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Förord  

 

Min tid som student i programmet ”Mänskliga Rättigheter” har levt upp till mina 

förväntningar. Mina färdigheter som studerande inom ämnet mänskliga rättigheter 

har utvecklats framgångrikt under programmets gång. Min uppsats har från början 

till slut varit en händelserik och upplysande period där jag har fått möjlighet att 

reflektera mycket över olika politiska diskussioner. Under mastersuppsatsens 

gång har jag fått det största stödet av min familj och vänner som tog väl hand om 

mig när det uppstod svåra perioder under min kunskapsresa. Jag vill tacka alla 

mina nära och kära som har stöttat mig i denna resa, utan er hjälp och stöd hade 

min uppsats aldrig blivit klar. Jag vill tacka även mina handledare Maud Eriksen 

och Elena Namli som hjälpte mig att utveckla mina färdigheter under uppsatsens 

gång. Era värdefulla synpunkter har bidragit till att både kunna utveckla uppsatsen 

och min kompetens. Vidare vill jag tacka alla lärare som har varit med under min 

tid på Mänskliga Rättigheters program vid Uppsala Universitet.   

 

Denna studie blir mitt bidrag till att forska om lösningar på Iraks problem och 

konflikter som kanske leder till en lösning för att skapa varaktig fred i landet. 

 

   Tack alla! 

Rasha Alaboodi 
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Sammanfattning 

Under många år har det pågått krig och väpnade motsättningar i Irak samtidigt 

som man fortfarande hoppas på att kunna återbygga landet. 

I denna uppsats diskuteras Iraks möjlighet att få ett demokratiskt styre. Därför 

blickar uppsatsen in i Iraks förflutna, dess politiska utveckling och bakgrunden till 

dagens situation. Syftet med uppsatsen är att granska tre teoretiska modeller för 

demokrati och relatera dessa till utvecklingen i Irak. De tre demokratiska teorierna 

är: Robert Dahls polyarki, Iris Marion Youngs delibrativa och Arend Lijpharts 

konsensusmodell. Avsikten är att se vilken demokratisk modell som kan vara en 

rimlig demokratimodell med hänsyn till Iraks situation.  

På basis av analysen i denna uppsats framstår följande mål som viktiga förutsätt-

ningar för att utveckla och stärka demokrati i Irak: att genomföra en folkräkning 

vilken hjälper samtliga provinser att få ett rättvist antal parlamentsplatser, att 

skapa en politikkultur i det pluralistiska samhället, att vara stark mot externa aktö-

rer samt ha suveränitet och självständighet. Vidare måste staten jobba mer på in-

frastruktur och säkerhet samt att effektivisera beslutprocessen, förvaltningen och 

genomförandet. 

Undersökningens slutsats är att konsensusdemokrati anses vara en relevant möj-

lighet för Irak eftersom den hävdar att dela makten genom proportionell rättvisa. 

En möjlig lösning på Iraks situation vore att skapa ett federativt styre där alla pro-

blem som förekommer i varje provins försöker lösa sina problem internt. Ett fede-

ralt självstyre leder till att minska oenigheterna mellan landets politiker och ger 

möjlighet för minoriteter att delta i beslutfattandet. Varje enskild stad blir ansvarig 

för säkerheten och stabiliteten som gäller deras region. Om detta sker kan det tro-

ligen leda till att hela landet präglas av trygghet, eftersom varje distrikt kommer 

att ha ett begränsat antal problem vilket blir lättare att hantera och lösa. I nuläget 

tänker alla provinser på terrorismen och spenderar massor av landets intäkter på 

att köpa vapen. Dock om en federal delning sker minskar det i sin tur påtryck-

ningar på den centrala styrelsen vilket gör att staten har möjlighet att tänka på 

andra frågor som bidrar till bättre utveckling. Genom ett federalt styre blir det 

lättare att hantera konflikter och kriser, eftersom stora problem går att lösa om de 

först delas upp. 

Nyckelord: Irak, demokrati, politiska system och demokratisk fred. 
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Abstract  

In this essay Iraq’s possibility to acquire democratic governance is discussed. 

That’s why in this essay the past, the political development and the background of 

today’s situation in Iraq are all being brought up. The purpose of this essay is to 

review a number of theoretical models for democracy by relating them to the situ-

ation in Iraq. The three democratic models are: Robert Dahl’s polyarchy, Iris Mar-

ion Young’s deliberative and Arend Lijphart’s consensus model. This with the 

intention to see which one of the democratic models can be a reasonable model 

with regard to Iraq’s situation. 

The results of this study have demonstrated that the conditions for Iraq to develop 

a democratic govern is: 1) to do population count, which will help all the provinc-

es to make a fair amount of seats in the parliament. 2) To create a political culture 

in the pluralistic society. 3) To be strong against external actors and to have a real 

sovereignty and independence. 4) To work more on the infrastructure and security 

and also to make the decision making, administration and the implementation 

more effective. 

The conclusion was that the consensus democracy was the most relevant possibil-

ity for Iraq, because it argues to split the power proportional justice. One possible 

solution on native Iraqi situations could be a federal government where most of 

the problems in every province are handled by local governance. A federal auton-

omy will reduce the disagreements between the politicians and will give oppor-

tunity for minorities. Every single city will be in charge for its own security and 

stability. This will lead to a country that is characterized by safety, because every 

state has limited amount of problems, which will be easier to handle and solve. 

Right now, the province is only thinking of one thing and that is the terrorism and 

how to stop it, also they are paying a lot of money to just buy weapons. But if a 

federal spilt happened, that would reduce the pressure on the central government, 

which would make a possibility to think of other aspects that might lead to more 

development. I consider that through federal governance it will get easier to han-

dle conflicts and crisis, because big problems don’t get solved if you don’t split 

them first. 

 

Keywords: Iraq, democracy, political systems and democratic peace. 
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Inledning 

Idag instämmer många med uppfattningen om att demokratin i någon form utgör 

en viktig förutsättning för samhällsutveckling. Om strävan i ett samhälle är att 

rättvisa och fred ska uppnås, behöver samhället genomgå en process där alla med-

lemmar fattar ett gemensamt beslut om regler och principer. Tagna beslut bör vara 

bindande och skilja sig från individuella val, därför kallas de för styrelsebeslut 

eller kollektiva beslut.
1
 Denna process bör speglas av ett politiskt system där med-

lemmarna betraktar varandra som politiskt jämställda och innehar kompetensen, 

resurserna och institutionerna som krävs för ett självstyre.
2
 Detta är vad som kal-

las demokrati, vilket även betyder folkstyre.
3
  

Den demokratiska processen är det säkraste sättet för människor att ta till vara och 

främja intressen och värden som de delar med andra.
4
  

Demokrati bör vara det styre som överenskommer med folkets preferenser. De-

mokrati handlar inte bara om att styret ska vara representativt för folkets preferen-

ser utan det är lika viktigt att demokratin kan leverera beslut på ett effektivt sätt 

där de styrandes handlingar fullständigt överensstämmer med alla medborgares 

åsikter.
5
 Demokrati har stor betydelse för dagens politiska teori. Uppfattningar 

och former som används för att realisera idén kan variera beroende på vilket sätt 

den tolkas och definieras, då det finns olika tolkningar av hur principer av demo-

krati ska fungera rent praktiskt. Det är av stor betydelse att förmedla en uppbyg-

gande diskussion om hur demokrati uppfattas i ett samhälle där många olika kul-

turer och normer samlas, samt om hur det politiska systemet hanterar olika sociala 

och etniska strukturer i ett samhälle. 

Problemformulering och ämnesval 

Demokrati är det mest framgångsrika styrelsesättet, dock kan problem uppstå om 

människor saknar demokratiska erfarenheter och när en främmande stormakt be-

stämmer t.ex. hur ett annat land ska demokratiseras.  

”Ingen stat bör med våld inblanda sig i en annan stats författning eller regering.”
6
 

                                                           
1
 Dahl, Robert: Demokratin och dess antagonister. Ordfront, Stockholm 2002, s. 129. 

2
 Aa., 477. 

3
 Aa., 165. 

4
 Aa., 477. 

5
 Lindahl, Rutger(Red.):Utländska politiska system. SNS, Stockholm 2009, s. 14. 

6
 Kant, Immanuel: Om den eviga freden. PRISMA 1996, s. 52. 
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Svårigheter kan uppstå när det internationella samfundet engagerar sig för att 

bygga upp en stat eftersom de då ger sig till stånd att bestämma vilken typ av stat 

som byggs, samt vilken typ av demokrati som ska införas. Problemet är när icke 

inhemska makter inför ett färdigt demokratisystem för ett land som har starka 

traditioner och värderingar. Då uppstår en svår men genomförbar process, dock 

kan införandet av demokrati skapa konflikter vilket kan lösas genom en freds-

byggnadsprocess.
7
  

Det bör egentligen inte talas om en utveckling mot demokrati när processen inleds 

med en invasion eller ett krig eftersom folkstyre inte kan planteras i mark som 

förstörts av exploderade granater och missiler. Irak är ett exempel på en sådan 

utveckling mot demokrati som av olika orsaker inte fungerar. Henrik Amneus är 

en tidigare svensk ambassadör i Irak med många års erfarenheter. Amneus anser 

att det i Irak har skett en viss demokratiseringsprocess, där den viktigaste förut-

sättningen har varit Saddam Husseins fall, vilket innebär att ett regimskifte har 

uppnåtts genom ett krig.
8
 Vid en intervention träder en utomstående part in i ett 

land för att ändra dess regim och bana väg för demokrati. Ett allvarligt demokrati-

underskott finns i dagens Irak, vilket visar att en intervention inte är en garanti för 

att landet blir demokratiskt framgångsrikt. Även om militären lyckas få bort den 

gamla regimen är det inte säkert att en fungerande demokrati kan byggas upp och 

utveckla landets politiska styrelse.
9
  

Det är rimligt att även hänvisa till Jakob Gustavsson (lektor i statsvetenskap vid 

Lunds Universitet) och Jonas Tallberg (professor i statsvetenskap vid Stockholms 

Universitet). De är redaktörer för en studie av internationella relationer där de 

visar olika processer som bildar internationella fördelningar när det gäller makt, 

resurser och de mest betydande områdena i dagens världspolitik. Gustavsson och 

Tallberg menar att genomförandet av att avveckla Saddam Husseins styre 2003 

inte var på grund av rädsla för irakiska massförstörelsevapen, som senare visade 

sig inte existera. Det var inte heller för att stärka de mänskliga rättigheterna i lan-

det. Drivkraften för det amerikanska militära ingripandet var en aktion för att få 

bättre kontroll över de irakiska oljetillgångarna, att etablera en starkare militär 

                                                           
7
 Aggestam, Karin & Höglund, Kristine(Red.): Om krig och fred. Studentlitteratur, Lund 2012, s. 

231-232. 
8
 Amneus, Henrik: Vägval Irak. Ekerlids, Falun 2008, s. 194-195.  

9
 Hadenius, Axel: Demokrati- EN JÄMFÖRANDE ANALYS. Liber, Malmö 2008, s. 56-57. 
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samt ha politisk närvaro i ett av världens geopolitiskt mest centrala områden.
10

 

Gustavsson och Tallberg anser att demokratier identifierar sig med andra demo-

kratier och har förtroende för dem, men när det gäller odemokratiska stater beter 

de sig som icke demokratier, vilket kan innebära att även demokratier är miss-

tänksamma och beredda att använda sig av alla medel, inklusive våld, för att nå 

sina intressen. Det är inte ovanligt att demokratier
 
går i krig med icke demokratier 

och hävdar att de gör det för att befria och demokratisera andra stater.
11

 Det finns 

nästintill en självmotsägelse mellan tron på demokrati och den politik som tror på 

att med hjälp av militär aggression vill införa demokrati. Många experter har på-

pekat att år 2002 fanns en grupp bland president George W. Bushs politiska råd-

givare som kallas ”nykonservativa”. De förespråkade en amerikansk utrikespolitik 

som syftade till att göra förändringar i de delar av världen som ansetts vara fient-

ligt inställda till USA. Detta skulle ske genom att tillsätta västvänliga demokra-

tiska regeringar.
12

 

I FN-stadgan finns en artikel som är grund för det våldsförbud som existerar:  

      Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller 

bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska 

oberoende, eller på annat sätt är oförenligt med Förenta Nationernas ändamål. 13 

Formuleringen är utformad på ett tydligt sätt som inte kan feltolkas, eftersom tex-

ten klart och tydligt formulerar att användning av våld är förbjudet och inte i en-

lighet med FN:s syfte. Våldsförbudet gäller alla stater på jorden, även de som inte 

är medlemmar i FN.
14

 Trots detta bröt USA mot FN:s stadga och de folkrättsliga 

principerna då de gjorde intrång i Irak utan stöd av FN:s säkerhetsråd. Det fanns 

ingen resolution från säkerhetsrådet och det var inte heller självförsvarsrätt. Detta 

kopplas till det historiska mötet i Crawford i Texas i april 2002 då den brittiske 

premiärministern Tony Blair och USA:s president George W. Bush bekräftade sitt 

gemensamma beslut att genomföra ett militärt angrepp mot Irak. Vid en gemen-

sam presskonferens sa president Bush:  

                                                           
10

 Gustavsson , Jakob &Tallberg, Jonas (red): Internationella relationer. Studentlitteratur, Lund 

2014, s. 93. 
11

 Aa., 77-78. 
12

 King, John: Mellanöstern- Irak då och nu. Gleerups 2006, s. 35. 
13

 FN-stadgan, artikel 2(4). Tillgänglig: http://www.fn.se/fn-info/om-fn/fn-stadgan/#kapitel1 

(Hämtad 2015-03-04). 
14

 Aggestam, Karin (Red.): (O)rättfärdiga krig. Studentlitteratur, Lund 2004,s. 70–71 

http://www.fn.se/fn-info/om-fn/fn-stadgan/#kapitel1
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”Jag har förklarat för premiärministern att min regerings politik är att störta Saddam 

Hussein och att alla medel är tillåtna”.
15

 

Gustavsson och Tallberg anser detta vara en form av brott mot människors rätt till 

fred genom krig och våldsanvändning som vanligtvis inte anses vara legitima i en 

demokrati. De menar att demokratiska stater utgår ifrån folkstyre, värnar om 

mänskliga fri- och rättigheter samt i grunden är fredliga.
16

 Deras åsikt är inte långt 

ifrån Henrik Amneus, då även han hävdar att invasionen var ett brott mot folkrät-

ten. Dock anser Amneus att det största brott som USA gjorde var mot den irakiska 

befolkningen genom att inte ansvara för situationen som uppstod efteråt. Detta 

p.g.a. deras brist på förståelse för vad som väntade efter den militära fasen, vilket 

anses vara grunden till de farliga och katastrofala följder som fortfarande existerar 

i landet. Flera forskare och experter anser att Förenta staterna kränkte folkrätten 

när de intervenerade militärt Irak i 2003.
17

  

Även om det skett ett maktskifte i landet, är det fortfarande ett kvarstående pro-

blem att det ännu inte blivit fred, utan att det istället är ett kaos som eskalerar. 

Trots att Irak har fått ett annat styre sedan 2003 har landets situation blivit sämre. 

Demokrati, som nämndes ovan, innebär folkstyre, men folkstyret behöver flera 

förutsättningar för att kunna förvekligas. Målet med uppsatsen är inte att ange 

orsaken till hur irakkriget uppstod, utan min ambition är att diskutera vissa frågor 

som sannolikt har stor betydelse för Iraks politiska framtid. Det finns olika demo-

kratimodeller som fokuserar på frågan om hur ett system kan förbättras och hjäl-

per till att förstå vilka problem som kan uppstå. Därför är uppsatsen en teoretisk 

studie eftersom den studerar olika demokratimodeller. Samtidigt kommer uppsat-

sen att inrikta sig på ett konkret fall, nämligen Irak.  

Motiveringen till valet av ämne ligger till grund i problematiken vad gäller försö-

ken att etablera demokrati i ett annat land genom krig. Demokrati är ursprungligen 

kontext från väst vilket gör det till en utmaning att anpassa en ung demokrati i ett 

land som har erfarenheter från trettio års diktatur. Ett land som präglats av stats-

terror och ekonomiskt vanstyre har i förening med krig och ockupation efterläm-

                                                           
15

 Rai, Milan: Krigsplan Irak. Ordfront, Stockholm 2003,s. 60. 
16

 Gustavsson , Jakob &Tallberg, Jonas(red): Internationella relationer. Studentlitteratur, Lund 

2014, s.69. 
17

 Amneus, Henrik: Vägval Irak. Ekerlid, Falun 2008, s.178, 220-221. 
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nat ett sårat civilt samhälle. Detta gör att den politiska processen försvåras och blir 

komplicerad i ett land med begränsade demokratiska traditioner.
18

 Trots detta ville 

USA åstadkomma snabba förändringar i Irak utan att ta i beaktande de oförmån-

liga situationerna. Irak kan betecknas som en övergångsstat vilket försöker eta-

blera en ny form av styrelseskick. I den samtida världen är den vanligaste över-

gången att gå från auktoritärt styrelseskick till demokrati.
19

 Detta visar hur viktigt 

det är att studera olika demokratimodeller som bidrar till att förstå och förbättra 

Iraks situation.  

Syfte och frågeställning 

Jag kommer i denna uppsats undersöka vilka utmaningar som är förenade med 

försök av demokratisk transformation i ett land som har erfarenhet av diktatur 

samt lider av olika etniska och sociala konflikter. Med detta menas att se vad som 

krävs för att ett demokratiskt styre ska kunna utvecklas. Uppsatsens syfte är att 

granska tre teoretiska modeller för demokrati för att se vad som skulle kunna vara 

en rimlig och relevant demokratimodell för Irak, genom att relatera till mina egna 

erfarenheter och upplevelser av den omgivning som jag har upplevt av Iraks verk-

lighet.  

Min övergripande forskningsfråga blir: 

 Vilken demokratisk modell framstår vara mest rimlig med hänseende på 

Irak? 

Eftersom Irak försöker samt kämpar för att upprätta en ny form av styrelse är tan-

ken att diskutera olika demokratiska modeller som inte är skrivna för Irak. Jag vill 

undersöka vad som skulle kunna vara en sannolik demokratimodell vilken möjlig-

gör ett bra styrelseskick med avseende till de övergripande utmaningar Irak står 

inför, vilken i sin tur eventuellt kan skapa fred i landet. 

För att besvara min fråga behöver jag ställa en underordnad fråga: 

 Vilka förutsättningar behöver Irak utveckla för att få ett demokratiskt 

styre?  

Irak är ett land vilket har drabbats av olika allvarliga omständigheter som ständigt 

formas av konflikter och spänningar. Detta har gjort att landet präglas av olika 

                                                           
18

 Amneus, Henrik: Vägval Irak. Ekerlid, Falun 2008, s. 194. 
19

 Hauge, Rod. Harrop, Martin & Breslin, Shaun: Styrelseskick och politik. Nya Doxa, Falun 2008, 

s. 53. 
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problem t.ex. statskollaps, mänskligt lidande och institutionellt sammanbrott. Det 

finns många befolkningsgrupper som har reellt olika intressen och det finns en del 

kommunikativa problem i landet. Tanken är att utifrån de valda teorierna disku-

tera och granska vilka förutsättningar som krävs för att den demokratiprocess, 

som inte fungerat framgångsrikt sedan 2003, ska kunna få en nystart där de olika 

etniska och politiska konflikterna försonas.  

