KPTJ betonade att väl styrkta och objektiva analyser av 

Kenyas politiska kris skulle ingå i den nya strategin.  Strategin skulle främja 

utvecklandet av underrättelser angående opinionsbildning både lokalt och 

internationellt. Det civila samhället förankrade önskan om social rättvisa och hävdade 

att hållbar fred var nödvändig för att kunna korrigera oförrätter som har begåtts under 

valprocessen. Den hållbara freden krävde sanning och rättvisa om valet genom att 

identifiera och straffa de som var inblandade i valfusket samt de som låg bakom våldet. 

Även ett slut av polisbrutalitet krävdes.
74

 

 

Fortsättningsvis, stöddes det civila samhällets organisationer av Coalition of 

Participatory (CCP) och dess tillhörande nätverk. CCP är en organisation som arbetar 

för programstrategibeskrivningar för att uppnå fred, på så vis erbjöd de det civila 

samhället med bistånd att mana fred i nationen genom medier. CCP inrättade ett forum 

för medborgare där dessa medlemmar stöddes av internationella fredsstiftare och många 

andra som manade kenyaner till att hindra landet från att förvandlas till ett inbördeskrig. 

I och med att antalet fredsstiftare växte inom CCP:s valkrets, utvecklades fokuset på 

valfusk samt polisens inflytande.  Civilsamhällets medlemmar började under det skedet 

att öka i mångfald eftersom deras internationella opinionsbildning växte i samband med 

media. De utnyttjade lokala och internationella medier för att motverka regeringens 

strategi. Det civila samhällets organisationer begärde ett slut på den humanitära krisen i 

Kenya samt krävde ett återställande av grundläggande rättigheter. De ville återställa 
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rättigheterna eftersom regeringen hade inskränkt dessa rättigheter som grundligt 

fördjupade Kenyas kris. Opinionsbildningen av det civila samhällets organisationer på 

internationell nivå dämpade regeringens ståndpunkt om val.  De såg även till att 

erkännandet av det internationella samfundet, regeringen samt administrationen i Kenya 

inte längre ansågs som legitima. Evidensbaserad analys av valresultatet och det 

eskalerande våldet gjorde det tydligt att enbart internationell medling kunde lösa krisen, 

vilket var grunden för en politisk uppgörelse.
75

 Ledare från det civila samhällets 

organisationer tillsammans med parlamentsledamöter har sedan länge varit anslutna till 

en reformistisk position. Det verkade på så vis troligt att 2010 representerade den sista 

möjligheten för meningsfull reform i Kenya. Reform aktivister från det civila samhällets 

organisationer började således med att delta i olika kampanjer för att förmedla deras 

budskap. Kampanj konstitutionen skulle vara i stånd till att hjälpa de med att bekämpa 

eländet, okunnigheten, sjukdomarna samt diktaturen. Civilsamhällets kampanjer var 

med andra ord emot den sittande presidenten, Odinga. Utan dröjsmål, kritiserade 

Odinga de här kampanjerna genom att hävda att sådana löften aldrig kunde hållas av 

någon existerande konstitution. Ruto (Odingas motståndare) passade på att delta i en 

kampanj mot Odinga där han representerade sin bästa möjlighet för en lutning i fråga 

om presidentposten. Med tanke på att civilsamhällets inflytande var väsentlig och 

faktumet att även Ruto kritiserade Odinga, rådde det inga som helst tvivel om att Ruto 

skulle vinna det kommande valet. Som resultat till Rutos kampanjande föll de två 

tidigare allierade i valet 2013. Ruto skrev således under en informell allians inom 

regeringen med Musyoka som vice VD och med Kenyatta som Kenyas vice 

premiärminister. 
76

  

 

Följaktligen, kan man konstatera att civilsamhällets roll mot diktaturen har varit slående 

i  Kenya där målsättningen för en demokratisk förändring härrörde från många aktörer 

och organisationer inom det civila samhället. Det civila samhället har bidragit till att 

öka demokratiseringen i Kenya, dock har det funnits politiska aktörer som gång på gång 

fartspärrat den fortsatta demokratiseringen. För att kunna erhålla en demokratisering 

med en bred legitimation, måste de politiska aktörerna både på elit- och massnivå anse 

att en demokratisk regim är det mest realistiska alternativet som kan föreställas i 

nationen.  
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5 Avslutande slutsatser 

Uppsatsforskningens syfte att undersöka civil samhällets roll i den Kenyanska 

demokratiseringsprocessen la dess fokus på två väsentliga frågeställningar; dels att 

undersöka civilsamhällets roll i Kenyas transition till demokrati  (1990- 2002), dels 

civilsamhällets roll i den fortsatta demokratiseringen (2002- 2013). 

