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Abstract 
 

Why did Iraqi Kurdistan arise and end as a quasi state?   

A theory developing case study  
Author: Semire Zarei 

 

 

The aim of this political scientist paper is to describe and analyze the quasi state Iraqi 

Kurdistan 1992-2006 using the theory of  Kolstö about how and why quasi states 

develops and the theory of Pegg regarding how the international society deal with quasi 

states. A qualitative case method is used. In the study the two theories are combined. 

Iraqi Kurdistan is used as a case to study to confirm Kolstö’s and Pegg’s theories. It’s 

an interesting case as it’s included in one of the most sensitive geo political areas in the 

world.  The Kuwait war 1990 and the Second Gulf war 1991 were the incentive to Iraqi 

Kurdistan as a quasi state and the US invasion of Iraq 2003 was the incentive to the end 

of it.  In conclusion the case verify the theories and the theories promote the 

understanding of Iraqi Kurdistan’s period as a quasi state. The goal of the quasi state 

Iraqi Kurdistan was to become a federal state in a federal Iraq and it succeeded. 
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1.   Introduktion 
 

1.1 Inledning 

Sedan avkoloniseringen i Afrika som avslutades runt 1960 har i princip inga nya självständiga 

stater erkänts. (Pegg 2000: 90) Inte förrän i början av 1990-talet vid upplösningen av 

Sovjetunionen och efter kriget i Forna Jugoslavien erkände internationella samfundet en 

mängd nya självständiga stater.  

Det finns trots allt en mängd icke-erkända områden som strävar efter självständighet, så 

kallade kvasistater. Med kvasistat menas enligt Kolstö (2003: 152) ett område som strävar 

efter självständighet och på många sätt fungerar som en självständig stat dock utan att vara 

internationellt erkänd. Kvasistater uppstår av regionala, ideologiska eller etniska skäl menar 

Kolstö. (Kolstö 2003:165) Exempel på aktuella kvasistater är Kosovo, Taiwan, Somalialand 

och Abchazien. 

Enligt Kolstö finns det fyra vägar för en kvasistat. Antingen blir den självständig och 

internationellt erkänd eller så kan den gå ihop med sin s.k. patron state eller beskyddarstat 

vilken är en extern stat som stödjer kvasistaten. Ett mer sannolikt utfall är att kvasistaten 

återinlemmas i moderstaten vilket är landet kvasistaten brutit sig ut från. En annan vanlig 

lösning som också föredras av internationella samfundet är att kvasistaten blir en federal 

delstat i moderstaten som federaliserats. (Kolstö 2006:723) 

 Ett exempel på en kvasistat är Irakiska Kurdistan (Kolstö 2003:154). Det fungerade som 

en kvasistat under perioden 1992-2006. Efter att Irak hade förlorat kriget mot Kuwait 1991 

gick USA in som en slags beskyddarstat till kurderna i norra Irak och skapade en 

flygförbudszon för irakiska flygvapnet. Det tillsammans med stöd från säkerhetsrådet i FN 

ledde till Irakiska Kurdistans uppkomst som kvasistat då kurderna successivt tog kontroll över 

de kurdiska områdena i Irak. (FN 1991) 

Irak övergick intermistisk till att bli federalt 2004 och blev det permanent 2006. Då blev 

även Irakiska Kurdistan en federal delstat i det federala Irak. Irakiska Kurdistan var att 

betrakta som en kvasistatsliknande enhet då de under 1992-2006 hade egen regering, eget 

territorium, egna tullinkomster och under perioden 1993-2003 egen valuta1. 

 
                                                 
1 Enligt Gol:2007 användes dollar som valuta i Irakiska Kurdistan istället för irakiska dinar 
eftersom moderstaten sedan 1991 spritt ut falska irakiska dinar för att skada Irakiska 
Kurdistan ekonomiskt. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Jag har valt att skriva om kvasistater och Irakiska Kurdistan som kvasistat då det är en aktuell 

politisk fråga i ett av världens mest geo-strategiskt känsliga områden. Via Irak-kriget 2003 är 

Irakiska Kurdistan delaktig i en av de mest kontroversiella och polariserande händelserna i 

världen på senare år. Irakiska Kurdistan som kvasistat upphörde som en följd av den mycket 

ifrågasatta invasionen av Irak 2003.  Syftet med uppsatsen är att studera alla faser i en 

kvasistats utveckling. Irakiska Kurdistan ger mig möjlighet till det. Det saknas också 

forskning om Irakiska Kurdistans utveckling som kvasistat eftersom det ligger så nära i tiden 

och kvasistater överhuvudtaget är inte så utforskade (Kolstö 2003:153). Det känns som en 

utmaning vilket lockar mig. Under tiden jag har forskat i den här frågan har jag inte funnit 

någon sammanställning om Irakiska Kurdistan under hela dess kvasistatsperiod.  