Metod, material och avgränsning  

Irak, som helhet, lider av många olika problem som tydligt kan synas inom både 

den kulturella och politiska sfären. Detta har lett till att landet står inför många 

utmaningar för att kunna klara sig och uppfylla demokratiska förutsättningar. Där-

för kommer jag titta på några demokratiska teorier för att förstå utvecklingen i 

Irak. Uppsatsens metod kommer att vara en jämförande analys av politiska teorier. 

Att utifrån en litteraturstudie analysera och jämföra olika demokratimodeller för 

att kunna argumentera för vad som är en möjlig och rimlig demokratisk modell, 

vilket kan bidra till att Irak blir mer demokratiskt styrt. Utifrån uppsatsens syfte 

och frågeställningen har uppsatsens material grundat sig huvudsakligen på tre 

politiska teorier som skrivits av välkända forskare inom det demokratiska områ-

det. Den amerikanska statsvetaren Roberts Dahls polyarkimodell i boken ”Demo-

kratin och dess antagonister”, den nederländska statsvetaren Arend Lijpharts teori 

om konsensusdemokrati i boken” Patterns of democracy” och den amerikanska 

statsvetaren Iris Marion Youngs teori om deliberativ demokrati i boken ”Inclusion 

and Democracy”.   

Dessa tre teorier hjälper till att ge inblick i vilka institutioner och förutsättningar 

som behövs för att få en fungerande demokrati i ett samhälle som präglas av poli-

tiska, etniska och religiösa konflikter. Youngs modell är vald för att den betonar 

minoriteters rättigheter och inkludering, Lijpharts modell valdes för att den visar 

hur processen fungerar i de samhällen som har djupa splittringar, medan Dahls 

polyarki-modell är vald för att den undersöker hur pass demokratiskt ett land fun-

gerar. För att noggrant kunna undersöka vad som skulle kunna vara en relevant 

demokratimodell för Irak kommer jag först diskutera de valda teorierna genom att 

relatera dem till mina erfarenheter av Irak. Utifrån författarnas huvudargument för 

sin modell kommer teorierna att analyseras med hjälp av några analysfrågor. Ana-

lysfrågorna är: 1) Hur definieras demokrati enligt författarna? 2) Vilka är kriterier 

http://bookitpub.mdh.se/web/pub/results?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=crDetailWicket_WAR_arenaportlets&p_p_col_count=3&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_mode=view&search_item_id=66338&agency_name=ASE100209
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för demokrati inom respektive modell? 3) Vilka utmaningar och frågor står varje 

modell inför i relation till Irak? 4) Vilka möjligheter innebär/erbjuder modellerna 

för demokrati i ett land med många kulturella splittringar?  

Sekundära källor kommer också att användas och redovisas under rubriken ”tidi-

gare forskning”.  

Med hänsyn till den begränsade tidsramen för uppsatsen kommer jag inte att lägga 

vikt på situationer före USAs invasion, dock har vissa faktorer (innan 2003) stor 

betydelse för uppsatsen, därför kommer jag att belysa dessa. Tonvikten läggs i 

huvudsak på Iraks utveckling och situationer som uppstått efter 2003. 

Innan jag börjar med det teoretiska kapitlet diskuterar jag Iraks politiskt historiska 

bakgrund med avsikt att ge insyn och överblick som behövs för den kommande 

analysen. Jag kommer använda mig av boken ”Irak då och nu” av John King som 

har skrivit om Mellanöstern i över 30 år. Andra relevanta källor kan också använ-

das bl.a. Landguiden som publiceras av Utrikespolitiska institutet.  

 

Tidigare forskning 

Som har nämnts ovan är ambitionen att diskutera Iraks demokratiska utveckling 

och undersöka de möjligheter som finns för ett fredligt demokratiskt system i Irak. 

Nyckelord i studien är: ”democracy”, ” political development”, ” political sys-

tems”, ” democratic peace” samt ”democratization”. De databaser som använts i 

studien är Discovery, JSTOR, Routledge, Sciencedirect och Taylor & Francis. 

Ett exempel på forskning som är relevant för uppsatsen är ”Democracy through 

War?”, skriven av Wolfgang Merkel som är professor i statsvetenskap vid Hum-

boldtuniversitetet i Tyskland och enhetsdirektör för forskning i Democracy: 

Structures och Challenges vid Social Science Research Center i Berlin.
20

 Studien 

består av en statistisk metod med avsikt att koppla analysen till den demokratiska 

fredsforskningen med ett teoretiskt material, nämligen Immanuel Kants projekt 

för fred (1795) "evig fred".
 21

  Studien pekar på att demokratier bygger på interna 

faktorer t.ex. ekonomisk utveckling, utbildning, tillit och elitens vilja att följa de 

grundläggande reglerna i en demokratisk konstitutionell ordning. Merkel hävdar 
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att det finns stora skillnader mellan demokratier när det gäller deras vilja att gå i 

krig och att vara inblandade i militära konflikter. Han hänvisar till den ameri-

kanska regeringens officiella inledning till kriget mot Irak. Merkel pekar på att 

krigsorsaken var existensen av massförstörelsevapen, vilket visade sig vara felakt-

iga uppgifter. Skyddet av människor kräver inte bara ett kortsiktig militärt ingri-

pande, utan även ett intensivt stöd för att upprätta en hållbar rättsstat och demo-

krati. En internationell fullmakt kan bli ett legitimt och nödvändigt medel för att 

garantera rättvisa efter kriget. Därför betonar Merkel att en tidig indragning av 

ingripande krafter i Irak övergår till en uppenbar ignorans av efterkrigsarbetet.
22

  

Irak är ett djupt splittrat land inte bara pga. de ständiga tvister som sker mellan 

olika befolkningsgrupper, utan även alla grundläggande element som finns i varje 

stat men som dessvärre bestrids. Trots detta faktum, menar Merkel att det inte är 

en ursäkt att inte reflektera över efterkrigssituationen. Merkel hävdar att Irak 

snabbt fick ett nytt system efter interventionen 2003. Därför betonar han att ingri-

pande demokratiska krafter bör stödja den nya regimen tills den har klättrat till-

räckligt långt upp på demokratiskalan.
23

 En snabb extern störtning av en regering 

kan inte leda till en stabil politisk ordning när inhemska aktörer i landet själva inte 

stödjer demokratiseringsprocessen. Därför hävdar Merkel att demokratiska inter-

ventioner ofta bara producerar kortlivade framgångar. Gamla regimer växlar till 

halvdemokratiska regimer och de blir sällan konsoliderade demokratier. Detta är 

pga. obalans mellan nationellt sammanhang och de nya institutionerna samt brist 

på kompletterande informella sociala och formella politiska institutioner.
24

 

Enligt forskarens mening kan aldrig "demokratiska interventioner" rättfärdigas 

enbart med argumentet att etablera demokrati. Demokratisk ingripanden kan end-

ast godtas i samband med framgångsrika resultat efter nederlaget av en diktatorisk 

regim, såsom i Tysklands och Japans fall som lyckades få fred och en fungerande 

demokrati. Merkel pekar på en jämförelse mellan Tysklands fall efter 1945 då 

fallet var lätt, eftersom det fanns åtminstone en nation och en stat. Båda saknas i 
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Irak efter kriget, vilket gör att Irak är långt ifrån målet att bli en stabil demokrati, 

en rättsstat eller ens ha säker statsbildning.
25

 

En annan relevant studie diskuterar viktiga förutsättningar för att kunna bygga en 

framgångsrik nation. Studien är ”Lessons from the past: The American Record on 

Nation-Building” som är skriven av Minxin Pei och Susan Kasper vid Carnegie 

Endowment for international peace.
 26

  Framgången eller misslyckandet i nations-

byggande beror på tre viktiga variabler: 1) inre egenskaper hos nationens mål 2) 

en överensstämmelse mellan geopolitiska intressen och nationens mål 3) ett enga-

gemang för ekonomisk utveckling i nationens mål.
27

  

Pei och Kasper anser att när det gäller byggandet av nationen är det värdefullt att 

den nationella identiteten är stark. Att ha en hög grad av etnisk homogenitet och 

relativ socioekonomisk jämlikhet är ett viktigt mål för nationsbyggandet. Här jäm-

för de också med Japan och Tyskland som lyckats med att sträva efter ett nations-

byggande. Den nationella identiteten är viktig eftersom den minskar risken för 

utländska styrkor att inblandas i konflikter, nämligen interventionsmakten. Om ett 

lands befolkning består av olika etniska grupper är risken stor att vissa förtryckta 

grupper strävar efter att vinna makt, större position samt självstyre genom att 

uppmuntra utomstående ingripande. Forskarna refererar sådana samhällen till Irak 

som har djupa etniska sprickor och höga nivåer av ojämlikhet. De anser att när 

nationens mål saknas, försöker interventionsmakten istället bygga upp dessa mål, 

vilket gör att det inte är garanterat att de lyckas med detta för att interventions-

makten inte har tillräckligt kunskaper angående landets ställningar. Därför bör 

interventionsmaktens intressen passa ihop med nationens mål för att kunna uppnå 

ett fungerande nationsbyggande. 
28

 Den mest utmanande uppgiften blir då att an-

passa USA strategiska intressen med den irakiska eliten och allmänheten. De 

långsiktiga chanserna för ett nationsbyggande i Irak skulle sannolikt förbättras om 

arbetet efter kriget sköttes av USA. Dock betyder det inte att garantera framgångs-

rika nationsbyggande genom flera parters påverkan. Förutsättningar för nations-
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byggandet har större chans att lyckas om landets regering har begränsad maktut-

övning och ett konstitutionellt styre.
 29

 

En ytterligare relevant studie är ” After a war with Iraq: democracy, militancy, 

and peacemaking” som är skriven av Shibley Telhami. Studien fokuserar på tre 

uppfattningar som har fått fäste i diskursen om följderna av irakkriget.
30

 Telhami 

hävdar att krig nästan alltid innebär oväntade konsekvenser och att det ameri-

kanska intresset har försökt inleda en ny fredsprocess i regionen gnom irakkiget. I 

själva verket har det amerikanska intresset ett sannolikt syfte att lägga fram nya 

idéer och initiera andra högprofilerade evenemang för att återuppliva en förhand-

lingsprocess. Dock kommer Amerikas roll i fredsarbetet inte att lyckas om pro-

blemet inte blir en amerikansk prioritering. Med tanke på regionens dynamik och 

Amerikas förflutna utrikespolitik, bör man inte vara optimistisk när det gäller 

konsekvenserna av irakkriget för demokrati och fredsskapande.
31

 

Telhami pekar på att det var uppenbart vad begreppet '' efter kriget '' innebar när 

kriget mot Kuwait hade brutit ut 1991, därför är han kritisk mot ett nytt krig med 

Irak eftersom en irakisk kollaps-regering innebär början på ett nytt amerikanskt 

engagemang i landet. Slutligen bör det klargöras av historiska exempel att den 

västerländska demokratin inte kan införas genom krig i områden där det råder 

brist på den demokratiska erfarenheten. Irak har inte samma förutsättningar som 

Japan eller Tyskland. Man påstår inte att mer ansvar, mer öppenhet och mer frihet 

inte är möjligt, utan de är nödvändiga. Dock är det en betydligt mindre målsätt-

ning för Iraks demokrati än vad många i den amerikanska offentliga ledningen 

föreställer sig.
32

 

 

Sammanfattningsvis anser forskarna att gemenskapen och viljan att bygga upp 

landet efter kriget saknas i Irak, därför blir det svårare att försöka bygga upp lan-

det genom interventionsmakten som inte har tillräckliga kunskaper om landets 

inre förhållanden. Tyskland och Japan har lyckats med demokrati efter kriget ef-
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tersom viljan, nationen och staten fanns, medan Irak fortfarande saknar dessa. 

Därför är alla förutsättningar för att Irak ska lyckas införa ett demokratiskt system 

nödvändiga. En gemensam uppfattning mellan studierna är att amerikanerna inte 

har skött situationen tillräckligt bra efter kriget, vilket i sin tur ledde till att den 

irakiska politiken tvingades följa orealistiska tidsgränser för att lyckas uppnå ett 

nytt och demokratiskt system.  

 

Disposition 

Uppsatsens innehåll: inlednings kapitel där det finns problemformuleringen, syfte, 

frågeställning, metod, material och avgränsning, tidigare forskning och disposit-

ion. Kapitel 1 innehåller Iraks politiska historia. Kapitel 2 är teorikapitel och hu-

vuddel, där finns fyra mindre kapitel med avsikt att göra en analys och diskussion 

av de valda teorierna nämligen Dahls polyarki, deliberativ demokrati, konsensus-

demokrati och en liten sammanfattning. Kapitel 3 innehåller den avslutande dis-

kussionen där det diskuteras vilken demokratimodell skulle kunna vara en rimlig 

och relevant för Iraks politiska framtid, alltså att frågeställningar besvaras, vilken 

är grunden för uppsatsen. Reflektion och förslag på fortsatt forskning kommer 

därefter.  
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Kapitel 1- En inblick i Iraks politiska historia  

Syftet med detta kapitel är att redogöra för den politiskhistoriska bakgrunden och 

min bild av de relevanta omständigheter som har påverkat och format dagens Irak. 

Landet har haft olika politiska system under årens lopp och har drabbats av olika 

svåra tvister som ständigt speglas av konflikter och spänningar. Känner man inte 

till historien bakom dessa oroligheter är det omöjligt att förstå vad som händer i 

dagens Irak. Avsikten är att ge en introduktion till den kommande analysen.  

Historia  

För 5 000 år sedan i det bördiga Mesopotamien vid floderna Eufrat och Tigris 

växte det som kallas mänsklighetens första civilisation fram.
33

 Under 1200-talet 

erövrades Irak av mongolerna och i början av 1800- talet blev Irak en del av det 

Osmanska riket.
34

 De osmanska turkarna har på ett sätt delat regionen till tre pro-

vinser, nämligen Mosul, Bagdad och Basra. Kurder bosatte sig i Mosul, sunniter i 

Bagdad och shiiter i Basra.
35

 Från denna stund lades grunden till landets interna 

konflikter mellan grupperna.   

I början av 1900- talet började arabiska nationalister i det osmanska riket anse att 

araberna hade rätt till sina egna länder. Britterna uppmuntrade arabfolken att re-

voltera och lovade att hjälpa till, men samtidigt enades Storbritannien och Frank-

rike i hemlighet om att dela upp hela Mellanöstern i zoner som de själva skulle 

kontrollera. Detta i sin tur ledde till att Irak erövrades av britterna. Landet var re-

dan då svårt att styra eftersom befolkningen bestod av olika folkgrupper, vilket 

gjorde att Storbritannien ansåg det vara mer stabilt om landet hade en kung. År 

1921 utsåg britterna kung Faysal I. År 1924 blev Irak en konstitutionell monarki 

där både kungen och det valda parlamentet hade viktiga roller. Storbritannien 

hade inflytande i Irak fram till 1932 då Irak blev självständigt, men britterna fort-

satte ändå att härska i det fördolda.
36

 

Landet har fortsatt att bilda olika regeringar fram till 1979 då Saddam Hussein tog 

över makten. Fram till 2003 var Irak internationellt isolerat och utsatt för FN-
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sanktioner pga. anfallet mot Kuwait 1990. Efter den USA-ledda invasionen kom 

Irak under amerikansk kontroll. Först mellan sju- till åtta år senare kunde landet 

föra en självständig utrikespolitik. De sista utländska styrkorna lämnade landet i 

december 2011.
37

 Dagens tillstånd i Irak uppfattas av många experter som det 

värsta i historien sedan landet uppstod, eftersom det karaktäriseras av bl.a. blodiga 

konflikter, terrorism, våld och död.
38

 Detta i sin tur har påverkat samhället nega-

tivt och påvisat hur svaga de folkvalda regeringarna varit som har styrt landet se-

dan 2003. Det är svårt att få rättssamhället att fungera eftersom det krävs fysisk 

säkerhet och stabilitet för både medborgarna och institutioner som ansvarar för 

genomförandet. När det är brist på säkerhet är det svårt att få respekt för de 

mänskliga rättigheterna eller någon slags fungerande demokrati i praktiken. Från-

varon av tillfredsställande fysisk säkerhet för medborgare, politiker, tjänstemän 

och allmänheten är det allvarligaste hindret för ett demokratiskt styre. Det dagliga 

våldet och osäkerheten gör att människor söker sig till den omgivning där de kän-

ner sig mest trygga bland trosfränder, vilket i sin tur leder till att klyftorna blir 

ännu större i samhället.
39

 

Utifrån min personliga erfarenhet av det irakiska samhället före 2003, spelade de 

religiösa identiteterna inte någon roll. Det var inte något negativt problem för in-

dividerna utan man respekterade varandras tro. Det fanns inga dominerande klas-

ser som hade övertaget när det gäller det mänskliga och det sociala i samhället. 

Efter 2003 har det uppkommit nya skiljemurar som hotar traditionella mönster 

och värderingar i områden där blandad befolkning förekommer. Transformativa 

processer har skett i landet där man har börjat se etniska stridigheter samt reli-

giösa motsättningar som inte fanns förut.
 40
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Många experter av Irak anser att det går att lösa de egentliga motsättningarna ge-

nom att det internationella samfundet ställer sig bakom en uppdelning i tre själv-

ständiga stater. Dessa stater delas på basis av etnisk och religiös identitet, Shiastan 

i söder, Kurdistan i norr och Sunnistan i väster och nordväst. Med andra ord 

kommer den osmanska uppdelningen tillbaka när de delat Irak i de tre delar. Ett 

överordnat fakta på den oförutsägbarhet som grundmålade landets situation efter 

2003, är bland annat pga. den maktstrid som finns mellan de dominerade grupper-

na, nämligen mellan sunniter, shiiter och kurder. Det har blivit svårt att åstad-

komma en fungerande politisk och ekonomisk balans mellan de tre dominerande 

befolkningsgrupperna vilket i sin tur lett till att det blivit svårare att styra landet. 

Efter diktaturtiden finns det mer makt och större ekonomiska intressen att slåss 

om.
41

 

Politiska system och militärkupper 

År 1933 avled kung Faysal I, kung Faysal II var bara fyra år vilket gjorde att en 

ställföreträdande regent styrde landet. År 1941 gjorde några politiker uppror mot 

denna regering och en ny regering bildades. Ytterligare genomfördes en mili-

tärkupp år 1958 av general Abd al-Karim Qasim som var nationalist och ansåg att 

monarki inte varit fördelaktig för landets befolkning. En kort tid efter maktöverta-

gandet hamnade han i konflikt med västvärlden 1961 för att han stoppade det brit-

tiska oljebolaget ”Iraq Petroleum Company” att söka efter olja. Han bildade ”Iraqi 

National Oil Company”. År 1963 störtades Qasims styre av en grupp ur Bathpar-

tiet. En annan president Abdel Salam Arif styrde landet genom ett avtal med 

Bathpartiet, men år 1968 tog dessa makten genom att utföra ytterligare en mili-

tärkupp och Hassan Al- Baker blev ledare för en Bathregering. I teorin föresprå-

kar Bathpartiet egentligen demokrati, men trots detta har alla härskare från detta 

parti varit diktatorer.
42

  

Saddam Hussein var Al- Bakers högra hand och hans uppgift var att se till att det 

inte förekom något motstånd mot regimen. Med tiden fick Saddam Hussein mer 

makt genom att ge viktiga befattningar till sina släktingar. Alla tjänstemän som 

han valde var från sin klan, vilket ledde till att de arbetade för honom. År 1979 

avgick Al-Baker och Hussein övertog hans ställning som Iraks president. Hans 
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första åtgärder var att eliminera alla som kunde tänkas utgöra ett hot mot honom 

samt exkludera shiiter och kurder.
43

 Han ledde det sekulära Baths styre som prio-

riterade politiken före religionen, dock genom hans enparti- och privilegiepolitik 

ökade han polariseringen i samhället. År 2003 föll regimen och den nya situation-

en för Irak med förhoppningar om plötslig politisk frihet verkade ändå orealist-

iskt.
44

 Irak var inne i en ny fas. 