Uppsatsforskningens teori- del har använt sig av flera centrala begrepp för att 

begripa samt analysera det civila samhällets roll under demokratiseringen. De 

centrala begreppen har behandlat termer såsom demokrati, civilsamhälle samt 

demokratisk transition/ demokratisering. 

Uppsatsens första frågeställning påvisar att civilsamhällets roll i Kenyas transition till 

demokratin ökade under 1900-talet. Civilsamhället utvecklades som en grundläggande 

plan för oppositionspolitiken, allt för att främja oppositionspolitikens agenda. År 1991, 

spelade det civila samhället en väsentlig roll i kampen för flerpartidemokrati eftersom 

deras missnöjen resulterade i att Mois regim slutligen införde ett flerpartisystem. 

Yttermera, erbjöd det civila samhället medborgarna en paralegal uttbildning som 

informerade medborgarna om demokrati samt styrning vilket mynnade ut i att 

medborgarna kunde omtolka deras relation med staten. I takt med att civilsamhället 

främjade medborgarnas intressen, utvecklade de en annan utbildning, tämligen ett 

nationellt program som skulle lägga dess vikt på konstitutionella reformer. Det 

nationella programmet i sin tur förde med sig att valet år 2002 resulterade i en 

demokratisk transition i Kenya då det sittande politiska partiet KANU ersattes med 

NARC- koalitionen. NARC- koaliationen ersatte ett oberoende politiskt parti på ett 

fredligt sätt och utlovade att ta itu med korruptionen och Kenyas svårigheter. Dessa 

utlovanden visade sig dock att vara allt annat än trovärdiga i och med att utfästelserna 

inte kom i akt.  

 

Den andra frågeställningen påvisar att spänningen mellan den nya regeringen och det 

civila samhället gav upphov till en försvagning av det civila samhällets organisationer 

och regeringens relation efter transitionen. En ”vänta och se” ställningstagande 

tillämpades från det civila samhället då de var genstridiga till att kritisera den nya 

regeringen av den orsaken att regeringen bestod av deras kollegor. Civilsamhällets 

delades på så vis in i två fraktioner: de som var villiga ett samarbete med regeringen och 

de som motsatte sig ett sådant arbete. Det civila samhällets roll försvagades och förblev 
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splittrad av de olika frakturerna och kunde således inte tala med en egen röst. Emellertid 

förstärktes det civila samhällets roll ännu en gång, den här gången efter valfusket 2007. 

De utformade politiska strategier för att motverka Kibakis koalition. Yttermera, 

förstärktes det civila samhällets roll genom att mana fred i nationen med hjälp av media. 

Civilsamhällets medlemmar började ofördröjligen öka i mångfald och betydelse 

eftersom deras internationella opinionsbildning växte i samband med media. Dess roll 

resulterade, dels i att regeringens ståndpunkt om val dämpades, dels att erkännandet av 

det internationella samfundet, regeringen samt administrationen i Kenya inte längre 

ansågs som legitima. Civilsamhällets engagemang fortsatte även under 2010 där de 

kämpade för en reform i Kenya genom att delta i olika kampanjer som förmedlade deras 

budskap. Kampanjerna var riktade mot den sittande presidenten, Odinga. Som resultat 

därtill, ökade civilsamhällets medverkande roll att Odingas motståndare Ruto vann det 

kommande valet 2013.  

 

5. 1 Vidare forskning 

Uppsatsforskningens ämne beses som relevant för vidare forskning i och med att den 

här uppsatsforskningen har lagt dess vikt enbart på civilsamhällets roll under Kenyas 

demokratiseringsprocess. Med reflektion på att det har funnits politiska aktörer som 

gång på gång bromsat den fortsatta demokratiseringen i Kenya, vore en intressant vidare 

forskning kring ämnet att analysera de politiska aktörernas beteende gentemot det civila 

samhällets organisationer.  
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