Ett annat mycket aktuellt exempel på en kvasistats utveckling är Kosovo som har en 

mycket stark beskyddarstat och starkt stöd från det internationella världssamfundet. Den 

kvasistat som funnits längst och som anses som mest framgångsrik är Taiwan. Jag kommer 

därför att till viss del jämföra Irakiska Kurdistan med Kosovo. Uppsatsen har både en 

teoretisk och en empirisk frågeställning. Jag utgår från Pegg och Kolstös teorier och 

undersöker hur Irakiska Kurdistan kan fördjupa och utveckla deras teorier. Uppsatsens 

empiriska frågeställning: vilka faktorer spelade roll för Irakiska Kurdistans uppkomst och 

upphörande som kvasistat? 

Den teoretiska frågeställningen: Vilka faktorer spelar roll för kvasistaters uppkomst och 

upphörande, samt på vilket sätt?  
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2.  Teori 
 

2.1 Kvasistater  

Jag utgår från både Pål Kolstös teori om kvasistater och Pegg Scotts teori om de facto-stater.  

Kolstö behandlar kvasistaters uppkomst, utveckling och upphörande. Peggs teori handlar om 

hur omvärlden förhåller sig till de facto- stater vilket är det samma som Kolstös kvasistater. 

Jag lägger ihop de båda teorierna eftersom de kompletterar varandra.  

Begreppet quasi state, kvasistater myntades ursprungligen av Robert Jackson, då i 

betydelsen svaga knappt fungerande men dock erkända stater, t ex flera av de forna 

kolonialstaterna i Afrika. De kallas allt oftare för failed states, misslyckade stater. Kolstö 

använder betäckningen kvasistater för icke-erkända, ofta svaga men dock fungerande stater. 

(Kolstö 2003:151-153) 

En de facto stat är enligt Pegg en utbrytarenhet som har folkligt stöd och har tillräcklig 

kapacitet att upprätthålla offentlig service till en given population på en avgränsad geografisk 

yta som den har kontroll över. Den strävar efter fullständig konstitutionell självständighet och 

internationell erkännande. (Pegg 1998:1) 

Att kvasistat och de facto-stat har samma betydelse plus den förvirrande likheten mellan 

quasi states och kvasistater hanterar jag genom att enbart använda begreppet kvasistater i 

Kolstös betydelse i uppsatsen. 

 

2.2 Aktörer 
Enligt Kolstö finns det fyra vägar för en kvasistat. Antingen blir de internationellt erkända 

vilket är väldigt sällsynt. De kan också gå ihop med sin s.k. patron state, beskyddarstat, vilket 

är en extern stat som stödjer kvasistaten. Ett mer sannolikt utfall är att kvasistaten 

återinlemmas i moderstaten vilket är landet kvasistaten brutit sig ut från. En annan vanlig 

lösning som också föredras av internationella samfundet är att kvasistaten blir en federal 

delstat i moderstaten. (Kolstö 2006:723) 

Ett antal kvasistater i Afrika kan stå som exempel på de olika vägar kvasistater kan ta. 

Sedan avkoloniseringen har Afrika haft minst fyra kvasistater varav en, Eritrea har uppnått 

internationellt erkännande.  Två har blivit utraderade, Katanga och Biafra. En av de 

Somalialand existerar fortfarande som kvasistat. (Kolstö 2003:169) Även om kvasistaten har 

en relativt stark militärmakt är det viktigt med en extern stöttepelare en så kallad 
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beskyddarstat. Stödet kan vara inofficiell eller officiellt. Ett exempel på inofficiellt stöd är 

Ryssland i förhållande till Dnestr-republiken. Turkiet i förhållande till Nordcypern är ett 

exempel på en officiell beskyddarstat (Kolstö 2003:154-155). 