Efter invasionen i Irak av USA 2003 bildades en provisorisk myndighet CPA som 

leddes av en amerikansk diplomat Paul Bremer. Myndigheten upphörde 2004, då 

bildades en interimsregering som dejuro styrde Irak.
45

 FN erkände den övergångs-

regering som leddes in i juni 2004 med USA:s förtrogne Iyad Allawi som pre-

miärminister, eftersom amerikanska UD och underrättelsetjänsten CIA satte stor 

tillit till honom, han var shiamuslim och hade hoppat av från Baathpartiet 1975.
46

 

Det första allmänna valet skedde i Irak 2005 och den nya regeringen 2006 var den 

första demokratiska legitima som valts av irakier, istället för den interimsrege-

ringen som valts av den amerikanska ockupationsmakten. En ny konstitution upp-

rättades som visar en tydlig fördelning mellan bl.a. lagstiftande och verkställande. 

Den nya konstitutionen utgår ifrån demokratiska utgångspunkter som tydligt syns 

i artikel 1 och 2, b.
47

 FN har välkomnat den nya författningen. Irak har börjat ett 

nytt politiskt system där det finns fler politiska partier än vad landet egentligen 

behöver.
48

 Befolkningen består av 60 % shiiter, vilket gör att de är majoritet. Sun-

niter är 18 % och även kurder är 18 %, övriga 4 % är turkmener, assyrier och per-

ser
49

, se bilaga A. Här kan jag nämna Ayatolla Muhammed Taqi al-Muddaresi, en 

äldre shiamuslimska mulla har efter 2003 hävdat att: ”varje folkgrupp kommer att 

försöka få så mycket makt och territorium som möjligt”.
50
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Nouri al-Maliki var premiärminister 2006 och under hans styre förlamades lag-

stiftningsarbetet pga. konflikter då sunniter och kurder upplevde sig som margina-

liserade, trots att själva regeringen tyckte att den var en konsensusregering ef-

tersom den bildades genom en allians, i vilken flera klanledare och småpartier 

ingick. I april 2010 skedde valet som resulterade i ett politiskt dödläge, inte förrän 

i slutet av december kunde parlamentet enas om att låta al-Maliki bilda ny rege-

ring med alla större grupper representerade. Sedan 2012 har våldet och antal 

sprängningar ökat, särskilt efter USA:s tillbakadragande av trupper, men framför 

allt riktades våldet mot shiiter. Spänningen mellan regering och kurderna, som vill 

ha självstyret, har också ökat eftersom regeringen kritiserade kurderna för en allt 

mer självständig ekonomisk politik.
51

 I april 2013 genomfördes nya lokalval som 

följdes av upptrappat våld vilket krävde många liv och ingen allians fick egen 

majoritet någonstans. Siffrorna visade hur splittringen ökat. Ett parlamentsval har 

skett 2014 trots det extrema våldet. Efter starka påtryckningar inifrån landet och 

från USA gav al-Maliki upp försöken att bilda en ny regering och lät partikamra-

ten Haider al-Abadi ta över. Denne betraktades som mer samarbetsvillig och bil-

dade en bred regering där såväl sunniter som kurder åter tog plats.
 52

 Statliga tjäns-

ter delads upp efter konfessionell tillhörighet
 
t.ex. republikens president är kurd, 

parlamentets chef är sunni och statministern är shiitisk. Just för att regeringen har 

denna uppdelning anses regeringen vara en konsensusregering, enligt dem själva.  

Orolighet och krig 

Trots det ökade välståndet som präglade landet under 70-talet pågick oroligheter i 

norra Irak eftersom kurderna ville uppnå sina ambitioner om att skapa en egen 

självständig stat. År 1974 utbröt öppet krig mellan kurderna och regeringen i 

Bagdad.
53

  Efter den islamiska revolutionen i Iran 1979 fruktade Saddam Hussein 

att Iran skulle ställa till med problem i Irak. Eftersom han tog för givet att Iran 

inte skulle kunna försvara sig under den korta tiden efter revolutionen, inledde 

han kriget som startade den 2 september 1980 och slutade åtta år senare. En del av 

det kurdiska folket stödde Iran, därför attackerade Saddam Hussein det kurdiska 

folket för att de hjälpte Iran. Under detta krig stöttade västvärlden Irak pga. räds-
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lan att den islamiska revolutionen skulle spridas och hota de sittande regeringarna 

i regionen. Från 1982 gav USA och andra västländer ekonomiskt stöd till Irak och 

försåg landet med vapen och information. Kriget resulterade i att Irak offrade 

mycket av sitt välstånd och fick stora skulder. USA fördömde tyrannens handling 

mot kurderna i Halabja då han gav order om att genomföra en gasattack där 5000 

människor dog, men trotts detta började USA stödja honom igen.
54

 

Den 2 augusti 1990 invaderade Irak Kuwait eftersom de fråntagit Irak en oljekälla 

efter kolonialtiden, samtidigt hade Hussein tänkt slippa betala tillbaka skulder till 

Kuwait och använda statens oljeinkomster. Kuwait var en gång i tiden en del av 

den osmanska provinsen Basra, men 1914 erkände Storbritannien Kuwait som en 

självständig stat under brittiskt beskydd. Saddam Hussein planerade att ta tillbaka 

marken. Fram till 1990 hade USA aldrig protesterat mot Saddam därför blev han 

förvånad över den amerikanska reaktionen. USA hävdade att ingen stat får erövra 

territorier från andra, därför började president H. W. Bush övertala andra länder 

att bilda en militär koalition för att tvinga irakiska styrkor att lämna Kuwait. At-

tacken kallades ”Operation ökenstorm” där ca 100 000 irakiska soldater dog i stri-

derna.
55

 Efter detta krig blev Irak isolerat och utsatt för hårda internationella 

sanktioner.   

Efter Kuwaits invasion reste sig kurderna mot Saddam Hussein och gjorde uppror 

där de förklarade sig självständiga. FN uttalade sig om att det skulle finnas 

skyddszoner för kurder och att USA och Storbritannien skulle beskydda dem mot 

honom, vilket hjälpte kurderna att upprätta en autonom zon. Däremot fanns inget 

skydd för shiiter i södra Irak, vilket hjälpte Saddam Hussein att slå ned ett shiitiskt 

uppror med stor brutalitet.
56

 Detta visar att det uppstår problem när externa och 

internationella aktörer har intressen som är knutna till en viss grupp. Det beror 

inte på att de bryr sig om gruppen utan det intresse som gynnas av denna grupp, 

vilket innebär att de motarbetar andra gruppers intressen. Detta i sin tur gör att 

klyftor blir större mellan folkets olika grupper.  
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Den 20 mars 2003 började det tredje kriget, då en militär invasion av en USA-

ledd koalition stödde ett regimskifte där alla medel var tillåtna.
57

 Invasionen skap-

ade totalt kaos i samhället där lag och ordning kollapsade och all samhällsservice 

som elektricitet och vatten försämrades. Invasionens efterverkningar har dragit 

uppmärksamhet till de motsättningar som fanns mellan de olika folkgrupperna.
58

 

Oenigheterna visade sig i form av inre konflikter som fick formen av ett tradition-

ellt mellanstatligt krig och konflikten transformerades till en mer svårhanterlig typ 

av inre väpnad konflikt.
59

 Förutom striderna mellan grupperna som har lämnat 

dåligt avtryck i samhället, finns det andra faktorer som har påverkat landets invå-

nare t.ex. övergreppen i fängelset Abu Ghraib där det förekom sexuella kränk-

ningar på de fångar som var fängslade. En irakisk författare som heter Haifa 

Zangana har uttryckt sig: ”vad de (de invaderande styrkorna) har åstadkommit är kaos, 

kollektiva bestraffningar, avrättningar, tortyr av fångar och en nedbrytning av landets 

infrastruktur”.
60 

Tanken på en regimförändring fanns redan i Clinton-administrationen, men det 

fick aldrig något genomslag hos Clinton pga. att flera ledande militära ledare i 

Clinton-administrationen var emot ett krig mot Irak eftersom man riskerade att 

skapa ett ännu större kaos. Trots att USA misslyckades att få stöd i säkerhetsrådet 

hade George W. Bushs administration beslutat att kriga med Irak. Beslutet grun-

dade sig på en mindre avvägd analys av de strategiska förutsättningarna att lyckas 

och på de vidhängande riskerna att förlora freden än på viljan att förverkliga en 

vision och att visa handlingskraft.
61

 Här kan jag hänvisa till en rapport från U.S. 

Army War College, Carlisle, Pennsylvania, i februari 2003- en månad före invas-

ionen: 

”Möjligheten att Förenta staterna vinner kriget och förlorar freden i Irak är påtaglig och 

allvarlig… USA kan komma att befinna sig i en radikalt annorlunda värld inom de närm-

aste åren, en värld i vilken hotet från Saddam Hussein verkar som en blek skugga av nya 

problem som Amerika själv har åstadkommit.” 
62
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USA vann visserligen kriget men förlorade sin egen vision om den fred som 

skulle följa efter kriget. USA har visserligen befriat Iraks folk från ett förtryck 

men samtidigt medverkade till ett annat, terrorism och visserligen försökt försvara 

världen mot en stor fara men att det i så fall sker till priset av att denna fara ökar.
63

 

Att istället för att försvara världen mot en stor fara har USA med kriget i Irak, 

enligt många forskares mening, gett näring åt internationell terrorism och under-

blåst nya faror.
64

 Här återaktualiserar jag frågan om terrorism i Irak. Terrorismen 

har etablerat sig och gjort sig skyldig till folkmord bl.a. gentemot kvinnor från 

minoriteter ”yazider”
65

 och när ISIS tog 1700 irakiska soldater till fånga när den 

irakiska basen "Camp Speichert" intogs av dessa vid staden Tikrit förra somma-

ren. Alla soldater dödades och enligt människorättsorganisationen Human Rights 

Watch anses massakern vara en av de värsta i Irak.
66

 Många presidenter och ex-

perter, däribland Rysslands president Vladimir Putin, har varit emot Irakkriget och 

han hävdade den 28 mars 2003 att: ”Kriget i Irak hotar att rubba den globala 

stabiliteten samt grundvalarna för internationell lagstiftning”.
67

  

Det sista kriget verkar aldrig ta slut eftersom det ständigt dyker upp nya omstän-

digheter som gör att regeringen blir maktlös och varken kan styra eller utreda 

detta. Utöver de interna konflikter och ISIS i landet finns det andra faktorer som 

påverkar stabiliteten i landet. Här vill jag nämna några av dem t.ex. Baths anhäng-

are som vill återta sitt gamla styre. Även grannländerna är en orsak till de försäm-

rade situationerna eftersom de var kritiska till ett regimskifte. Att en demokratise-

ringsprocess anses vara ett hot som skulle ändra stabilitet där regimer inte skulle 

kunna stå emot och så småningom kommer deras överlevnad hotas
68

 t.ex. Qatar 

och Saudi Arabien. Därför kan man inte påstå att konflikters orsak i Irak enbart 

kopplas till shiiter och kurders handlingar.   
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Ekonomi 

Från 1973 fick landet total kontroll över sina oljeresurser, vilket gjorde att Irak 

blev en stor oljeproducent.
69

 En höjning av oljepriserna gav Irak ökade inkomster. 

Ekonomin förbättrades och landet utvecklades till en modern stat. Irak har haft 

världens tredje största oljetillgångar och även gott om mineraler och bördig mark. 

Befolkningen var rätt välutbildad och landets framtid såg relativt ljus ut. Därefter 

slogs emellertid den irakiska ekonomin och infrastrukturen i spillror pga. oljein-

täkter som blev lidande till följd av kriget mot Iran 1980–1988, Kuwaitkriget 

1990–1991, de påföljande FN-sanktionerna, den USA-ledda invasionen 2003 och 

därefter inbördeskriget.
70

 Irakisk valuta (dinar) hade under 70-talet väldigt högt i 

värde t.ex. 1 dinar = 3,3778 $ US, medan i slutet av 1995 var 3000 dinar =1$.
71

  

Detta ledde i sin tur till att landets höga levnadsstandard minskade drastiskt pga. 

de stora ekonomiska problemen, inflation och hög arbetslöshet. Situationen i Irak 

blev svår vilket gjorde att Irak var tvungen att ta hjälp av FN genom ett program 

(olja-mot-mat) som förbättrade situationen för många irakier. Man tvingades att 

införa matransoner. Det är rimligt att nämna Dennis Halliday som var en äldre 

chef för FN:s humanitära verksamhet i Irak. Han ansåg att ”Det pågår en mänsk-

lig katastrof i Irak… som orsakats av ekonomiska sanktioner som drivits igenom 

av USA”.
72

 Han tyckte att sanktionerna var oförenliga med FN-stadgan om 

mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Halliday hävdade i en intervju med 

CNN och BBC NEWS att: 

”Before the war, all Iraqi children were given breakfast and lunch in the school system. 

So, the fact is that we, the United Nations of the West, have demolished the human rights 

of the Iraqi children”.73 ”It was correct to draw attention to the "4,000 to 5,000 children 
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dying unnecessarily every month due to the impact of sanctions because of the breakdown 

of water and sanitation, inadequate diet and the bad internal health situation".74 

Om man tittar på de principer som bestämdes vid världskonferensen om mänsk-

liga rättigheter i Wien 1993 ser man att alla mänskliga rättigheters innebörd är 

beroende av varandra och odelbara. Detta innebär att mat, bostad och sjukvård ska 

uppfattas som mänskliga rättigheter och få tillgång till liknande skyddsmekan-

ismer som de andra konventionerna har.
75

 

Irak hade ett av Mellanösterns bäst utbyggda välfärdssystem och infrastruktur 

innan kriget mot Iran uppstod 1980. Det fanns pensioner, hälso- och sjukvården 

var avgiftsfri.
76

 De irakiska oljereserverna beräknades i början av 2015 uppgå till 

144 miljarder fat, vilket motsvarar 9 procent av världens kända tillgångar, detta 

gör att Iraks förutsättningar för att ha en stark ekonomi är väldigt bra.
77

 Om oro-

ligheterna dock inte slutar blir det svårt för oljeindustrin att åter blomstra i det 

turbulenta Irak.   

Konklusion 

Ur ett historiskt perspektiv har vi sett att konflikter mellan olika grupper har lett 

och fortfarande leder till exkludering av vissa grupper samt hotar landets säkerhet 

och stabilitet. Alltså att grupper periodvis bemästrar varandra, dvs. en grupp har 

politisk dominans under en tid medan en annan grupp exkluderas från makten osv. 

Dessa konflikter är ständigt återkommande och leder till att historien upprepar sig, 

vilket har skapat ett Irak präglat av politisk instabilitet, inbördeskrig och en stor-

mig historia.  

De regeringar som bildades i Irak efter 2003 har varit och är instabila, trots att 

konstitutionen utgår från demokratiska principer. Regeringen är konsensus bara på 

papperet, eftersom en isolationspolitik sker mot vissa grupper pga. att den bygger 

på sekteristiska och etniska kvoter. Irak anses vara ett land av motgångar eftersom 

landet anses vara demokratiskt men samtidigt lever det inte upp till detta. Ett land 
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som har motsägande trofasthet, dock med bristande gemenskap. Irak har antingen 

ansetts vara en splittrad stat eller en samlingsregering, eftersom det finns olika 

grupper i regeringen.  

Det civila samhället i Irak har drabbats av olika svåra omständigheter före och 

efter 2003. Under Saddam Husseins tid har det civila samhället skapat en viss 

uppfattning där det inte funnits plats för organisationer utan statlig kontroll, ef-

tersom alla organisationer införlivats med staten. En liten förändring skedde i bör-

jan av 2003 när folket trodde att situationen var på väg att ljusna samtidigt som 

flera olika organisationer började etablera sig i samhället. Frihet uppstod och folk 

började yttra sig utan rädsla. Trots denna frihet som var ett steg mot en ljus fram-

tid, har människor inte fått sina rättigheter. Det irakiska folket är befriade från 

diktaturen men sitter i nuläget fast i ett negativt skede som formats av politisk 

instabilitet och en ineffektiv myndighetsutövning. Det civila samhället har slagits 

i spillror och själva statsbildningen ifrågasätts.
78

 30 år tillbaka lever befolkningen 

under totalitära regimer, förtryck och främlingskap vilket har lett till att folket 

tappat tilliten till politik och institutioner. Människor värderar inte längre gemen-

samma nationaliteter pga. försatta kränkningar av deras rättigheter t.ex. jämlikhet 

med politikerna och deltagande i beslutprocessen. Befolkningen hade förhopp-

ningar att, efter 2003, få ett bättre liv i ett land som skulle bygga på en stat fri från 

korruption, misär, orättvisor och fattigdom. Dock uppstår istället skräckscenarion 

med massmord och förstörelse. Det vill säga Irak har hamnat i en situation som 

går helt emot mänskliga rättigheter:  

”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”. ”Var och en har rätt att fritt 

förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser”.” Var och en har rätt till en 

levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive 

mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet.
 

Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta 

samma sociala skydd”.
79

 

Efter 2003 tvingades folk att fly från sina hem annars riskerade de att bli kidnap-

pade. Upp till 75 procent av Iraks läkare och sköterskor har lämnat sina tjänster 

sedan dess. Nästan 70 % av allvarligt skadade patienter med våldsrelaterade sår 

                                                           
78

 Amneus, Henrik: Vägval Irak. Ekerlid, Falun 2008,s. 149. 
79

 FNs allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, art. 3. 13,1 och 25. Tillgänglig: 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-

om-de-manskliga-rattigheterna-/ (Hämtad 2015-05-05). 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/


28 
 

dör i akut- och intensivvården pga. brist på mediciner och utrustning. De irakiska 

institutioner och mekanismer som egentligen borde garantera fysiskt, socialt och 

lagligt skydd för kvinnor, barn och ungdomar, är dysfunktionella och opålitliga. I 

en analys som utfördes av Iraq Body Counts (IBC) räkning har framkommit att 39 

% - 42 % av dem som dödats i den USA-ledda koalitionens flygattacker och gra-

nateld, som både amerikanska och irakiska styrkor använt sig av, var barn.
80

  

Trots att det fanns en diktatur förut, var det en trygghet utan terrorism inne i sam-

hället. Medan det i nuvarande samhället saknas en känsla av säkerhet och stabili-

tet. Här hänvisar jag till Dennis Halliday som själv har betonat att: 

“This is a town where people used to leave the key in the front door, leave their cars un-

locked, where crime was almost unknown. We have, through the sanctions, really 

disrupted this quality of life, the standard of behaviour that was common in Iraq be-

fore“.81 

Bush påstod att situationen i Irak skulle förbättras efter 2003, men resultatet blev 

istället att landet drabbades av förödelse. Istället för att hjälpa och befria folk från 

tyranni och förtryck, våldtogs och brändes unga flickor av amerikanska soldater 

och många oskyldiga människor dödades. Ett exempel på sådana grova behand-

lingar är när soldaten Stever Green med sina tre kamrater våldtog 14-åriga Abeer 

Qassim Hamza Al-Janabi innan de sedan mördade henne samt dödade hennes 

föräldrar och hennes 6-åriga syster. Soldaterna återvände till sin check Point 

oupptäckta.
82

   

”Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning”.
83

 

Enligt denna artikel har USAs handlingar lett till brott mot de mänskliga rättighet-

erna. Både regeringen, de brittiska och amerikanska myndigheterna vars styrkor 

närvarande i Irak, har alla varit en bidragande faktor till problemen. Inga fram-
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gångsrika rättegångar mot de grova behandlingarna har genomförts, inga omfat-

tande program för att ta itu med problemet har förekommit och stödet för offren 

enligt ovan är nästan obefintligt.
84

  

På grund av den sekteristiska politiken som användes har politisk diskriminering 

av minoriteter uppkommit. Brist på kunnighet samt korruption, har gett ISIS möj-

lighet att snabbt bli större pga. de politiska maktkamperna som uppstått, särskilt i 

de intagna områdena. Antalet irakiska flyktingar ökade efter 2003 i jämförelse 

med under diktatorns tid.
85

  

Som påföljd av de ovan nämnda omständigheterna är landets nation på gränsen till 

att förstöras, vilket gör att det är en betydande utmaning för regeringen att försöka 

bygga upp nationen från grunden. Denna utmaning existerar fortfarande pga. 

splittringar mellan befolkningsgrupper. Utmaningen har blivit större eftersom det 

finns externa aktörer i spelet. Detta gör att de olika grupperna börjar applicera 

externa aktörer istället för att applicera och samarbeta med varandra, vilket i sin 

tur har gjort att den nationella identiteten försvagats. Här återkopplar jag till Pesi 

och Kasper som, vi läste om i förra kapitlet, menar att genom en outsider- in-

blandning strävar vissa grupper efter att vinna makt eller självstyre och det är vad 

som händer i Irak i nuläget. Det är ojämlikhet som har skakat nationsbyggandet 

och amerikaner har inte bistått denna fråga.  