Irakiska Kurdistan är ett exempel på när en kvasistat blir en federal delstat i moderstaten.  

Jag kommer att använda mig av följande aktörer i min analys: 

• Kvasistatens ledning och befolkning  

• Moderstaten 

• Beskyddarstaten 

• Internationella världssamfundet (Kolstö 2006:723) 

 

Jag skiljer på kvasistatens befolkning och ledning eftersom jag har flera empiriska bevis på 

att det kurdiska folket och ledningen har olika mål för utvecklingen i Irakiska Kurdistan, ett 

exempel är att det kurdiska folket ville att Irakiska Kurdistan ska vara en självständig stat 

medan dess ledning valde att stanna vid en federal lösning, se t.ex. sida 28. 

Moderstaten är den stat kvasistaten bryter sig ut från så den är betingad av sitt geografiska 

läge. En kvasistat kan inte byta moderstat. Det kan däremot beskyddarstaten, minska eller öka 

sitt engagemang i kvasistaten. Sviker en beskyddarstat så kan en annan träda in. Ibland kan en 

stat agera som en beskyddarstat utan att ha det som avsikt.  

Internationella världssamfundet står för olika sammanslutningar, t.ex. NATO, IMF och FN 

som vardera representerar många stater. En stat blir självständig genom att erkännas av FN. 

Det är därför jag har valt FN som representant för internationella samfundet. 

 

 

2.3 Strategier 
Internationella världssamfundet har olika strategier att hantera kvasistater: 

• bekämpa dem  

• ignorera dem  

• begränsad acceptans (Pegg 2000:91) 

 

Var och en av dessa strategier har såväl kostnader som fördelar för såväl kvasistaten och 

internationella världssamfundet. (Pegg 1998:4) Exempel ges nedan. 

Aktörernas agerande underlättar eller försvårar för kvasistatens självständighet eller 

självstyre. Moderstaten kan också anamma alla tre ovan nämnda strategier. Beskyddarstaten 
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kan i vissa fall svika genom att ignorera kvasistaten. Kvasistater i Kolstös moderna betydelse 

uppstår av regionala, ideologiska eller etniska skäl. (Kolstö 2003:165)  

Eftersom kvasistater inte har internationellt stöd behöver de ha minst lika stark militärmakt 

som moderstaten för att moderstaten inte ska kunna ta tillbaka kontrollen över området. 

(Kolstö 2003:154-155) Ett skäl till att kvasistater fortlever är när moderstaten aktivt bekämpar 

kvasistaten. Ett yttre hot leder till en inre gemenskap.  

2.3.1 Bekämpandestrategi 
Ett klassiskt exempel på bekämpandestrategi från omvärlden är hur internationella samfundet 

tillsammans med moderstaten Cypern (Grekcyprioter) agerat i förhållande till Nordcypern 

(TRNC, Turkish Republic of Northern Cyprus) med olika embargon vilket kraftfullt har 

hindrat deras ekonomiska utveckling. (Pegg 1998:4) 

2.3.2 Ignorerande strategi 
Ett sätt att ignorera är att låta bli att hjälpa kvasistater. Internationella hjälporganisationer 

undviker att hjälpa icke erkända stater av rädsla för att det ska framstå som ett erkännande. 

(Pegg 1998:6) 

 Ett exempel som inbegriper moderstatens bekämpande så väl som omvärldens ignorerande 

är när IMF 1996 lånade pengar till Ryssland. Ett lånevillkor var att Ryssland inte fick använda 

pengarna för att återuppbygga Tjetjeniens förstörda infrastruktur. Däremot brydde IMF sig 

inte om pengarna skulle användas för att bekämpa Tjetjenien. (Pegg 1998:6) 

 Både bekämpning och ignorans leder till stora kostnader för kvasistaten. De går miste om 

internationella investeringar och hjälp från internationella organisationer, som IMF och 

Världsbanken. 

För världssamfundet har ignorans inte några kostnader på kort sikt. Men på lång sikt kan 

ignorerande kosta. Dels för att det kan leda till humanitära kostnader om kvasistaten faller. 