Avslutningsvis har Irak fått ett regimskifte i demokratins namn, trots detta lider 

landet i sin helhet fortfarande av osäkerhet och konflikter. Landet som var tänkt 

att demokratiseras är på väg att få ännu större problem med ytterligare våldshand-

lingar. Det jag vill säga är att utvecklingen i Irak hittills har bekräftat det som 

många forskare har hävdat att denna legitima uppfattning att militär aggression 

sällan leder till fred. Därför anser jag inte att de militära insatserna har bidragit till 

stabilisering utan de har snarare lett till destabilisering i landet.   
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Kapitel 2- Teoretiska perspektiv 

För att kunna diskutera vilken demokratisk modell som är mest relevant för Irak 

kommer jag i detta kapitel att fördjupa mig i insikter från tre berömda teoretiker.  

Robert Alan Dahl (1915-2014) en av de mesta välkända amerikanska teoretikerna, 

var professor i statsvetenskap samt medlem av National Academy of Sciences, 

American Philosophical Society och American Academy of Arts och Sciences. 

Vidare var han korresponderande medlem av den brittiska akademin och tidigare 

president för American Political Science Association.
86

  

Iris Marion Young (1949-2006) var professor i statsvetenskap vid Chicago Uni-

versitetet sedan 2000. Hon är känd för sitt arbete med teorier om rättvisa, demo-

krati och feminism. Hon har etablerat sig som en av de viktigaste teoretikerna som 

betonar sambandet mellan demokrati och exkludering, därför sammankopplar hon 

demokrati och inkludering. Hon var helt enastående i sin förmåga att kombinera 

en mycket hög nivå av filosofisk analys med relevans för samtida politiska frågor 

och sociala orättvisor.
87

  

Arend Lijphart (född 1936) är professor emeritus i statsvetenskap och har Ph.D. 

vid Yale Universitet. Hans specialområde är politik, demokratiska institutioner, 

och etnicitet. År 1989 valdes han in National Academy of Arts and Science, 1995-

69 tjänstgjorde han som ordförande för American Political Science Association, 

och 2010 fick han Constantine Panunzio Distinguihed Emeritus Award.
88

 

En uppfattning om konceptet demokrati anses vara en självklarhet eftersom det är 

ett centralt begrepp för ämnet. Förståelsen av demokrati har hämtats från ovan 

nämnda teoretiker. För att svara på mina frågeställningar och syfte behövs det 

ställas ytterligare fyra frågor som måste besvaras för att komma till en klar slut-

sats.  

Analysfrågeställning är:  

1. Hur definieras demokrati enligt författarna? 

2. Vilka är kriterier för demokrati inom respektive modell?  

3. Vilka utmaningar och frågor står varje modell inför i relation till Irak?  
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4. Vilka möjligheter innebär/erbjuder modellerna för demokrati i ett land 

med många kulturella splittringar? 

Dahls teori om demokrati 

1. Hur definierar Dahl demokrati? 

”Demokrati är den process som främjar det bästa möjliga systemet på det hela taget”.
89 

Dahl hävdar att demokrati generellt är ett gammalt fenomen och det kan vara 

människans äldsta styrelseskick. Folkstyret dök upp på 400-talet före vår tideräk-

ning i de grekiska stadsstaterna. Demokrati har blivit en vanlig beståndsdel i varje 

rådande ideologi och en rättfärdigande myt för härskare.
90

 Eftersom det finns ett 

starkt samband mellan demokrati och frihet hävdar Dahl att demokrati är som ett 

instrument för största möjliga frihet. Alltså att vissa rättigheter är nödvändiga för 

att den demokratiska processen ska genomföras. Han menar att rättigheter med 

demokratins politiska kultur främjar bl.a. personlig frihet mer än vad en annan 

styrelse kan erbjuda t.ex. yttrande- och föreningsfrihet, rätt till att bilda opposit-

ionspartier, rätt till fria och rättvisa val osv. Det är önskvärt att man är fri att styra 

själv, eftersom man lever under lagar man själv har valt samt deltar i processen att 

välja dessa lagar som i sin tur underlättar medborgarnas personliga utveckling.
91

 

Dahls ideala demokratimodell inkluderar fem kriterier. De kriterierna är normer 

för det ”ideala” dvs. representerar idéer om mänskliga rättigheter som verklighet-

en kan jämföras med, alltså att de är instrument för att värdera de verkliga möjlig-

heter samt att de kriterierna nog aldrig kommer uppfyllas helt. Om det finns en 

process som uppfyller dessa kriterier skulle det vara en helt och hållet demokra-

tisk process.
92

 Kriterierna är: 

 Effektivt deltagande, att medborgare har lika möjligheter att delta i be-

slutsfattande och där man kan bidra med frågor på agendan.  

  Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet, att varje medborgare har lika 

möjligheter att uttrycka ett val som anses vara beslutets grund.  

 Upplyst förståelse, att alla medborgare måste ha lika förutsättningar att 

tänka över de val som först och främst speglar deras intresse.  
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 Kontroll över dagordning, att medborgarna har rätt till möjligheten att 

avgöra vilka ämnen som ska tas upp på agendan.  

 Allomfattande medborgarskap där alla medborgare fullt ut är lika kvalifi-

cerade och kan påverka politiska beslut.
 93

 

Dahl anser att den demokratiska processen är överlägsen alla andra möjliga styrel-

seskick i minst tre aspekter: den främjar friheter som t.ex. individuellt och kollek-

tivt självbestämmande, den främjar människors utveckling och är säkraste sättet 

för människor att främja intressen och värden som de delar med andra.
94

  

Dahls definition av polyarki 

Polyarki är ett begrepp som grundar sig på Dahls teori om demokrati. Polyarki är 

ett fullt utvecklat fenomen under 1900-talet, dock återfanns polyarkiska institut-

ioner i ett antal europiska länder redan under 1800-talet. Polyakins ursprung om-

fattar tre tillväxtperioder 1776-1930, 1950-1959 och 1980-1999.
95

 

Dahls definition av polyarki:  

Skalförändringen och dess konsekvenser- representativt styre, större mångfald, ökade 

klyftor och motsättningar, medverkade till att det utvecklades en uppsättning politiska 

institutioner som tillsammans särskiljer den moderna, representativa demokratin från 

alla andra politiska system, såväl icke-demokratiska regimer eller tidigare demokratiska 

system.96 

Polyarki uppfattas på många olika sätt t.ex. historiska resultat av försöken att de-

mokratisera nationalstatens politiska institutioner, som ett system av politisk kon-

troll och som ett system av rättigheter. Dessa olika polyarki tolkningar skiljer sig 

åt i många avseenden, dock är de inte oförenliga utan de kompletterar varandra, 

eftersom fokusen ligger på olika konsekvenser av institutionerna som skiljer po-

lyarkier från icke-polyarkiska politiska system.
97

 Polyarki är en politisk ordning 

som i stort sett har två kännetecken; medborgarskapet är utvidgat till att gälla en 

relativt stor andel av den vuxna befolkningen och de medborgerliga rättigheterna 

omfattar möjligheten att motsätta sig och rösta bort de högsta politiska befatt-

ningshavarna.
98
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Dahl nämner ett modernt och pluralistiskt samhälle som kopplas till polyarki, ef-

tersom det finns vissa mått som pekar på i stort sett sociala system. Att modernitet 

kopplas till utbildningsnivå, samhällets dynamiska karaktär kopplas till ekono-

misk tillväxt och de pluralistiska dragen till ett stort antal relativt oberoende grup-

per och organisationer. Därför kallar Dahl detta samhälle för ett modernt, dyna-

miskt och pluralistiskt samhälle (MDP). MDP- samhälle gynnar Polyarki genom 

två generella drag: 1) att främja attityder och föreställningar som underbygger 

demokratiska idéer, 2) att förhindra maktkoncentration hos en enda enhetlig grupp 

av aktörer och att sprida makten bland en mängd olika individer, grupper och 

sammanslutningar.
99

 

Relationen mellan MDP- samhällen och polyarki är dock inte något strikt orsaks-

samband, för att MDP-samhället varken är tillräckligt eller nödvändigt för po-

lyarki, eftersom polyarkiska institutioner också har växt fram i länder som inte 

varit MDP- samhällen som t.ex. i Indien där kulturen är traditionsbunden och re-

gelstyrd. För att förstå varför det inte alltid räcker med ett MDP-samhälle att 

skapa polyarki, måste man se till andra faktorer. Här nämner Dahl samhällets fy-

siska tvångsmakt och uppsplittring i subkulturer.
100

 Dahl anser att polyarki är den 

demokrati som förekommer i realiteten. Skillnaderna är ganska stora mellan olika 

länder när det gäller hur politiskt aktiva ser på polyarkins legitimitet. Dessa variat-

ioner är i viss mån oberoende av landets samhällsystem och ekonomiska utveckl-

ing. Det kan finnas stora skillnader i inställningen till polyarki mellan två länder 

som liknar varandra socialt och ekonomiskt. Ju legitimare polyarkins institutioner 

framstår inom ett land, desto ljusare är dess framtidsutsikter, eftersom polyarkiska 

institutioner anses som en förutsättning för en storskalig demokrati med avsikt på 

den moderna nationella statens nivå. Dahl menar att om ett land vill komma nära 

en demokratisks process är villkoret att polyarkiska institutioner måste före-

komma i landets system.
101

    

2. Vilka är kriterier för polyarki? 

Polyarki karaktäriseras av sju institutioner som alla måste förekomma för att sty-

ret ska klassificeras som en polyarki
102

. Institutionerna är:  
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1. Valda beslutsfattare, där kontrollen över myndigheternas politiska beslut 

ligger hos valda befattningshavare. 

2. Fria och opartiska val, där valda befattningshavarna väljs och fredligt 

byts ut i regelbundet återkommande och opartiska val. 

3. Allmän rösträtt, alla vuxna har rösträtt vid dessa val. 

4. Rätt att kandidera i val, där alla vuxna har rätt att kandidera till de offent-

ligt valda befattningar som tillsätts via dessa val.  

5. Yttrandefrihet, där medborgarna har rätt att uttrycka sina åsikter om poli-

tiska frågor, alltså medborgarna kan kritisera bl.a. regeringens politik och 

makthavare utan att bli straffade.  

6. Alternativ informationskällor, där man har tillgång till alternativa inform-

ationskällor som inte är monopoliserade av regimen, alltså att man har rätt 

att söka oberoende informationskällor.  

7. Församlingsfrihet, där medborgarna har rätt att bilda och ansluta sig till 

oberoende sammanslutningar, föreningar, politiska partier och intresse-

grupper.
103

   

Dahl anser att alla nyss nämnda institutioner är nödvändiga för demokrati i stor 

skala, eftersom dessa institutioner hjälper ett land att komma så nära en demokra-

tisk styrelseprocess som möjligt.
104

 Ingen faktor kan ensam förklara existensen 

eller frånvaro av polyarki i ett land, men om alla villkoren är uppfyllda råder det 

säkert polyarki.
105

  

3. Vilka utmaningar och frågor står polyarki inför i relation till Irak? 

Trots att polyarki är ett system som ger länder möjlighet att ha så nära demokra-

tiskt system som möjligt i verkligheten, har det också vissa utmaningar. Om en 

stor del av befolkningen finner att deras värderingar hotas av en annan befolkning, 

innebär det i sin tur att polyarkin faller sönder i inbördeskrig eller med ett icke-

demokratiskt övertagande av makten. En icke- demokratisk regim skulle kanske 

kunna förhindra att konflikten utspelar sig öppet genom att använda sig av fysiska 

tvångsmedel, vilket medför att polyarkin upphör att existera.
106

 Polyarki har små 

utsikter när det gäller länder där de grundläggande värderingarna och identiteterna 
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bland folket är oförenliga, vilket i sin tur skapar grund för politiska konflikter. Om 

subkulturerna ökar i ett land och blir mer markerade, är det troligt att polyarkin 

undermineras. Subkulturer bildas vanligtvis kring etniska, religiösa, språkliga 

barriärer samt kring gemensamma historiska erfarenheter och forntida myter. 

Subkulturer blir starkare och hårdare drivna när medlemmar integrerar och identi-

fierar sig med varandra samt genom att inte interagera med utomstående grupper 

och att inte försöka hitta några gemensamma intressen. I ytterligare fall tillbringar 

medlemmarna i en subkultur hela sitt liv isolerade från ytter världen. De utgör en 

särskild nation inom landets gränser och lever hela livet med bara sina egna.
107

  

Om representanter i subkulturen anser att deras kollektiv hotas av någon annan, 

kan det liknas vid en situation som uppstår när ett land hotas av en främmande 

makt, vilket i sin tur leder till att de blir misstänksamma när det gäller överens-

kommelser som inte motsvarar deras kulturella opinioner eller intresse. Konflik-

terna blir stora när opponenterna också sammankopplas med en annan subkultur 

och finner sig i lika hotade situationer. Sådana konflikter upplevs vara hotande för 

olika gruppers existens. Det blir svårt att lösa konflikterna när förhandlingar och 

våld är en vanlig utgång, vilket gör att länder som karaktäriseras av liknande 

splittringar har små förutsättningar för att polyarki ska fungera.
108

 Således kan 

polyarki misslyckas i länder där konflikter är akuta och har starkt utpräglade sub-

kulturer och om en kultur vinner politiskt innebär det ett avgörande hot mot den 

andra. Detta visar i sin tur att förutsättningarna för polyarki är svaga och att upp-

görelser inte är möjliga i mindre utvecklade länder där gynnsamma förutsättningar 

saknas och interna konflikter riskerar att slita sönder landet.
109

 

Sammanfattningsvis verkar det, efter vad jag har läst mig till, som om de starka 

subkulturerna i fråga om etniska-, religiösa-, språkliga- eller regionala tvister är 

ett hinder för uppkomsten av institutioner som anses vara nödvändiga för po-

lyarki.   

4. Vilka möjligheter innebär/erbjuder polyarki ett land med mångkulturella 

splittringar? 
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Dahl hävdar att förhållandet mellan polyarki och subkulturella splittringar är 

komplext. Här illustrerar jag med hans ord: 

”Många länder som vunnit sitt oberoende efter 1945 är kulturellt splittrade efter att nyli-

gen ha gått igenom nationsbyggandets trauma; de är också mindre ekonomiskt utveck-

lade. Här spelar också rimligen andra faktorer in”
110

 

Dahl menar att en enhetlig kultur inte automatiskt skapar polyarki, ett exempel är 

Nord- och Sydkoreas motsatta erfarenheter. Det vill säga att både länderna tillhör 

de mest kulturellt homogena i världen, men i slutet av 80-talet gynnades Sydkorea 

av en mängd extra viktiga beståndsdelar t.ex. snabb ekonomisk tillväxt, MDP-

samhälle, hög utbildningsnivå och spridandet av demokratiska uppfattningar. 

Detta i sin tur ledde till att landet hade en imponerade snabb övergång till demo-

krati. Man bör ha i minnet att Nordkorea inte är mindre kulturellt homogent men 

frånvaron av dessa faktorer har förhindrat en liknande övergång. Dahl anser att 

kulturell enhetlighet inte är nödvändig för polyarki och under vissa situationer kan 

en polyarki överleva och fungera ganska bra trots att landet är mycket kulturellt 

splittrat. Enligt Dahls mening kan samverkansdemokrati vara en möjlig lösning 

och den har visat sig framgångsrik i flera fall av sådana kulturer.
111

 

Polyarki har kunnat fortbestå trots att det fanns djup kulturell splittring i bl.a. Ne-

derländerna, Belgien, Österrike och Schweiz. Schweizarna är både religiöst och 

språkligt uppdelade och belgarna är språkligt skilda av flamländare och franskta-

lande valloner. Österrike har historiskt sett varit indelat längs en ideologisk axel i 

tre antagonistiska läger, en markerad uppdelning på tre partier som förstärkts av 

religiös tillhörighet och i någon mån av motsättningar mellan stad och landsbygd. 

I Nederländerna korsades religiösa och ideologiska gränser, vilket gav upphov till 

fyra separata block: katoliker, kalvinister, liberaler och socialister. Var och en 

utgjorde en skarpt avgränsad subkultur där man delade tro, umgicks och gifte sig 

inom gruppen, man hade egna tidningar, skolor, eget politiskt parit, egna radio 

och tv osv.
112

  

Dessa länder har överkommit djupa kulturella klyftor eftersom de politiska ledar-

na har skapat särskilda samverkansarrangemang för att lösa konflikter mellan 
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grupperna. Alla viktiga politiska beslut kräver ömsesidig förståelse från alla sub-

kulturernas ledare. De tilldelas också andra förutsättningar i syfte att samverkans-

systemet inte skulle brytas.
113

 Nederländerna, Belgien, Österrike och Schweiz är 

länder som lyckats minska de nedbrytande verkningarna av konflikterna mellan 

subkulturerna. Sådana system kan vara permanenta som det verkar vara i 

Schweiz, eller kan ge vika för det vanligare mönstret med partistrider och konkur-

rens mellan de politiska eliterna, när väl de interna konflikterna efter ett antal år 

har mildrats och ett rimligt nationellt samförstånd upprättas. Detta skedde i Öster-

rike efter 1966 och i Nederländerna på 70-talet.
114

  

Samverkansarrangemang fungerar som konfliktdämpare i ett land där polyarkin 

annars inte skulle stå på spel, pga. att landets olika grupper inte ensamma kan be-

vara polyarki i landet. Att ömsesidigt tillmötesgå varandra, kompromissa och ha 

en tradition av försoning hjälper också att stärka de attityder och färdigheter som 

krävs för att systemet ska fungera och gå över konflikterna. En sådan tradition 

fanns bland de politiska eliterna i bl.a. Schweiz och Belgien. Att ha flerpartisy-

stem är fördelaktigare än ett tvåpartisystem, för när det gäller förhandlingar mel-

lan ledare för olika subkulturer i ett flerpartisystem kan varje subkultur represen-

teras av partiledare som återspeglar just den kulturens orientering.
115

 

Diskussion av polyarki i relation till Irak 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte tänker jag diskutera demokratiseringen i Irak 

utifrån Dahls polyarki, eftersom det hjälper till att se hur demokratiskt ett land 

fungerar. Tanken här är att gå igenom och diskutera de institutioner som bör vara 

uppfyllda för att Iraks system kan räknas som ett demokratiskt system, genom att 

relatera till min bild av Irak. Med hjälp av Dahls modell kan man se vad som sak-

nas och vilka demokratiska underskott som finns i dagens irakiska system. 