Dessutom är det en missad inkomstmöjlighet ifall det går bra för kvasistaten. (Pegg 1998:6)  

En annan form av ignorans är när moderstaten fortsätter att se och behandlar kvasistaten 

som en del av landet, till exempel genom att kräva in tullinkomster och skatt.  

Omvärlden ignorerar på samma sätt när kvasistaters internationella handelspartners 

respekterar moderstatens de jure-rätt till resurser i kvasistatens område. Det kan leda till att 

kvasistaten inte får betalt fullt ut. Då kvasistaten som sådan är att betrakta som illegitim utgör 

de också en grogrund för olaglig handel och verksamhet över huvud taget som till exempel en 

svart marknad. (Pegg 1998: 3) 



 6

2.3.3 Strategin begränsad acceptans  
Den tredje strategin, delvis accepterande har också kostnader och fördelar för de olika 

parterna. Med delvis accepterande avses här olika former av humanitär hjälp och icke-

officiella diplomatiska kontakter. Ett delvis accepterande av kvasistaten stör de diplomatiska 

kontakterna med moderstaten. Vinsten för såväl det internationella världssamfundet och 

kvasistaten är att det kan leda till ökad stabilitet i området. (Pegg 1998:6)  

Något som kan tolkas som en kostnad för ledningen i kvasistaten men en vinst för 

kvasistaten i sig är att med internationell inblandning måste ledningen i kvasistaten följa vissa 

internationella överenskommelser. Även om det är en skillnad mellan kvasistater och så 

kallade misslyckade stater kan det även i kvasistater finnas korrupt ledning med önskan om 

egen vinning. (Pegg 1998:7) 

Ett exempel på omvärldens delvis accepterande genom icke officiella diplomatiska 

kontakter är Taiwan som anses vara den mest framgångsrika kvasistaten. (Pegg 1998:9) 

Ett aktuellt exempel på delvis accepterande från omvärlden är Kosovo. Kosovo har inte 

Taiwans starka resurser vad gäller ekonomisk utveckling som i sig lockar till samarbete men 

har ändå det internationella samfundets moraliska, humanitära och praktiska stöd. (Pegg 

1998:96) 

USA och flera ledande stater i västvärlden har ett starkt engagemang i Kosovo som sedan 

juni 1999 varit ett internationellt protektorat. Det styrs av en FN-styrd administration och 

befinner sig i läget mellan att ingå i en annan stat och att vara självständig och är därmed en 

kvasistat. (Mosegaard 2003:193) Det är att anse som ett delvis accepterande från det 

internationella samfundet. 

Kosovo hamnade i kläm när Jugoslavien bröt samman. De nu suveräna staterna från det 

forna Jugoslavien hade tidigare varit självständiga republiker. Kosovo däremot hade varit en 

autonom provins i Serbien. Efter en period med allt mer självstädigt styre från 1974 försökte 

Serbien i början av 1980-talet att återta makten över Kosovo. Det ledde fram till att Kosovo 

1989 fråntogs sin autonomi och blev en integrerad del av Serbien. (Mosegaard 2003:196) Här 

är ännu ett klart och tydligt exempel på moderstatens bekämpande av kvasistaten. 

Två år senare röstade dock folket i Kosovo med förkrossande majoritet för att bli en 

självständig stat vilket de utropade sig till hösten 1991. Serbien fortsatte behandla dem som en 

integrerad del. (Mosegard 2003:197) Här ignoreras kvasistaten av moderstaten. 

USA:s starka engagemang i Kosovo-frågan kommer från Madeleine Albright vars föräldrar 

hade fått fly undan nazisterna under andra världskriget. Att förhindra ännu en utrotning i 
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Europa drev henne att motivera USA och FN till aktiv krigsföring mot Serbien. (SVT 2007) 

Här var USA:s syfte som beskyddarstat relativt renodlat idealistiskt.  

FN:s säkerhetsråd gav i november 2005 i uppdrag åt Martti Ahtisaari ta fram en plan för 

Kosovos övergång till självständig stat. (FN:2007 Report) 

Den senaste utvecklingen i frågan där Ryssland motsäger sig Kosovos väg mot 

självständighet är ett exempel på att beskyddandet kan gå i flera led. Kosovos moderstat 

Serbien har i sin tur Ryssland som beskyddarstat. Man kan säga att Kvasistaten och 

moderstatens beskyddarstater försöker lösa Kosovo frågan. Det visar också hur oerhört svårt 

det är att bli en självständig stat fast än man har den starkast möjliga stöd. (FN:2007 Update 

Report) 

Tabell 1. Nästa sida kan användas för att analysera vilken kvasistat som helst och dess 

medaktörer i alla dess faser. Identifiera vilken fas kvasistaten ifråga är i och vilka dess 

medaktörer är så kan varje aktörs status och agerande analyseras. Jag visar med Kosovo som 

exempel. Vid dess uppkomst (fas) var kvasistaten stark då den hade en stark beskyddarstat i 

USA och det internationella samfundet (FN) var positivt inställt. Moderstaten Serbien var vid 

tillfället försvagad efter kriget i Forna Jugoslavien. 
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Tabell 1. Sammanfattning av Kolstös och Peggs teorier om kvasistater. 

 
FAS AKTÖR  STATUS (är) STRATEGI (gör) 
UPPKOMST Kvasistat Stark Frigör sig 
  Moderstat Svag Kan använda alla tre strategier* 
  Beskyddarstat Stark Delvis/helt acceptera 
  Intern. Samfundet Positiv/negativ/neutral Ignorera/delvis acceptera 
  Befolkningen Stark Frigör sig 
    
STATUS QUO Kvasistat Stark eller svag Söker acceptans 
  Moderstat Stark eller svag Bekämpar 
  Beskyddarstat Stark  Delvis/helt accepterar 
  Intern. samfundet Positiv/negativ/neutral Kan använda alla tre strategier* 
  Befolkningen Stark eller svag Stödjer 
 
UPPHÖRANDE    
Övergång till Kvasistat Stark Vill nå självständighet 
egen stat Moderstat Svag Kan använda alla tre strategier* 
  Beskyddarstat Stark Accepterande 
  Intern. samfundet Positiv Accepterande 
  Befolkningen Stark Vill nå självständighet 
    
Övergång till Kvasistat Stark eller svag Helt accepterande eller alla tre* 
federal stat Moderstat Stark eller svag Delvis accepterande 
  Beskyddarstat Stark Helt/delvis accepterande, ignorans 
  Intern. samfundet Positiv Helt accepterande 
  Befolkningen Positiv/negativ Bekämpa eller acceptera 
    
Övergång till Kvasistat Svag Accepterar 
att ingå i Moderstat Svag Bekämpa, delvis acceptera 
beskyddarstaten Beskyddarstat Stark Beskyddar 
  Intern. samfundet Neutral Gör ingenting 
  Befolkningen Positiv/negativ Bekämpa eller acceptera 
    
Övergång till Kvasistat Svag Bekämpar 
att återgå i Moderstat Stark Tar tillbaka 
Moderstaten Beskyddarstat Svag Kan använda alla tre strategier* 
  Intern. samfundet Neutral Accepterande/beskyddande 
  Befolkningen Svag Försöker bekämpa 
    
*bekämpa, ignorera eller delvis acceptera 
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3. Metod och Material 

3.1 Fallstudie 

Jag har valt att göra en kvalitativ fallstudie därför att fallstudier är att föredra som 

forskningsmetod när forskningsfrågan innehåller “hur” eller ”varför” och när det handlar om 

ett samtida fenomen där forskaren inte kan påverka händelserna. (Yin 2003:7) Uppsatsen 

handlar om nutidshistoria vilket jag tolkar som ett samtida fenomen.  

En fallstudie är partikularistisk när den fokuserar på en viss situation, händelse eller 

företeelse. Då åskådliggör själva fallet något som är viktigt för företeelsen i fråga och vad den 

kan innebära. (Shaw 1978:2) 

Enligt Olson (i Hoaglin m fl 1982:138f) speglas en fallstudies partikularistiska natur av 

några olika påståenden varav följande är adekvata för uppsatsen. Fallstudien kan gälla ett 

speciellt fall men ändå belysa ett generellt problem. Fallstudien kan ha påverkats av 

författarens egna värderingar vilket inte alltid behöver vara fallet.   