1. Valda befattningshavare:  

År 2003 fick Irak sina första demokratiska val och det innebär att var fjärde år är 

det folket som bestämmer vilka som blir nya riksdagsledamöter, vilka i sin tur 

väljer ny regering. För varje gång det är nyval ökar valdeltagandet i landet. 2005 

var det upp emot 80 procent som röstade i valet. Till skillnad mot tidigare vågade 
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miljontals irakier lägga sin röst i landets första flerpartival och detta ses som en 

möjlighet för befolkningen att för första gången få möjligheten till ett avgörande 

politiskt inflytande i landet.
116

 Detta innebär att denna institution fungerar i Irak.  

2. Fria och opartiska val: 

För varje gång ett val äger rum i Irak uppstår flera attacker runtom i landet. Ser 

man tillbaka på det senaste valet 2014 så ser man att vissa områden och städer 

drabbades av dödliga attacker då bland annat i Bagdad avfyrades två granater mot 

en vallokal och slog ned där.
117

 På grund av detta uppstod svårigheter för folket 

att ta sig till vallokalerna, vilket ledde till att en del människor inte fick chansen 

att rösta. Därför är valet fortfarande inte helt fritt i Irak, vilket gör att denna in-

stitution inte är giltig.  

3. Allmän rösträtt: 

Den nya irakiska konstitutionen utgår ifrån att alla vuxna medborgare har allmän 

rösträtt, men alla irakiska medborgare är inte registrerade. Vallokalernas listor 

baseras på en uppskattning av antalet invånare i varje provins, detta gör i sin tur 

att en del invånare blir uteslutna. I vissa förorter är det väldigt svårt att uppskatta 

antal invånare för att de inte är registrerade och de barn som föds registreras heller 

inte. Det är därför svårt att uppskatta folkmängden i Irak eftersom det inte finns 

tillförlitlig statistik. Konstitutionen hävdar att en folkräkning ska göras
118

, men på 

grund av kopplingar mellan denna folkräkning och processen som gäller avgö-

rande av tillhörighet av de så kallade interna tvistområdena har en politisk låsning 

uppkommit.
119

 För att varje rösträtt ska vara giltig så måste alla medborgare i lan-

det vara registrerade, vilket gör att denna institution inte klassas som giltig i Irak. 

4. Rätt att kandidera i val 

Tidigare fanns inte rätten till att kandidera i val med i Iraks system. Numera har 

alla som är myndiga, inklusive kvinnor, rätt att kandidera till de offentligt valda 
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befattningarna i parlamentet. Detta enligt artikel 20 i Iraks konstitution
120

 Detta 

visar att man har formellt rätt att kandidera till val i Irak. 

5. Yttrandefrihet:     

Man kan se att stora förändringar har skett i Iraks system sedan 2003 i jämförelse 

med Husseins tid som formades av stark och hård kontroll. I samtiden har man, 

enligt lag, rätt att säga vad man tycker och kan kritisera politiker utan att bli straf-

fad. Detta kan man redan se i övergångsperiodens konstitution som betonar rätten 

till att demonstrera och strejka enligt artikel 13, b och e.
121

 Detta visar att denna 

institution gäller i Irak om man utgår ifrån lag eller dokument. Här vill jag betona 

att det är väldigt viktigt att skilja mellan vad som står i konstitution och vad som 

sker i verkligen. Enligt mina erfarenheter kan man inte kritisera högt uppsatta po-

litiker eller religiösa ledare i systemet eftersom det kan leda till att man straffas 

olagligt utanför domstolen, pga. den dominerande makten.  

6. Alternativa informationskällor: 

Sedan 2003 har folket fått större tillgång till fler tidningar och informationskällor 

än förut, vilket visar på en stor utveckling, då Husseins regim hade stor kontroll 

av informationskällor. Idag kan människor söka information i vilken utsträckning 

de önskar utan att vara rädda. Detta påvisar att institutionen är giltig i Irak. 

7. Församlingsfrihet: 

Konstitutionen i Irak ger människor rätt till att anknyta sig till föreningar och 

fackföreningar, enligt lagen. Detta kan man redan se i övergångsperiodens kon-

stitution i artikel 13, c
122

, som i sin tur är tecken på att församlingsfriheten gäller i 

Irak.  

Enligt Dahls mening är lika rösträtt, effektivt deltagande, upplyst förståelse, kon-

troll över dagordningen och allomfattande medborgarskap de demokratiska förut-

sättningarna, se bilaga B. Som vi har sett ovan är polyarkiska institutionerna 1, 4, 

5, 6 och 7 inrättade i Irak men inte institutioner 2 och 3. För att uppfylla lika röst-

rätt måste institutioner 1 och 2 vara inrättade, men som vi ser är institution 2 inte 

inrättad i Irak, vilket innebär att detta krav för demokrati inte kan uppfyllas. För 

att ett effektivt deltagande ska kunna ske krävs det att institutioner 1, 3, 4, 5, 6 och 
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7 måste vara inrättade, men som det visade sig ovan är institution 3 inte inrättad, 

vilket gör att Irak inte uppfyller detta krav.
  
Institutioner 5, 6 och 7 måste vara 

inrättade för att upplyst förståelse ska vara giltig och de är uppfyllda i Irak som vi 

har sett ovan, detta betyder att kravet är giltigt i Irak. Alla institutioner måste vara 

inrättade i Irak för att kravet på kontroll över dagordningen ska gälla, vilket bety-

der att Irak inte uppfyller kravet för att alla institutioner inte är inrättade. För att 

allomfattande medborgarskap ska gälla kräver det att institutioner 3,4,5,6 och 7 

måste vara inrättade, det har visat sig att institution 3 inte är giltig till 100 %, detta 

visar att Irak inte heller uppfyller detta krav.
123

  

De grundläggande villkoren för att en demokratisk process ska gälla i ett land är 

allmän rösträtt och fria och opartiska val och som det visat sig att Irak bara upp-

fyller upplyst förståelse. Demokrati fungerar inte bara genom upplyst förståelse, 

utan alla andra förutsättningar bör uppfyllas för att Iraks system kan klassas som 

demokratiskt. Enligt min förståelse av Dahls uppfattning hävdar han att de fem 

förutsättningarna för demokrati nog aldrig kommer uppfyllas helt, vilket inte är 

konstigt när ett land som bara har erfarenheter av diktatur inte kan uppfylla alla 

kriterierna. Man bör minnas att demokratiseringens takt historiskt sett varit lång-

samt och när det gäller nationalstater har den sträckt sig över hundratals år. Vidare 

måste man ta hänsyn till en enorm variation bland icke- demokratier när det gäller 

vilka demokratiska institutioner som finns eller skulle kunna uppmuntras t.ex. 

mänskliga rättigheter, oberoende rättsväsen, autonoma organisationer, pluralism 

och förmögenhetsspridning osv.
124

 Därför krävs det lång tid och många steg för 

att Iraks system anpassar sig till nya principer och normer tills det blir demokra-

tiskt.  

Dahl hävdar att demokratiska länders kapacitet att på kort sikt omvandla icke-

demokratiska regimer till stabila polyarkier är mycket begränsad, eftersom fram-

gångsrika interventioner kräver en sällsynt kombination av gynnsamma omstän-

digheter som t.ex. Tyskland och Japan efter andra världskriget. Däremot tror Dahl 

att demokratiska länder kan spela en roll om de bedriver en stadig politik som 

stödjer demokratiska förändringar och motarbetar icke-demokratiska. Han illustre-

rar att om USA hade följt en sådan politik i Latinamerika under 1900-talet, hade 
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de demokratiska institutionerna haft ett bättre fäste där mycket tidigare, men 

USA:s direkta och indirekta interventioner underminerade tvärtom demokratin i 

Latinamerika.
125

 Här kopplar jag detta till Irak för att det var precis vad som 

hände där, därför skiljer Wolfgang Merkel mellan demokratier och deras vilja att 

gå i krig eller vara inblandade i militära konflikter, där pekar han på den ameri-

kanska inledningen till kriget mot Irak. Alltså att stödja demokratiska förändringar 

kräver inte bara ett kortsiktig militärt ingripande utan ett intensivt stöd för att upp-

rätta en varaktig rättsstat och demokrati. Merkel anser att eftersom Irak fick 

snabbt demokrati efter interventionen 2003 bör intervenerande krafter stödja den 

nya regimen tills den har klättrat tillräckligt långt upp på demokratiskalan. Därför 

måste viljan att stödja den nya regimen hos interventionen kontrolleras innan väp-

nad intervention sker, men som Dahl ansåg att USA gjorde tvärtom.  

En demokratisk utveckling i icke-demokratiska länder skulle förändra grundvill-

koren långsamt, eftersom politiker länge varit vana vid att driva igenom sina poli-

tiska mål med våld. Sociala och ekonomiska strukturer förändras också långsamt, 

eftersom det inte räcker med bistånd av internationell hjälp att få till stånd ett mo-

dernt och pluralistiskt samhälle. En sådan utveckling bestäms också av historiska 

och kulturella omständigheter som är svåra att få grepp om. Demokratiska före-

ställningar och en demokratisk kultur utvecklas inte heller över en natt, eftersom 

etniska konflikter ofta är djupa att de motstår utländsk inblandning.
126

   

Sammanfattningsvis, om inte inhemska aktörer i landet själva stödjer demokrati-

seringsprocessen kan inte en snabb extern störning leda till en stabil och fram-

gångsrik politisk ordning. Dahl anser att det inte är problem med många grupper i 

landet för att polyarki fungerar. Att polyarki kan fungera i Irak trots de olika 

grupperna måste de dock ha någon typ av försoning som hjälper att nå kompro-

misser och leder till att de går över sina konflikter. Alla institutioner bör vara in-

rättade och se till att förstärka inställningar som krävs för att systemet ska fungera. 

Att ha flerpartisystem och ekonomisk utveckling är andra faktorer som hjälper att 

systemet fungerar.   

Youngs teori om demokrati 

1. Hur definieras demokrati enligt Young? 
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Young börjar sin definition av demokrati genom att hävda att den demokratiska 

politiken innebär en rättsstat, främjande av medborgerliga, politiska friheter samt 

fria och rättvisa val i lagstiftning. Den demokratiska processen används för att 

främja juridiska administrativa och sociala förändringar mot ökad rättvisa, därför 

tycker Young att den demokratiska processen är nödvändig för att uppnå detta, 

dock är det inte lätt att nå det.
127

 Politiska teoretiker berömmer demokratin för 

dess inneboende värden som bidrar till aktiva medborgare som utvecklar sin ka-

pacitet för tanke och omdöme. Medborgare har möjlighet att engagera sig i olika 

frågor och samarbetar med varandra för att få ett bättre samhälle. Demokrati är 

den bästa politiska formen eftersom den förhindrar maktmissbruk som är politi-

kers oundvikliga frestelse. Endast i en demokrati har medborgarna möjlighet att 

påverka den allmänna politik som gynnar och skyddar deras intressen. Den demo-

kratiska processen anses vara det bästa systemet för att kunna förändra villkoren 

för orättvisa och främja rättvisa. Den demokratiska processen kan främja en ökad 

integration i beslutsprocesser som i sin tur är ett sätt att främja rättvisare resul-

tat.
128

 

Sammanfattningsvis anser Young demokratin som ett medel att främja rättvisa 

och ta bort orättvisor i ett samhälle samt att den är en process där ett stort kollek-

tiv diskuterar problem och försöker komma fram till fredliga lösningar i ett ge-

nomförande där alla samarbetar.
129

 

Youngs definition av deliberativ demokrati 

Den deliberativa demokratin fokuserar på kollektiva problemlösningar tills man 

kommer överens och denna modell framhåller ett samband mellan demokrati och 

rättvisa, enligt Young. Samarbete och strävan av att nå det allmänna bästa och 

rättvisa i samhället är en av modellens kvalitéer som skyddar mot förtryck och ett 

starkt bevarande av individers och gruppers intressen. Modellens grundläggande 

punkter går ut på att alla har samma möjlighet där det går att ändra preferenser, 

argumentera, kritisera och ifrågasätta samt att ta hänsyn till och respektera andra. 

Diskussion och samtal är den centrala politiska handlingen i denna modell där 

politiska aktörer diskuterar och debatterar med varandra tills de kommer fram till 
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lösningar på problem. Alla bör faktisk ha lika rätt och möjlighet att uttrycka sina 

intressen och farhågor. Diskussionen och samtalet är inkluderande av allas intres-

sen, åsikter och kritik. Eftersom diskussionerna är fria från dominans, kan delta-

garna vara säkra på att resultatet uppkommit av goda skäl snarare än av rädsla, 

våld eller falska konsensus. Detta förtroende kan bevaras endast när deltagarna är 

villiga att ändra sina åsikter eller preferenser genom samtal med andra samt vara 

övertygade om att andras åsikter är relevanta för de kollektiva problem som disku-

teras. Att vara öppna och villiga att lyssna till andra, behandla andra med respekt, 

göra ett försök att förstå andras tankar genom att ställa frågor och inte döma dem 

för snabbt, är det centrala punkter i den deliberativa demokrati.
130

 

Denna modell lägger stor vikt på samhällets gemensamma intressen. Politiska 

aktörer uttalar sig inte bara om sina önskningar och intresse utan förvandlar delta-

gares preferenser, intressen och bedömningar. Modellen utgår ifrån att inkludera 

alla och på lika villkor vilket gör att man kan lösa alla problem på ett rationellt 

sätt. Genom den offentliga diskussionen, som bygger på ett flertal olika opinioner, 

får man ny information och nya erfarenheter av sina kollektiva problem. Den 

deliberativa modellen bidrar till att minska utanförskap när det gäller kvinnor 

(man hävdar att på allvar ta hänsyn till kvinnofrågor) eller minoritetsgrupper. Den 

modell av demokratiska processer sammankopplar normativa ideal och disposit-

ioner av beredande partier, eftersom när det ideala kombineras med normer för 

politisk jämlikhet medges maximalt inkludering av intressen, åsikter och perspek-

tiv som är relevanta för de problem som man försöker hitta fredliga lösningar på. 

Genom dialog där andra testar och utmanar olika förslag och argumentationer är 

det bästa sättet att tänka på demokrati ur en synvinkel där ett intresse för politik 

innefattar inkluderingen och ökad rättvisa. Enligt den idealiska modellens mening 

för deliberativ demokrati är att alla vars grundläggande intressen påverkas av ett 

beslut, bör inkluderas i den deliberativa demokratiska processen.
131

  

2. Vilka är kriterier för den deliberativa demokratin? 

Det fyra grundläggande kriterier som bygger den deliberativa modellen:  

                                                           
130

 Young, Iris: Inclusion and Democracy. Oxford, United States 2000, s. 21-25. 
131

 Aa., 16-27 



44 
 

1. Inkludering, att ett demokratiskt beslut är normativt legitimt endast när 

alla som berörs bör vara inkluderade i den pågående diskussionen och be-

slutsfattande. Som ett ideal förkroppsligar inkluderingen en norm av mora-

lisk respekt. Villkoren för ett inkluderande beslutsfattande skulle bidra till 

mer rättvisa och kloka politiska bedömningar genom att främja personlig 

utveckling samt medborgarnas självbestämmande.
132

 

2. Politisk jämlikhet, som ett normativt ideal innebär det att alla människor 

inte bara bör vara nominellt med och delta i beslutsfattandet utan att alla 

människor har samma villkor och möjligheter att uttrycka sig och tala om 

sina farhågor, där man kan ifrågasätta och vara kritisk till olika argument. 

Detta kriterium främjar frihet från dominans och tvång samt att man har 

samma möjligheter att tala och utgår från jämställdhet. Deltagare måste 

vara lika i den meningen att ingen av dem är i stånd att tvinga eller hota 

andra till att acceptera vissa förslag eller resultat.
133

  

3. Praktiskt förnuft ”Reasonableness”, att resonera med ett öppet sinne och 

vilja ändra synpunkter och uppfattningar genom diskussioner där man 

lyssnar på andras argument, vilket i sin tur leder till att beslutet kommer att 

bli baserat på det bästa argumentet och inte störst majoritet. Generellt tror 

människan att hon vet mer och bättre än andra samt att hon ibland är allt-

för snabb med att döma andra som rationella eller irrationella. Med detta 

kriterium betonar man att förnuftiga människor går in i diskussionen för 

att lösa kollektiva problem med syfte att nå en överenskommelse. Männi-

skor som utgår från praktiskt förnuft förstår att oliktänkande ökar förståel-

sen.
134

 

4. Offentlighet, att människor håller varandra ansvariga inför varandra för att 

diskutera kollektiva problem under en gemensam bestående metod. I detta 

pluralistiska offentliga tals sammanhang uttrycker sig deltagarna på ett sätt 

där de måste försöka förklara intressen och förslag på ett sätt som andra 

kan förstå. Deltagarna måste uttala de skäl som de har för sina påståenden 

på ett sätt som andra kan godta. Detta sker i det öppna för att förhindra 
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tvång. Alltså offentligheten innebär att man uttrycker och formulerar sina 

åsikter och tankar.
135

  

”Om alla påverkas väsentligt av ett problem och dess lösning ingår i diskussionen och 

beslutsfattandet på grundval av jämlikhet och icke-dominans, om de samverkar rimligt 

och offentligt är människorna ansvariga inför varandra, då blir resultaten av deras dis-

kussion sannolikt det mest kloka”.136 

3. Vilka utmaningar och frågor står den deliberativa modellen inför i relat-

ion till Irak? 

Young anser att när en struktur existerar utan innehåll blir det problem, eftersom 

vissa grupper kommer att exkluderas från beslutfattande. Att det är de domine-

rande och priviligierade grupperna som kan påverka beslutfattandet medan med-

borgarna lider mest av orättvisa för de har ingen inflytande. Young anser att när 

medborgare blir uteslutna från den demokratiska processen är det ett väldigt stort 

problem.
137

  

Under omständigheter av social ojämlikhet kan idén om ett gemensamt allmänt 

intresse ofta fungera som ett medel för utslagning. I varje samhälle finns det en 

strukturell ojämlikhet där skillnader skapas pga. etnicitet, sociala-, ekonomiska- 

eller kulturella faktorer, där vissa grupper har större symboliska eller materiella 

privilegier än andra samt att det finns svaga minoriteter. Idén om ett allmänt och 

opartiskt offentligt intresse som överskrider all skillnad och uppdelning gör det 

svårare att belysa hur perspektiv från de privilegierade dominerar den offentliga 

dagordningen när folk tror att politik inte är något annat än en intressekamp.
138

  

Young nämner två typer av exkludering när det gäller det politiska beslutsfattan-

det. Den externa exkluderingen gör att vissa grupper och individer blir uteslutna 

från beslutsfattandeprocessen när denna exkludering ger tillstånd till andra indivi-

der och grupper att ha kontroll och dominera över beslutfattandet. Young anser att 

ingen stat som är demokratisk gör allvarliga åtgärder för att undvika en sådan ex-

kludering trots att demokratiska teorier diskuterar och föreslår på vilket sätt man 

skulle kunna mildra detta. Den interna exkluderingen uppkommer när vissa grup-

per, endast till namnet, blir inkluderade i beslutfattandet, t.ex. när vissa privilegie-
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rades påståenden går före andra och deltagare blir uteslutna för att de struntar i 

regler som finns, själva reglerna dessutom kan vara exkluderande.
 139

  

Young illustrerar problemet med differens i boende. Där pekar hon på rassegre-

gation, då man inte själv kan avgöra eller bestämma vilken plats man vill bo på. 

Hon nämner USA där svarta och vita tilldelades bostäder och de svarta inte kunde 

bo där de ville. Detta existerar inte lika mycket i dagens läge men det förekommer 

fortfarande.
140

 Brist på gemensamma förutsättningar för att argumentera om ett 

behov eller orättvisa, gör att demokratisk kommunikation måste vara mer partiku-

lär än yttranden om delade förutsättningar. Även om deltagarna i den politiska 

diskussionen delar premisser och idiom av diskussioner kan privilegium till vissa 

göra att några blir offer för exkludering.
141

   

Enligt Youngs mening är det problem med antagandet att deliberativ demokrati 

måste gå vidare på grundval av ömsesidig förståelse, för att i pluralistiska sam-

hällen kan det inte antas att folk tillräckligt delar förståelse som löser de kollek-

tiva problemen. De flesta politiska enheter är mångkulturella, eftersom deltagarna 

i en demokratisk dialog har olika kultur, perspektiv och intressen, vilket innebär 

att det finns olika uppfattningar.
142

 Alltså att det kan finnas något stereotypt i för-

hållande till den deliberativa modellen i samband med enighet, dvs. att komma 

överens eller förenas. Att de redan dominerade grupperna tar stor plats är ett pro-

blem, för att majoriteten utesluter minoriteten, vilket gör att stora grupper har 

möjligheter att föra fram den egna politiken och i slutändan kommer de ha de 

starkaste rollerna. Detta går emot deliberativs normer om inkludering. Det är oe-

nigheten och differens som anses vara grund för förändringar av ojämlikhet.
143

  

”The concepts of exclusion and inclusion lose meaning if they are 

used to label all problems of social conflict and injustice, where the 

problems are racism, cultural intolerance, economic exploitation, of 

a refusal to help needy people. My subject is political exclusion and 

marginalization in particular, and I aim to theorize principles and 

ideals of political inclusion based on common critical reactions to 

such political inclusion. I focus on political processes that claim to 

be democratic but which some people reasonably claim are domina-

ted by only some of those who interests are affected by them. If in-
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clusion in decision-making is a core the democratic ideal, then to the 

extent that such political exclusions exist, democratic societies do 

not live up to their promise”. 144 

Jag tar det citat från Youngs text där hon betonar att exkludering vilar på många 

faktorer som hjälper politisk exkludering att öka när bl.a. kulturell intolerans, ras-

ism, ekonomiskt utnyttjande, och andra sociala orättvisor existerar i ett samhälle, 

eftersom det finns kausala relationer mellan å ena sidan social och ekonomisk 

ojämlikhet och politisk jämlikhet å andra sidan.  

4. Vilka möjligheter innebär/erbjuder den delibrativa modellen ett land 

med mångkulturella splittringar? 

Inkludering är ett kriterium för politisk legitimitet, anser Young. Hon hävdar att 

den politiska processen bör vara tillgänglig och öppen om man vill komma fram 

till en normativ legitimitet.
145

 Enligt Youngs mening anses inkluderingen som ett 

medel och ett allmänt antaget villkor för demokratisk legitimitet, därför kan man 

genom den ta bort och bryta den politiska ojämlikheten.
146

 Det är en tillgång när 

man har en stark kommunikativ demokrati som bygger på olika grupper i ett sam-

hälle. Att betona gruppers särskilda erfarenheter som speglar de strukturella olik-

heterna i ett samhälle anses vara en resurs, eftersom inkludering av differentierade 

grupper är viktigt för att den visar samma respekt och säkerställer att allas intres-

sen får yttras i politiken. Inkludering har olika fördelar, t.ex. ger den möjlighet till 

att motivera deltagare i den politiska diskussionen att ändra sina krav och börja 

tänka och sträva efter allas bästa istället för att satsa på egna intressen.
147

   

Civilsamhället bidrar till en inkluderande kommunikativ demokrati, anser Young. 

Därför anser hon att det civila samhället har en betydande roll eftersom det verkar 

vara en plats för medborgarnas engagemang. Young tycker att ett fritt föreningsliv 

inom det civila samhället medverkar till att allas intresse och ståndpunkter ska 

yttras och framställas, detta avspeglar i sin tur hur viktigt det är med det civilsam-

hälle som bidrar till att fördjupa de sociala perspektiven. Att vara med i organisat-

ioner och föreningar i civilsamhället är bland de bästa metoderna för att upprätt-

hålla förbindelser mellan representanter och väljare, eftersom de erbjuder olika 
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grupper, oavsett intressen, åsikter och perspektiv, att maximera möjligheter att 

vara representerade i det offentliga livet.
148

 Sammanfattningsvis bidrar det civila 

samhället till en allomfattande kommunikativ demokrati, där samhällets olika 

grupper har möjligheter att uttala sig om sina tankar och erfarenheter.  

Enligt Youngs mening anses det civila samhället som ett kraftfullt medel för att 

öka demokrati och social solidaritet. Enligt Young kan en djup oenighet uppstå 

när samhällets olika grupper har olika värderingar och perspektiv på grund av. 

bl.a. intressekonflikter som etablerade sig i samhället. Men genom en seriös och 

öppen dialog har man möjlighet att överse med skillnader och hitta det gemen-

samma bästa. Med en diskussion kan man bryta ner deltagarnas djupa intressekon-

flikter, enligt Young. Om det finns strukturella intressekonflikter skapar det i sin 

tur djupa konflikter som leder till att politiska kommunikationsprocesser kommer 

att handla mer om kamp än överenskommelser.
149

 Därför pekar Young på tre for-

mer av kommunikation som kan mildra och lösa interna konflikter. Utan de tre 

kategorier existerar en exkludering. Kategorierna är hälsning, retorik och berät-

tande.
150

  

Hälsning, eller i politiska sammanhang offentligt erkännande, är en form av 

kommunikation som direkt erkänner andras subjektivitet och därigenom främja 

förtroende. Eftersom det inte finns regler för att människor respekterar andra i den 

politiska allmänheten, föreslår Young en hälsning
151

 när det gäller den politiska 

kommunikationen. Young anser att hälsning är ett kommunikativt tecken med 

viktiga funktioner för demokratisk praxis. På den mest grundläggande nivån avser 

"hälsning" till stunder i den vardagliga kommunikationen då människor erkänner 

varandra.
152

  

Greeting has a very important place, moreover, in situation of communication among 

parties who have a problem or conflict, and try to reach some solution through discus-

sion.
153

 

Retorik är en del av en politisk formulering där alla bör vara med i kontakt med 

varandra. Young anser att retoriken spelar viktig roll i kommunikativ demokrati, 
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eftersom den är en aspekt av all diskurs. Begreppet retorik antar en distinktion 

mellan vad en diskurs säger, dess materiella innehåll, och hur den säger det.
154

  

Understanding the role of rhetoric in political communication is important precisely be-

cause the meaning of a discourse, its pragmatic operation in a situation of communica-

tive interaction, depends as much on it’s rhetorical as its assertoric aspects.
155

 

Narrativ, Young hävdar att vissa interna utslutningar uppstår eftersom deltagare i 

en politisk process inte har tillräckligt gemensam förståelse för att utforma en 

uppsättning argument och ha gemensamma erfarenheter och värderingar. Därför 

betonar hon den eftersom den skapar förståelse bland deltagare som har olika erfa-

renheter och har varierande antaganden om vad som är viktigt. Narrativ hjälper 

ofta till att nå målet genom överenskommelser eftersom det uppvisar kunskap från 

olika sociala platser och kombinationen av berättelser från olika perspektiv, detta 

ger en kollektiv social visdom.
156

  

Diskussion av delibrativ- demokrati i relation till Irak  

Young tycker att den deliberativa demokratin är användbar eftersom den kritiserar 

exkludering och hävdar istället inkludering och betonar att alla måste vara med i 

diskussionen och beslutsfattandet.
 157

 Iraks nya regeringar, anser de själva, att lan-

dets nya system formats av samlingsregeringar, där alla grupper är med i den poli-

tiska processen, men det händer inte i praktiken. Det står så i lagen, men eftersom 

det bara är stora grupper som dominerar beslutfattandet blir vissa grupper ute-

slutna för att det saknas gemensamma visioner och intern exkludering genomsyrar 

systemet. På pappret har alla deltagare lika möjligheter och ingen tvingas eller 

hotas till att acceptera vissa förslag. Att förnuftiga människor går in i diskussion 

för att lösa kollektiva problem och nå en överenskommelse, är ett fiasko för alla 

kan inte komma in i diskussionen.  

Regeringen utgår, enligt lagen, från politisk jämlikhet och hävdar att ha praktiskt 

förnuft där alla får delta i beslutsfattandet på samma villkor och diskuterar med 

andra för att kunna lösa kollektiva problem. Att de beslut som fattas grunder sig 

på de bästa förutsättningarna och inte på den största majoriteten eller falska över-
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enskommelser, är i praktiken bara på papper. Även om demokratiska val sker ser 

man att det bara är en elit som styr om man ser på frågan från andra synsätt. Folk 

kan inte göra mer än att rösta. Alltså i verkligheten är det bara den politiska eliten 

som sitter i regeringen och deltar i diskussionen, vilket i sin tur gör att medbor-

gare automatisk blir uteslutna från processen. Trots att det sker allmänna val och 

folk riskerar sina liv under de attacker som sker i valperioderna är det ändå alltid 

samma personer som sitter i regeringen. Även om det bildas nya regeringar är det 

samma ansikten man ser som sitter och styr landet enligt egna intressen och inte 

för landets bästa. Några exempel från Iraks olika regeringar efter 2003 är t.ex. 

Ibrahim Jafaari, som tidigare varit premiärminister och som nu har blivit utrikes-

minister, shiapolitikern Adel Abdel Mahdi som blev ny oljeminister samt den ti-

digare premiärminister Nuri al-Maliki som tvingades bort eftersom han misslyck-

ades med att bilda en riktig samling-konsensusregering vilket ledde till att Irak 

sjönk allt längre ned i kris och våld, som blev vicepresident tillsammans med 

sunnipolitikern Usama al-Nujaifi och den sekuläre Iyad Allawi som var tidigare 

premiärminister.
158

  

Jag anser att Young bara refererar teorin för västländer som ungefär har samma 

förutsättningar utan att medräkna idén för andra länder som har ett annorlunda 

politiskt klimat. Därför håller jag inte med henne när hon menar att genom en 

dialog och samtal kan man lösa kollektiva problem samt att genom retorik och 

hälsning kan man förbättra demokratiska kommunikationer, annars förekommer 

exkludering. Man kan fråga sig hur retorik och hälsning kan vara en lösning, då 

det finns makt, olja samt resurser som man konkurrerar om för att få höga posit-

ioner, vilket gör att problem behöver starka reaktioner eller realistiska lösningar 

och tuffa strukturer där det måste finnas institutioner för att få fungerande kom-

mutativa system. Det hon säger är att vi behöver en deliberation, men för att 

uppnå den behöver vi först institutioner som ser till att systemet fungerar. Med 

andra ord fungerar inte dialogen utan institutioner. Inkludering kan hända på en 

särskild nivå medan exkludering händer på en annan. Detta skulle man kunna se 

som ett tecken på att även om det finns politiska representanter i Irak så finns det 
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ändå en intern exkludering som inte är synlig. Denna exkludering som sker gör i 

sin tur att demokratiseringsprocessen kollapsar.  

Problem kan vara om majoritetsgrupper vinner valet och utformar policys och 

politiska handlingar som gynnar den egna gruppen och missgynnar de andra, som 

visas i exemplen ovan. Om inkluderingen är kärnan i det demokratiska idealet när 

det gäller beslutsfattandet, varför existerar då politiska uteslutningar? Det är 

egentligen bara vissa människor som dominerar. Young problematiserar margina-

liseringen i den politiska sfären och hävdar att om politiska uteslutningar existe-

rar, så lever inte det demokratiska samhället upp till sina löften.
159

  Detta visar att 

den deliberativa demokratin verkar vara svag eftersom den också anses vara ett 

exkluderande system som i sin tur går emot demokratiska grunder, för att i så fall 

kommer de att satsa på majoritet för att garantera sin plats i systemet, snarare än 

att komma överens med alla andra och satsa på allas intresse. Den grundläggande 

idén för den deliberativa demokratin är att besluten som tas byggs på en kommu-

nikation som sker mellan fria och jämlika medborgare. Trots att jag anser det är 

en bra utgångspunkt, tvivlar jag ändå på att teorin lyckas fullfölja den demokra-

tiska målsättningen pga. olika problem när det gäller inkludering. För att byta ar-

gument krävs det en viss form av förståelse och tuffa krav på strukturer. Tonvik-

ten i den deliberativa modellen kan inte bara vila helt på argument, eftersom det 

inte kan förändra den strukturella ojämlikheten i alla samhällen.  

Det är svårt att tro på idén om allmän och opartiskt offentligt intresse, som egent-

ligen skulle gå över all skillnad i samhället, eftersom folket är säkra på att bara 

dominerade grupper avgör den offentliga dagordningen. Folk har tappat tron på 

demokrati och allting som ingår i systemet, eftersom folket ser politiker som bara 

konkurrerar med varandra och som inte har något intresse för landets bästa. 

Young hävdar att det handlar om en intressekamp. Hon betonar att det civila sam-

hället spelar stor roll för att öka demokrati och social solidaritet samt att det anses 

som en arena för inkluderande kommunikativ demokrati, dock gäller det inte alla 

samhällen. I Iraks samhälle finns det en strukturell ojämlikhet där skillnader skap-

as pga. etnicitet, sociala och kulturella faktorer. Jag hänvisade i texten ovan till 

problemet med differens och skillnad till boendesegregation, där pekar Young på 
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ras- segregation när man själv inte kan avgöra eller bestämma vilken plats man 

ska bo på. I Irak syns det ännu mer tydligt efter 2003 och pågår fortfarande ef-

tersom vissa grupper oavsett inkomst eller utbildning inte kan bo där de vill pga. 

etniska konflikter som gjorde t.ex. att shiiter bara bor i shiitiska områden osv. Så-

dana företeelser fanns inte före 2003 eftersom vem som helst kunde bo vart som 

helst.  

Att försöka lösa sådana problem enbart genom samtal är inte realistiskt. För att 

kunna göra radikala förändringar krävs det istället att ha aktiva politiska processer 

och effektiv kritik. Stora och allvarliga transformationer sker inte enbart genom 

ett anspråkslöst anförande i ett demokratiskt skede, dock krävs det en utveckling 

av helhetskonceptet, som i sin tur kan bidra till ekonomiska och sociala över-

gångar. Om detta kan föras in i Irak ger det samhället en möjlighet att klanens 

dominans minskas vilket gör att samhället blir mer öppet och grundat på en strä-

van efter utveckling. Ett sådant samhälle ger större möjlighet att människor klar-

gör de traditioner och värderingar som de önskar att bära vidare i livet utan att 

riskera sin identitet. Den deliberativa demokratins anspråk blir svårt att genomföra 

i Irak eftersom dialogen och åsiktsutbyten inom beslutsfattandet inte utförs full-

ständigt. 

 Lijpharts teori om demokrati 

1. Hur definieras demokrati enligt Lijphart? 

Lijphart definierar demokrati som folkstyre. Han hänvisar till Abraham Lincolns 

berömda definition att demokrati betyder ett styre som inte bara bestäms av folket 

utan även representerar folket, alltså att regeringen är i enlighet med människors 

preferenser. Lijphart funderar över definieringen av demokrati när det gäller ”re-

gering av och för folket", eftersom den grundläggande frågan är vem som ska 

styra och vilka intressen regeringen bör vara lyhörda för när folket är oense och 

har olika preferenser?
160

 Lijphart har två olika alternativa svar på detta dilemma, 

vilka är:1) majoriteten av folket, som är kärnan i den majoritetdemokratiska mo-

dellen, eftersom majoritetsregeringen bildas i enlighet med majoritetens önske-
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mål. 2) Så många människor som möjligt, vilket är kärnpunkten i konsensusmo-

dellen.
161

  

Hans empiriska resultat av en analys som innefattar 36 länder utifrån principerna 

av majoritet och konsensus har uppvisat att tio institutionella variabler visar de 

variationer som finns mellan majoritets- och konsensusdemokrati i form av två 

separata dimensioner. Eftersom majoritets- variabler utgår från samma princip och 

därmed är logiskt anslutna, kan man även förvänta sig att agera tillsammans i den 

verkliga världen, detsamma gäller för konsensus egenskaper. Alla tio variabler 

kan därför förväntas ha ett nära samband. Den första dimensionen behandlar fem 

arrangemang av den exekutiva makten, parti- och valsystem och intressegrupper, 

därför kallas den för ”exekutiv- partisystem-dimensionen”. Den andra dimension-

en kallas för ”den federala- enhetliga dimensionen” eftersom den behandlar den 

institutionella kontrasten mellan enhetsstat och federalism. Alla variabler är kon-

tinuerliga, vilket innebär att varje land kan placeras i de både dimensionerna.
 162

  

Egenskaper som ingår i den exekutiva-partisystem-dimensionen är:    

1. Koncentration av den verkställande makten i enkel majoritetsregering 

kontra verkställande maktdelning i flera breda koalitioner. 

2. Exekutiva lagstiftningsrelationer formas av exekutiv dominans kontra 

exekutiv lagstiftnings maktbalans.  

3. Två- partisystem kontra flerpartisystem. 

4. Majoritet och oproportionerliga valsystem kontra proportionell represen-

tation. 

5. Pluralistiska intressen med fri konkurrens mellan grupper kontra samord-

nade och korporativistiska gruppers system som syftar till kompromisser 

och samförstånd.
163

 

De fem egenskaperna i den federala-enhetliga dimensionen är: 

1. Enhetlig och centraliserat styre kontra federala och decentraliserat styre. 
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2. Koncentration av den lagstiftande makten i en kammare i ett parlament 

kontra lagstiftande maktdelning mellan två lika starka kammare, men i 

olika grundade församlingar. 

3. Flexibla konstitutioner som kan ändras genom enkel majoritet kontra stela 

konstitutioner som ändras endast genom extraordinär majoritet. 

4. Systemen av lagstiftande makt har det sista ordet när det gäller kontroll av 

egna lagstiftningar som är förenliga med konstitutionen kontra de system 

där en rättslig prövning eller kontroll sker av högsta domstolen eller för-

fattningsdomstolar för att se om lagstiftningen är förenlig med konstitut-

ionen. 