Jag anser att mitt val av fall, Irakiska Kurdistan har något att säga om företeelsen i fråga, 

kvasistater. Irakiska Kurdistan är ett fall av kvasistat som genomgått alla faser som en 

kvasistat kan genomgå. Därför hjälper Irakiska Kurdistan mig att förstå kvasistater i 

allmänhet. 

Meningen med uppsatsen är att analysera de aktörer som påverkar det system jag 

undersöker och deras agerande. Studier som inriktar sig på att identifiera aktörer och hur deras 

motiv, värderingar och föreställningsramar styr beslut, handlingar och agerande brukar kallas 

aktörsorienterande studier. Därför väljer jag att ha ett aktörsorienterat synsätt. Aktörernas 

föreställningar, värderingar, motiv och intressen är viktiga att synliggöra. (Lundahl, Skärvad 

1982:150)  

De aktörer som analyseras i fallstudien är dels de externa aktörerna där Irak är 

moderstaten. Som beskyddarstat fungerar under olika perioder såväl USA som grannländerna 

Iran, Turkiet och Syrien men jag väljer i min analys att se USA som beskyddarstat. Som 

representant för det internationella världssamfundet väljer jag FN. Den interna aktören är 

kvasistatens ledning, de två jämstarka politiska partierna KDP och PUK samt befolkningen. 

Jag ser dem som en enhet även om de ofta hade olika agenda.  

Fallstudie som metod ger mig möjlighet att få mer djupgående insikter om den period 

Irakiska Kurdistan var en kvasistat. Jag har för avsikt att studera processen från dess 

uppkomst till dess upphörande. Enligt Merriam ligger fokus i fallstudier mer på process än på 
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resultat. En kvalitativ fallstudie är en holistisk och intensiv beskrivning och analys av ett 

begränsat fenomen. (Merriam 1994:9-10)  

Enligt Lundahl och Skärvad (1992:154) är valet av antal fall i en studie en avvägningsfråga 

mellan bredd och djup. Då uppsatsens avsikt är att göra en djup studie har jag valt jag att 

undersöka ett fall. 

 I valet mellan det Lundahl, Skärvad (1992:154) kallar ögonblicksstudie och processtudie 

har jag valt processtudie eftersom jag studerar en tidsperiod. Jag gör en avgränsning i tiden till 

att analysera Irakiska Kurdistan under en period som börjar 28 februari 1991 när Kuwaitkriget 

eller Second Gulf War som det också kallas avslutades vilket genom en serie händelser ledde 

fram till det första fria och demokratiska valet i Irakiska Kurdistan den 19 maj 1992 vilket jag 

sätter som startpunkt för perioden som kvasistat.  

Jag väljer att se kvasistatsperioden som avslutad maj 2006 då Irakiska Kurdistan officiellt 

blir en federal delstat i Irak under den nya permanenta konstitutionen som då började gälla i 

och med att den irakiska regeringen utsågs.  

Jag gör också en avgränsning vad gäller de olika aktörernas syfte med sitt agerande. Det 

finns många spekulationer om olika bakomliggande syften för alla inblandade aktörer. Jag 

väljer ut de syften som varje aktör har gått ut med officiellt eller som jag har mycket säkra 

källor till. Den här avgränsningen gör jag också för att min empiri och mina analyser inte ska 

bli alltför omfattande. 

Genom att se på det historiska skeendet under den här perioden kan jag urskilja olika 

aktörers agerande som passar in i de teorier jag använder från Pegg och Kolstö.  På så sätt 

identifierar jag olika nyckelaktörer samt deras respektive attityder och strategier gentemot 

Irakiska Kurdistan. 

Jag analyserar det empiriska materialet på två olika sätt, båda dock med aktörsperspektiv. 

Jag börjar med en kronologisk beskrivning av empirin med invävd analys därefter analyserar 

jag skeendet med utgångspunkt från varje aktör. 

 

3.1 Reliabilitet 
I kvalitativ forskning kan inte begreppet reliabilitet användas som i kvantitativ forskning. 

Däremot kan man använda termen reliabilitet i betydelsen vad resultaten beror på och i vilket 

sammanhang informationen har insamlats.  Det finns flera tekniker kvalitativa forskare kan 

använda sig av för att säkerställa att resultaten har tillräcklig reliabilitet i den betydelsen: 
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1. Forskarens position. Där forskaren förklarar sin ställning till det som studeras och 

kriterierna för val av informanter. 