5. En centralbank som är beroende av den verkställande makten kontra 

självständiga och oberoende centralbanker.
164

 

Lijphart riktar in sig på att undersöka hur olika länder förhåller sig till ovan 

nämnda kategorier. Han diskuterar demokratimodellerna i samband med olika 

länder som t.ex. majoritets- demokratimodellen refereras till Storbritannien, Nya 

Zeeland och Barbados, medan konsensus- demokratimodellen refereras till 

Schweiz och Belgien.
165

  

Liipharts definition av konsensusdemokrati 

Inledningsvis hänvisar Lijphart till Nobelpristagaren ekonomen Sir Arthur Lewis 

som pekar på demokratis främsta betydelse:  

"All who are affected by a decision should have the chance to participate in making that 

decision either directly or through chosen representatives”, "The will of the majority 

shall prevail".
166

 

Detta innebär att alla som påverkas av ett beslut bör få chansen att delta i besluts-

fattandet antingen direkt eller genom valda representanter. Dock betyder det sam-

tidigt att majoritetens vilja ska råda. Om vinnande parti får fatta alla statliga beslut 

och de som förlorar utesluts från beslutfattandet, är det oförenligt och bryter mot 

demokratins primära innebörd. I fall ett parti blir exkluderat från makten är det 

odemokratiskt enligt "folkstyre" kriteriet. Därför har konsensusmodellen en betyd-

ligt högre målsättning när det gäller styrande effektivitet och demokratisk kvalitet, 
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hävdar Lijphart.
167

 Konsensusmodellen kännetecknas av delaktighet (inklude-

rande), förhandlingar och kompromisser, därför kan den också betecknas som 

"förhandlings- demokrati".
168

 Ett majoritetsstyre kan eventuellt fatta beslut snabb-

bare än konsensusstyre, dock behöver ett snabbt beslut inte nödvändigtvis vara ett 

klokt beslut.
169

  

Lijphart har gjort en jämförelse mellan många olika länder utifrån demokrati- mo-

dellerna och resultat har visat att majoritetsdemokrati är mer effektivt när det gäl-

ler budgetunderskott och ekonomisk tillväxt, medan konsensusdemokrati är mer 

effektivt när det gäller att kontrollera inflationen och hålla den på en lägre nivå.
170

 

Det har visat sig att konsensusdemokrati förknippas med mindre politiskt våld. 

Han hävdar att risken för våld tenderar att inträffa i större utsträckning i pluralist-

iska och mindre utvecklade samhällen. Därför anser han att det blir något bättre 

prestanda med konsensusdemokrati. I en analys av relationer mellan konsensus-

demokrati och dödsfall i samband med politiskt våld hänvisar han till Jamaica 

som var extremt avvikande under perioden 1963-1982 främst till följd av det stor-

skaliga våldet kring valet 1980.
171

  

Lijphart anser att det finns ett positivt samband mellan konsensusdemokrati och 

valdeltagande, styrande och beslutsfattare vilket gör att konsensusdemokrati är 

bättre när det gäller kvinnors representation i parlament och regering samt för 

politisk jämlikhet. Han betonar att konsensusdemokrati är överlägsen när det gäl-

ler att representera och företräda i synnerhet minoritetsgrupper och minoritetsin-

tressen eftersom modellen noggrant representerar och inkluderar alla människor 

och deras intressen.
172

   

 Konsensus alternativet är ett mer attraktivt alternativ för länder som formar sina första 

demokratiska konstitutioner eller mäter vikten på demokratiska reformer.
173

 

Den gemensamma kraften och den delade maktaspekten av konsensusdemokrati 

gör att den representerar komplementära institutionella mekanismer för att ta emot 
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djupa samhällsdivisioner. Detta stärker de båda dimensionerna av konsensusde-

mokratin, nämligen att maktdelning och federalism kan relateras till pluralistiska 

och semi- pluralistiska samhällen.
174

 

2. Vilka är kriterier för konsensusdemokrati? 

 Konsensus- demokratimodellen kan beskrivas i termer av tio element: 

1. Exekutiv maktdelning genom bred flerpartikoalition, med syfte att inklu-

dera så många som möjligt av viktiga parter i den verkställande makten i 

koalitionsregeringen. Han hänvisar till det schweiziska styret som består 

av sju nationella medlemmar, trots religiösa och språkliga skillnader emel-

lan.
175

   

2. Exekutiv-lagstiftande maktbalans, med avsikt att skilja mellan den verk-

ställande och den lagstiftande. Han refererar till det politiska systemet i 

Schweiz. Denna formella maktdelning har gjort både det exekutiva och 

lagstiftande (parlamentet) mer självständigt samt att deras förhållande är 

mycket mer balanserat eftersom de båda institutionerna är oberoende av 

varandra.
176

  

3. Flerpartisystem kopplas till pluralistiska samhällen där det finns många 

olika skillnader mellan befolkningsgrupperna, t.ex. den religiösa klyvning-

en och den socioekonomiska klyvningen i Schweiz. Skillnader orsakar 

splittringar i samhället, därför är flerpartisystemet effektivt då inget parti 

ligger nära majoritetsstatus.
177

   

4. Proportionell representation, utgår ifrån att dela in de parlamentariska 

mandatplatserna mellan parterna i proportion till de antal röster som man 

får, Lijphart refererar till proportionella valsystem i Schweiz och Bel-

gien.
178

  

5. Korporatism. Det finns en viss oenighet bland experter om graden av 

korporativism främst på grund av att fackföreningar tenderar att vara 

mindre väl organiserade och mindre inflytelserika än handel. Denna oe-
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nighet kan lösas genom att skilja mellan två varianter av korporativism: 

social korporativism där fackföreningar råder och liberal korporatism där 

företagssammanslutningar är den starkare kraften. Schweiz och Belgien är 

två exemplar av liberal korporativism.
179

 

6.  Federal och decentraliserat styre, med syfte att dela makten mellan stat 

och delstat.
180

  

7. Starkt tvåkammarsystem med syfte att representera minoriteter. Det finns 

två villkor som måste vara uppfyllda för att denna minoritetsrepresentation 

ska vara meningsfull: övre kammaren (överhuset) måste väljas på ett annat 

valsystem än den undre (underhuset) och övre kammare måste ha verklig 

makt, vilken den undre redan har. Båda dessa villkor är uppfyllda i det 

schweiziska systemet eftersom det nationella rådet är underhuset som re-

presenterar det schweiziska folket och rådet överhuset eller den federala 

kammaren som representerar kanton.
181

  

8. Konstitutionens rigiditet betyder att ha en skriven konstitution, dvs. att de 

grundläggande reglerna för styrning finns i ett enda dokument som endast 

kan ändras genom speciell majoritet.
182

   

9. Domstolsprövning, med syfte att granska lagar så att dessa inte strider mot 

konstitutionen.
183

   

10. En oberoende centralbank, detta för att ha en stark och självständig bank 

med avsikt att fungera som ett redskap för att kontrollera inflationen.
184

 

 

3. Vilka utmaningar och frågor står konsensusmodellen inför i relation till 

Irak? 

Lijpharts anser att vissa problem uppstår på grund av multietnicitet och pluralitet, 

eftersom djupa klyftor förekommer i det pluralistiska samhället där befolkningen 

är splittrad. Detta försvårar i sin tur demokrati. Trots att Lijpharts fokus ligger 

mest på institutioner snarare än på kulturen kan både institutionella och kulturella 

traditioner utgöra ett starkt motstånd till konsensusdemokrati. Det mest utma-
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nande hindret när det gäller val- trösklar är att det kan finnas flera små partier som 

nekas att delta i representationen, vilket i sin tur leder till en extremt hög grad av 

bristande proportionalitet. De majoritetsbenägna av dessa institutioner och styrkan 

i institutionell konservatism är hinder för konsensusdemokrati, som kanske inte är 

lätt att övervinna.
185

 I mindre homogena samhällen uppfylls varken villkor eller 

kriterier eftersom den politik som förespråkas av de viktigaste partierna tenderar 

att dominera i större utsträckning i regeringsmakten. Med det menas att i pluralist-

iska samhällen som kraftigt delas enligt religiösa, ideologiska, språkliga, kultu-

rella och etniska linjer gör att det skapas separata subsamhällen med egna poli-

tiska partier och intresseorganisationer. Under dessa förhållanden, är majoritets-

styret inte bara odemokratiskt utan också farligt, eftersom minoriteter ständigt 

nekas när det gäller tillgång till makten. Detta leder till att minoritetsgrupper 

kommer känna sig utestängda och diskriminerade och det i sin tur gör att de kan 

förlora sin tilltro till regimen.
186

  

En riktig utmaning är att konsensusdemokrati inte kan få fäste om det inte stöds 

av en politiskkultur i samförstånd, eftersom det är tydligt att en konsensusoriente-

rad kultur ofta ger grund för anslutningar mellan institutioner av konsensusdemo-

krati. Problemet gäller relationen mellan institutionella och kulturellt medver-

kande krafter. En fråga som behöver ställas är huruvida kulturella inriktningar kan 

vara en effekt av institutionella anpassningar som fungerar, eller kan det vara så 

att kulturella inriktningar är de som verkar på institutionernas funktion? Därför ser 

man en motgång vad gäller huruvida institutionerna är berättigade till att refor-

mera de grundade kulturerna. Alltså klarar sig inte konsensusdemokrati utan ett 

politiskkultur- samförstånd, då det finns ett samband mellan politiska institutioner 

och kulturella inriktningar.
187

   

4. Vilka möjligheter innebär/ erbjuder konsensusmodellen ett land med 

mångkulturella splittringar?  

I pluralistiska samhällen förekommer en del problem på grund av olika religiösa 

och ideologiska inriktningar som gör att samhällen blir splittrade. Detta leder i sin 

tur till en låg förtroendenivå bland befolkningen. Lösningen på dessa problem kan 
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vara en etablering av lämpliga institutioner, en allmän acceptans och en överlap-

pande konsensus som kan ge grund för den demokratiska strukturen. Lijphart be-

tonar olika konstitutionella arrangemang som gör det möjligt för minoriteter att 

vara med och delta i beslutfattandet.  Han hävdar att starkt proportionell represen-

tation (PR) och maktdelning är viktiga inslag när det gäller mångfald och plural-

istiska samhällen, där konflikterna hålls borta och ökar förtroendet bland folket. 

Han rekommenderar vidare att koalition och federalism är användbara för att plu-

ralistiska samhällen ska fungera. Flerpartisystem anses vara en fördel när det gäl-

ler olika samhällens klyvningar och spänningar, som nämndes tidigare, där mino-

riteter kan ha sina representanter i beslutsfattandet, vilket gör att de får sin röst 

hörd. Därför anses konsensusmodellen vara effektiv främst för heterogena sam-

hällen, men självklart också lämplig för mindre uppdelade samhällen. Den utgår 

från att dela makten mellan partierna istället för att begränsa makten till majorite-

ten.
188

 Han betonar att om PR-systemet är proportionellt i praktiken och inte bara 

nominellt, ger den en kraftig verkan av konsensusdemokrati.
189

 

Han sammankopplar kultur och struktur i termer av orsak och verkan. Det finns en 

interaktion mellan dem. Detta gäller särskilt för politisk kultur och politisk struk-

tur. Vidare hänvisar han till Gabriel A. Almond och Sidney Verba som hävdade 

att strukturell och kulturell politik är variabler i "ett komplext och mångfaldigt 

system av kausalitet”. Det innebär att även en samförståndskultur kan leda till 

antagandet av konsensusinstitutioner som har potential att förminska den kontra-

diktoriska kulturen och bidra till ett ökat överensstämmande. Konsensusdemokra-

tier som t.ex. Schweiz, har idag samtyckande kulturer, men de har inte alltid varit 

enade. Schweiz hade under flera hundra år formats av återkommande och våld-

samma tvister i form av fem inbördeskrig mellan olika folkgrupper. Dock genom 

den institutionella lösningen, som nämndes ovan, har tillståndet förändrats till det 

bättre, hävdar Lijphart. Därför anser han att även om det är svårt att frambringa en 

stabil demokrati i ett splittrat samhälle, är det inte omöjligt. Den mest sannolika 

lösningen är politiskt kulturella anlag i termer av delad makt mellan olika institut-

ioner. Det verkar vara mer rimligt att tänka på konsensusdemokrati och dess poli-
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tik som utgår från ett underliggande samförstånd och kommunitära kulturer, än att 

denna politik är ett direkt resultat av konsensusinstitutioner.
190

  

Lijphart anser att minoriteters preferenser tillfredsställs och skyddas med hjälp av 

ett samarbete mellan nationens politiska elit i en koalition. En nödvändig demo-

kratisk lösning för ett land som lider av olika splittringar måste därför ta hänsyn 

till pluralitetsproblemet, vilket i sin tur minskar splittringar när vissa grupper blir 

uteslutna från beslutfattandet. 

”Konsensus demokrati är särskilt relevant och även angeläget för samhällen som har 

djupa kulturella och etniska klyftor, men det är också relevant för homogena länder”.
191

 

”Den konventionella visdomen har medgett att proportionell representation och konsen-

sus demokrati kan ge mer exakt representation och i synnerhet bättre minoriteternas re-

presentation och skydd av minoritetsintressen samt bredare deltagande i beslutsfattan-

det”.
192 

Diskussion av konsensusdemokrati i relation till Irak 

Utifrån konsensusdemokratins olika kriterier granskas det irakiska systemet. Jag 

kommer likväl att diskutera vissa kriterier som jag anser vara relevanta för studien 

med hänsyn till det begränsade utrymmet.   

1. Exekutiv maktdelning genom bred flerpartikoalition gäller i Irak för att alla de 

viktiga parterna är inkluderade i makten. Den exekutiva makten skall bestå av 

republikens president och ministerrådet som ska utöva sina befogenheter i enlig-

het med lag och konstitution. här hänvisas till den irakiska lagstiftande makten 

som består av representanthuset och federationsrådet
193

. Irak är republik, parla-

mentarisk och demokratiskt, vilket betyder att det finns maktdelning i systemet.  

2. Exekutiv-lagstiftande maktbalans. Artikel 45 i konstitutionen
194

  hävdar att be-

fogenheter ska bestå av den lagstiftande, den verkställande och den rättsligabefo-
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genheten. De utövar sina specialiseringar och uppgifter utifrån principen om 

maktdelning.  

3. Flerpartisystem, det finns uppenbarligen flerpartisystem i landet som vi har läst 

tidigare i texten. Det finns fler partier än vad landet behöver, dock är politiken i 

hög grad splittrad mellan kurder och sunni- och shiiter. De flesta viktiga partier 

representerar ett etniskt eller religiöst intresse, med stor dominans inom centralre-

geringen för shiitiska grupper. Många sunniter upplever sig utestängda från mak-

ten.
195

 

4. Proportionell representation, artikel 47 i konstitutionen hävdar att rådets före-

trädare ska bestå av ett antal medlemmar, dvs. en representant -per 100 000 irakier 

och på det här sättet representerar hela irakiska folket. Konstitutionen betonar 

även till att uppnå en andel kvinnor representation inte mindre än en fjärdedel av 

de representanter medlemmar.
196

 Detta visar att det är giltig i samband med kon-

stitutionen.  

Dock gäller det inte i praktiken, att även om de parlamentskandidater är valda och 

jobbar för regeringen samarbetar de med motståndare, d.v.s. att det är korruption 

som genomsyrar systemet trots att det är proportionell representation. Vissa par-

lamentskandidater fanns inte heller med i listorna inför valet men efter valet och 

när regeringen bildades återfanns de i parlamentet. 

5. Federal och decentraliserat, det står i första artikel i konstitutionen att ”Repu-

bliken Irak är en enda, oberoende federal stat med full suveränitet, dess regerings-

system är republik, representativt parlamentarisk, demokratiskt och 

ral”.
197

Dock är Irak inte en federalstat i praktiken och makten är centraliserad i 

dagens läge förutom när det gäller kurderna. 
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6. Konstitutionens rigiditet gäller för att Irak har det skrivet i dokument och det är 

den högsta lagen i landet, som det står i artikel 13.
198

  

7. Domstolsprövning. Artikel 84 och 85 visar att den rättsliga myndigheten är 

oberoende och domstolarna i sina olika typer och klasser ska anta denna myndig-

het och fatta beslut i enlighet med lagen. Det finns ingen myndighet över dem 

endast lagen. Ingen myndighet har rätt att blanda sig i rättsväsendet.
 199

 

8. En oberoende centralbank. Artikel 100, 1 visar att Iraks centralbank är en eko-

nomiskt och administrativt oberoende institution.
200

 Så står det i konstitutionen 

men i själva verket är den tvungen att hantera statens önskemål, vilket gör att den 

inte är oberoende. Alla banker är under statlig kontroll vilket betyder att en obero-

ende bank saknas. 

Om man utgår ifrån den irakiska konstitutionen ser man att nästan alla konsensus-

kriterier finns i konstitutionen, men om man ser vad som sker i verkligheten upp-

lever man en annan bild. Problemet gäller genomförandet, alltså att utföra och 

förverkliga allt som står i konstitutionen. Lijphart anser att majoritets- demokra-

tiska systemet utgår från att exkludera minoriteter eftersom det bara är den största 

eliten som styr, därför går det emot demokratiska principer. Och det är precis vad 

som händer i Irak där vissa automatiskt blir uteslutna när de inte delar samma 

uppfattningar. Således hävdar Lijphart den konsensusdemokrati som betonar mi-

noriteters deltagande i det politiska beslutfattandet. Att politiska konflikter upp-

kommer i pluralistiska samhällen är en följd av den isoleringen som sker mot 

vissa grupper i samband med polarisering som händer i samhället. Detta påverkar 

i sin tur landet som helhet. Problemet ligger hos politikerna som är oeniga och 

därför blir genomförandet förlamade. Ju mer vissa grupper bråkar, desto mer vin-

ner andra grupper på det och så vidare. Försöken att få till stånd en riktig konsen-

susregering anses vara omöjligt för att spänningarna mellan de irakiska politikerna 

aldrig tar slut. Oenigheter och den sekteristiska politiken har lett till att försvåra 

förtroendet mellan grupperna. I de mest delade samhällena strävar styret efter att 
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ha majoritetsdiktatur -styrelse snarare än demokrati, vilket gör att sådana sam-

hällen behöver en demokratisk regim som betonar konsensus i stället för opposit-

ion. En regim som snarare omfattar än utesluter och försöker maximera storleken 

på majoriteten istället för att vara nöjd med en knapp majoritet, detta är konsen-

susdemokrati.
201

 Lijphart hänvisar till EU som helt klart är ett sådant pluralistiskt 

samhälle, där finns djupa och långvariga nationella skillnader, varav språket bara 

är en, som inte kommer att försvinna i Europa. Därför är det inte förvånande att 

EUs institutioner lever upp till konsensusmodellen.
202

 

Ledningssystemet vid Saddam Husseins tid speglats av det socialistiska systemet 

och efter 2003 har ingen förändring skett förutom höga löner till statliga anställda, 

ingen ekonomisk öppenhet har skett på riktigt. Dagens ledningssystem uppmunt-

rar inte sekundära tjänster som t.ex. den privata sektorn och om det skulle hända 

någon gång ställer regeringen (tjänstemännen) höga krav och man måste betala 

svart (mygla under bordet så att ärendet kan godkännas). All detta leder till brist 

på investeringar, resurser och ekonomin i stort sett. Olja kommer att försvinna 

någon gång, staten säljer oljan och ger vinsten till löner till de statligt anställda, 

detta med tanke på parlamentarikernas löner och de ministrar som har overkligt 

höga löner. Det här visar att staten inte investerar korrekt och saknar den kunskap 

som behövs för att styra landet på rätt sätt. Som tidigare nämnts i texten beräkna-

des Iraks oljereserver i början av 2015 motsvarar 9 procent av världens kända till-

gångar, detta gör att Irak har stora förutsättningar för att ha en stark ekonomi, 

dock betyder det här ingenting om staten fortsätter i samma stil med fel politik.  

Trots att konsensusdemokratin är effektiv på vissa variabler som t.ex. välstånd, 

miljömedvetenhet, att man sätter färre människor i fängelse och har färre döds-

straff, hjälper det inte att lösa Iraks problem för landet behöver först lösa de all-

varliga problem som hotar landets nation, när man löst alla dessa farliga problem 

då kan man tänka bl.a. på miljö. Man bör vara realistisk när det gäller kritiska 

omständigheter, d.v.s. att all konsensus egenskaper som nämndes ovan är bra när 

det gäller normala situationer men i Irak är det ett annorlunda politiskt klimat som 

präglas av svåra omständigheter, vilket vi har gått igenom i studien. Detta gör att 
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landet behöver en stark styrelse inte mjuk. Irak behöver verkligen sätta skyldiga 

människor i fängelset, som varit orsak till tusentals människors död varje dag. Jag 

är inte mot mänskliga rättigheter utan jag vet att folk behöver förstå att det finns 

rättvis lag och de som gör fel får betala för det. Konsensusdemokrati har en bättre 

prestanda när det gäller kontrollen av inflation, men att kontrollera inflationen är 

inte heller lösningen på alla problem utan landet måste ha ett starkt och intensivt 

styre där kontroll gäller allting på rätt och effektivt sätt, vilket senare leder till 

man kan kontrollera hela den makroekonomiska situationen och inte bara inflat-

ionen. 

Problemet gäller genomförandet i praktiken, alltså att utföra och realisera det som 

står i konstitutionen. Artikel 3 säger att Irak är ett land med många nationaliteter, 

religioner och etnicitet, vilket gör att politiker bör ingå i en koalition. Men frågan 

är hur de ska kunna ingå i en koalition om de är oeniga, därför behöver de en för-

soningsprocess som gör att de kan överbygga konflikterna. 
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Sammanfattning av de tre teorier i samband med Iraks situation 

Låt oss sammanfatta analysen i en enklare tabell. 

Modeller                  Utgångspunkt      Utmaning Lösning 
Polyarki 

 

 

Institutioner  Subkulturer  Samverkansarrangemang, 

försonings process, social 

och ekonomisk utveckling. 

Deliberativa mo-

dellen 

Inkludering  Exkludering  Representativa organisat-

ioner och föreningar. 

Kommunikation genom 

bl.a. dialog, retorik och 

hälsning.  

Konsensus modellen Samarbete och 

minoriteters in-

tresse 

Samhällsklyftor 

och majoritets- 

styre. Bristande 

proportionalitet 

samt att ge stöd 

till en politisk 

kultur av samför-

stånd.  

En stor koalition, maktba-

lans, flerpartisystem och 

Proportionell representat-

ion. 

 

Alla de tre teoretikerna argumenterar för att demokrati är önskvärt. Demokrati 

handlar om att lösa problem på ett fredligt sätt i ett samhälle, där alla kan vara 

med och påverka den beslutfattande processen tills man kommer fram till det be-

slut som passar alla samhällsgrupper. Teoretiker anser att demokrati är den bästa 

politiska formen för att hålla härskare från maktmissbruk och tyranni, där männi-

skor har möjlighet att påverka den allmänna politik som gynnar och skyddar deras 

intressen. Dock kan inte alla länder nå detta system. Vi har gått igenom en analys 

av de tre teorierna genom att relatera dem till Irak vilket i sin tur visat på de bris-

ter och utmaningar som systemet står inför. De tre demokratiuppfattningarna be-

tonar att den politiska exkluderingen är ett allvarligt problem i det politiska sy-

stemet för att det påverkar förtroendet för demokratin och för politiken. Landet 

står inför ett antal utmaningar och för att Irak ska kunna fördjupas demokratiskt 

måste landet övervinna dessa utmaningar och detta kommer vi se i nästa kapitel. 
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Kapitel 3- Avslutande diskussion 

Våld och krig leder till både fysiska och psykiska sår hos människor.
203

 Dessa sår 

är svåra i dagens Irak. Det är ett faktum att USA har brutit mot folkrätten när de 

angrep Irak men även i ett pragmatiskt perspektiv har invasionen misslyckats. En 

del experter och forskare anser att ett tidigt tillbakadragande av de allierade till 

stor del har lett till dagens svåra situation i landet, medan vissa anser att spänning-

ar mellan olika befolkningsgrupper har lett till de blodiga sekteristiska striderna. 

Detta har speglats i den politiska sfären genom att de motarbetar varandra ef-

tersom de saknar gemensamma visioner. Detta har i sin tur påverkat och försvagat 

den gemensamma identiteten. Allt detta gör att Irak står inför många utmaningar 

vilka måste lösas för att få ett demokratiskt styre. 

Våld är ett hinder för att få ett framgångsrikt demokratiskt styre. Det våld som har 

dominerat och präglat landet har i sin tur skakat det civila samhället. Säkerhet 

anses vara ett viktigt element i ett demokratiskt styre och för att säkerheten inte 

ska hotas bör staten ha en stark styrelse för att kunna bevara ordningen i sam-

hället. Staten har i uppgift att garantera trygghet för medborgarna och det innebär 

en utmaning för staten att säkra det civila samhället. 

Den irakiska statsmakten är svag eftersom den inte kan hantera de interna konflik-

terna. Om nationens identitet är försvagat kan det innebära problem för statsbild-

ningen, detta gör att regeringens utmaning är att förstärka den gemensamma nat-

ionens identitet. Religion och etnicitet är några faktorer som anses vara bidra-

gande orsaker till att demokratin är svag i Irak. Bildandet av omfattande institut-

ioner beror på tilliten mellan samhällets medborgare och politikerna. Det är lättare 

för ett land som har en stark politisk kultur att hantera kriser än ett land som sak-

nar politisk kultur. Irak behöver utveckla en politisk kultur, eftersom det kvarstår 

spår av det gamla styret. Den nya styrelsen består av politiker som inte har till-

räckligt med demokratisk erfarenhet vilket behövs för att de demokratiska kriteri-

erna ska uppfyllas.  

Fred är det mest väsentliga villkor för att demokrati i Irak skulle kunna konsolide-

ras. Ständiga politiska våldshandlingar hindrar samverkan och uppbyggnad av 

själva samhället. Samarbetsförmågan hos den politiska eliten spelar en stor roll för 
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att man ska uppnå en fast och stabil demokrati. Det civila samhället påverkas av 

legitima institutioner, därför är det viktigt att bygga upp institutionerna på ett ef-

fektivt sätt. Dessa tidigare nämnda förutsättningar fattas i Irak.  

Konstitutionen har betonat om demokratiska institutioner med hänsyn till landets 

värderingar och traditioner för att de skulle kunna fungera, vilket är en bra början 

för en demokratiseringsprocess. Dock är de största problemen den etniska oenig-

heten och genomförandet av de institutionerna. Irakierna lider av de våldsattacker 

och den samhällsupplösningen som numera speglar deras liv. Efter att noggrant ha 

undersökt Irak utifrån tre olika teorier är bilden av landets demokratiska förutsätt-

ningar något tvivelaktig. Det återstår vissa problem som till exempel arbetslöshet 

och fattigdom, trots att det finns en enorm potential för en stark ekonomisk till-

växt i landet. Dock har det hittills inte blivit stora förändringar trots att oljeindu-

strins utveckling pekar i rätt riktning, men den bristfälliga förvaltningen är det 

huvudsakliga problemet som har plågat Irak.  

Misstron mot politiken är stark och befolkningen har blivit trötta på den rådande 

situationen. Befolkningen har insett att splittringar inte bygger upp landet och 

därför har de redan börjat tänka på framtiden och försöker lösa de religiösa och 

etniska spänningarna mellan de olika folkgrupperna. Det jag vill säga är att folk 

har börjat se på frågan utifrån andra aspekter genom analysering av situationer 

som har hänt tidigare, med syfte att återskapa gemenskap i det civila samhället. 

Detta har lett till ökad medkänsla och kompetenser vilket höjer kunskapen hos 

samhällets invånare som i sin tur leder till att de blir mer öppna och rationella. 

Samhällsgrupper har börjat skapa förståelse för andra folkgrupper för att uppnå 

gemensamma visioner. Detta anses vara resurser för att ett samhälle ska kunna 

hantera konflikter på ett bättre och fredligare sätt. Ett exempel är att shiiter inte 

tror att sunniter hade någonting att göra med Husseins grymhet utan att även de 

blev direkta och indirekta offer. Befolkningen anser att genom att tillsammans 

uppnå fred leder det i sin tur till att kommande generationer kommer leva sitt liv 

under bättre förhållanden än vad deras föräldrar gjorde, t.ex. att gifta sig med nå-

gon i den motsatta gruppen för att skapa ett rättvist samhälle. Det har skett en för-

soningsprocess i det civila samhället trots motstånd från politiker. Att försonas 

innebär en stor utmaning för politikerna. Försoningen anses vara en lösning som 

leder till att bistå framväxande relationer mellan samhällsgrupperna, vilket byggs 
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på tillit, respekt och medkänsla. Rättvisa anses vara den viktigaste utgångspunkten 

inom en försoningsprocess eftersom det krävs ansvar grupperna emellan.
204

 Detta 

leder i sin tur till ett erkännande av andra grupper, vilket även Dahl betonar. Detta 

skapar även säkerhet och gemensamhet eftersom man inte behöver söka trygghet 

hos interna eller externa aktörer.  

Viljan att skapa förutsättningar för ett demokratiskt styre finns i det civila sam-

hället. Finns viljan hos politikerna så finns det demokratiska förutsättningar. Som 

vi såg i förra kapitlet var Schweiz väldigt splittrat med många befolkningsgrupper 

men de lyckades ändå bygga upp en stark nation. Trots konflikter mellan de olika 

folkgrupperna lyckades de ändå att göra förbättringar som har lyft landet till bästa 

möjliga nivå. De visste vad felet var därför använde de sig av institutioner som 

hjälpte till att skapa tillit och genomföra förbättringar som passade landet bäst.  

Förändringar till demokrati kommer som ett resultat av en omvandling i sociala 

och ekonomiska liv. Det jag vill säga är att demokrati är en process som inte leds 

av sig själv utan den återspeglar det existerande livet på nationalnivå, alltså att 

även om ett regimskifte har skett i landet innebär det inte att alla problem skulle 

försvinna av sig själv bara för att den nya konstitutionen utgår från demokratiska 

principer. Det som krävs för att demokrati ska fungera är att man genomför de 

demokratiska kriterierna i praktiken och inte bara nominellt i konstitutionen. Det 

är fakta att Irak består av olika grupper men det är grupperna som är folket i sam-

hället. Det är de som måste samarbeta för att realisera gemensamma mål och vis-

ioner. På första sida av konstitutionen står det berättat om landets katastrofer och 

dess oskyldiga offer, shiitiska, sunnitiska, araber, kurder, turkmenska och alla 

andra folkgrupper. Att börja konstitutionen genom att skildra minnen av mörka 

händelser t.ex. massgravarna i Dujail och Halabja motiverar irakier och förstärker 

den nationella identiteten.  

”Hand i hand bygger vi upp vårt land och skapar vårt nya Irak. Iraks framtid, fria från 

sekterism, rasism, diskriminering och utanförskap”.
205
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Hur vi ser på Iraks situation utifrån de teorierna är att Irak lider brist på institut-

ioner som ansvarar för genomförandet av konstitutionen. Med det menas att alla 

rättigheter som ger ett möjlig demokratiskt styre finns i konstitutionen men ge-

nomförandet saknas. Bristfällig förvaltning är det huvudsakliga problemet som 

plågar Irak, eftersom den irakiska konstitutionen föreskriver alla rättigheter för-

knippade med de mänskliga rättigheterna, men problemet är genomförandet. 

Förutsättningar som Irak behöver utveckla för att få ett demokratiskt styre  

Låt mig åskådliggöra min bild av de förutsättningar som krävs för att demokrati i 

Irak skulle kunna konsolideras.   

 

 

Eftersom Irak lider av hårda etniska och politiska konflikter gör det att olika för-

utsättningar behöver utvecklas. Således vill jag belysa några förutsättningar som, 

enligt min förståelse av teorierna, är nödvändiga för att Irak ska kunna börja om. 

Förutsättningar man måste göra är; 1) En folkräkning, som det står skrivet i kon-

stitutionen, för att kunna ge en uppskattning av hur många invånare det finns i 

landet, vilket i sin tur underlättar för samtliga provinser att få ett rättvist antal par-

lamentsplatser. 2) Att skapa politiks kultur i det pluralistiska samhället, att genom 

ökad kunskap förbättra politikers förmåga att agera inom politiken. Att politiker 

tar itu med prioriteringarna för landets bästa och genom detta undviker korruption, 
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alltså att de är med i regeringen men samtidigt har de dolda affärer med andra 

partner som inte stödjer Iraks utveckling. 3) Det krävs strategier för att stärka re-

geringen. En sådan stark regering ska ha riktigt suveränitet och självständighet. 

Irak bör vara starkare när det gäller relationer till grannländer och inte låta andra 

länder lägga sig i frågor som rör landets politik. Ett exempel på detta är när USAs 

regering, som nyligen, har gett sunniter och kurder vapen för att kämpa mot ISIS 

och att USA gett order att ” Irakiska populära folkmassan” dras tillbaka och inte 

fortsätter rensa och återta de städer som ISIS intagit. Det är i själva verket staten 

som måste bestämma sådant och inte USA. 4) Att arbeta mer på infrastruktur och 

säkerhet, t.ex. olika samhällsuppbyggnader som bidrar till att det civila samhället 

kommer att blomstra. 5) Irak behöver effektivisera beslutprocessen, förvaltningen 

och genomförandet. Det finns skriftligt i konstitutionen hur man bör gå tillväga, 

dock är det själva genomförandet som saknas. 

Vilken demokratisk modell framstår vara mest rimlig med hänseende på Irak? 

Som svar på min överordnade fråga, anser jag att ett federativt styre är att föredra 

i Irak. Ett sådant styre är mer effektivt då centraliserade beslutsgångar är lång-

samma. I Iraks situation finns det goda skäl att tro att federation minskar risk för 

exkludering och förtryckta grupper. Varje enskild federationssubjekt ska vara an-

svarigt för sin säkerhet och stabilitet. Enligt min tolkning av de tre demokratimo-

dellerna i samband med mina erfarenheter av Irak anser jag att konsensusdemo-

krati är en relevant möjlighet för Irak. Den hävdar att man ska dela makten pro-

portionellt rättvist samt att de flesta kriterierna finns med i konstitutionen. En 

möjlig lösning för de oenigheter som finns mellan landets politiker kan vara kon-

sensusdemokrati eftersom den föredrar ett federalt självstyre och ger möjlighet för 

minoriteter att delta i beslutfattande. Idag är Irak uppdelad i 18 provinser, shiiter 

har majoritet i nio av landets provinser. Kurdistan har självstyre, eget parlament 

och löser sina problem själva. Om andra provinser själva får styra över sitt territo-

rium och lösa sina egna problem samt se till att förstärka säkerheten i sin omgiv-

ning leder det troligtvis så småningom till att hela landet präglas av trygghet. Då 

varje län har begränsat antal problem som går att lösa internt och kommunikation-

en fortsätter med den centrala styrelsen. Med andra ord kommer det minska poli-

tisk spänning och påtryckningar på den centrala nivån, vilket leder till att staten 

börjar tänka på andra aspekter som låter landets utveckling blomstra. Just nu tän-

ker alla provinser på terrorismen och spenderar en stor del av landets intäkter på 
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att köpa vapen. Genom en decentraliserings styre kan makten delas, vilket för-

hoppningsvis minskar maktmissbruk och korruption eftersom kontrollen ska vara 

mer omfattande inom den lokala och regionala nivån. Detta minskar troligen stri-

der mellan politikerna. Ett sådant styre hjälper till att det politiska systemet blir 

mer öppet och ger medborgarna och minoriteterna möjlighet att ha inflytande och 

påverka beslut, vilket i sin tur leder till att också minska spänningar mellan med-

borgarna och politikerna.  

Irak är en demokratisk, parlamentarisk och federal stat enligt konstitutionen, men 

det som verkligen behöver tillämpas är att jobba praktiskt och inte bara teoretiskt. 

Det är betydelsefullt att konstitutionen grundar sig på ömsesidigt erkännande av 

mångfald, detta främjar en gemensam irakisk identitet. Konsensusinstitutioner 

skulle troligen kunna bidra både till att öka möjligheten att försvaga den kontra-

diktoriska kulturen och till ett ökat överensstämmande i den splittrade staten. Om 

alla samarbetar och har en bestämd del att ansvara för, genom federal delning, 

anser jag att det blir lättare att hantera konflikter och kriser, eftersom det är svårt 

att lösa stora problem, men när man delar stora problem till mindre delar blir de 

lättare att lösa. Dock tills detta sker i verkligheten kommer landet utmärkas av 

instabilitet. 

Jag avslutar min studie genom att referera till en mening som genomsyrar uppsat-

sen redan från första sida, denna mening sammanfattar nästan allt jag ville säga i 

uppsatsen.  

”Representative government must not only represent, it must also govern- with its clear 

implication that representativeness comes at the expense of effective government”
206
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Reflektion och förslag på fortsatt forskning 

 

Det har varit intressant att skriva om ett ämne vilket i grunden påverkat mig på 

den personliga nivån, då jag själv kommer från Irak. Irakiska medborgare ser på 

det politiska systemet som en tävling eller ett spel där varje deal är som ett resultat 

av de geopolitiska maktförhållandena. Politiska grupper gör sådan deal med avsikt 

att få mer lönande förhållanden som i sin tur ger dem en ännu större del av kakan, 

därför agerar politiker tjuvaktigt eftersom de prioriterar sina egna intressen fram-

för landets. 

För att det irakiska politiska systemet ska förbättras krävs det att införa en politisk 

pålitlig vilja från eliten till starka och svåra kompromisser, samt förhoppningsvis 

att förnuftet ska vara en vägvisare till samverkan mellan de olika folkgrupperna. 

Under uppsatsprocessen dök tanken på fortsatt forskning fram, som t.ex. att göra 

en fördjupad studie om sambandet mellan den ekonomiska exkluderingen, den 

politiska exkluderingen och maktutövningen inom det irakiska politiska systemet. 

Det skulle vara väldigt intressant att titta vidare på det.  
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Bilaga A- Karta över Iraks 
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Bilaga B- Polyarkiska a institutioner 
 

Nödvändiga institutioner                        uppfyllda villkor 

1. Valda befattningshavare 

2. Fria och opartiska val   I. Lika rösträtt 

1. Valda befattningshavare 

3. Allmän rösträtt 

4. Rätt att kandidera i val 

5. Yttrandefrihet 

6. Alternativa informationskällor 

7. Församlingsfrihet   II. Effektivt deltagande 

 

5. Yttrandefrihet 

6. Alternativa informationskällor 

7. Församlingsfrihet   III. Upplyst förståelse 

 

1. Valda befattningshavare 

2. Fria och opartiska val 

3. Allmän rösträtt 

4. Rätt att kandidera i val 

5. Yttrandefrihet 

6. Alternativa informationskällor 

7. Församlingsfrihet   IV. Kontroll över dagordning 

 

3. Allmän rösträtt 

4. Rätt att kandidera i val 

5. Yttrandefrihet 

6. Alternativa informationskällor 

7. Församlingsfrihet   V. Allomfattande medborgar-

skap 

 