2. Triangulering. Att använda flera olika metoder för insamling och analys. 

3. ”Att följa i samma spår” Forskaren ska beskriva sin metod tillräckligt detaljerat att 

andra forskare kan använda studien som en slag manual för att upprepa studien. 

(Goetz & LeCompte 1984:216) 

 

Eftersom jag själv är kurd och har en personlig önskan om att Kurdistan skulle vara en 

självständig stat, skulle uppsatsen kunna bli mycket partisk. Jag har gjort mitt bästa för att 

vara så neutral som möjligt och har under arbetsgång också modifierat min önskan om ett 

självständigt Kurdistan, åtminstone om dess tidsplan. Som kurd är det här en del av min 

historia vilket kan ses både som en för- och nackdel i forskningsprocessen. Fördelen är att jag 

redan har ett starkt engagemang i frågan och själv levde i Irakiska Kurdistan fram till 1995. 

Dessutom har jag lätt att få tag i information då jag kan språket och redan har ett nätverk inom 

den kurdiska politiska arenan. Nackdelen är att jag kan vara hemmablind och kanske inte ser 

sådant som framställer Irakiska Kurdistan negativt.  

I uppsatsen används flera metoder för att samla in information, främst via litteraturstudier 

och intervjuer. Jag använder också historiska dokument som resolutioner, olika citat från 

kända politiker och Internetkällor. Jag har också talat med ögonvittnen som förklarat 

skeenden som inte varit tydliga nog i litteraturen. Jag försöker vara så detaljerad och tydlig 

som möjligt om mitt tillvägagångssätt för att läsaren ska förstå hur jag tänker. Jag är 

medveten om vikten av transparens i min redogörelse så att det går att se hur jag dragit 

slutsatser från mitt material. 

 

3.3 Material 

Kvalitativa fallstudier bygger i stor utsträckning på kvalitativ information som hämtas från 

intervjuer, observationer och dokument av olika slag. (Merriam 1994:84) 

Det är viktigt att vara kritisk till de källor man använder sig av vid insamlande av material. 

(Lundahl & Skärvad 1992:159). Mitt material består främst av sekundära källor men även till 

viss del primära källor. Jag har valt litteratur och teori som jag anser vara trovärdig.  Kolstö 

och Pegg är mina teoretiker vad gäller kvasistater. Deras teorier passar mycket bra att lägga 

ihop. Den ene har aktörerna och den andra har strategierna. 
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Vad gäller fakta om Irakiska Kurdistan har jag haft stor hjälp av A modern history of the 

Kurds där författaren McDowall beskriver händelserna mycket detaljerat. Iraqi Kurdistan av 

Stansfield är nästan lika detaljerad och något mer aktuell bok. Där står det mycket om de två 

stora partierna och deras bakgrund och styrelseformen i Irakiska Kurdistan. Gustavssons FoU-

rapport Kurdistanska erfarenheter är på svenska, lättläst och kortfattad. Kanske är det 

lättillgängligheten som gör att jag inte har samma höga tankar om den.  

Vad gäller intervjuer är min främsta primära källa en intervju med en kurdisk historiker vid 

Lunds Universitet. Jag har också intervjuat en kurdisk statsvetare som befann sig i Irakiska 

Kurdistan under nästan hela perioden. Jag har fått hjälp i frågor där jag inte har hittat 

information t.ex. av en kurdisk frilansjournalist. Som exempel på sekundärkälla använder jag 

ett tv-program om Madeleine Albright och Kosovo. Ett annat exempel på det en uttalande av 

en persisk politiker om Talabanis förklaring till varför Irakiska Kurdistan valde att bli federal 

delstat i Irak. 

Vad gäller Internet behövde jag ta material därifrån för att få information om den sista 

fasen för kvasistaten Irakiska Kurdistan, från 2003 och framåt.  Jag har valt Internetkällor som 

jag bedömer ha hög tillförlitlighet, t.ex. resolutioner från FN. Eftersom jag inte hittat någon 

heltäckande beskrivning av Irakiska Kurdistan under dess kvasistatsperiod eller någon annan 

som gjort en analys på Irakiska Kurdistan med utgångspunkt från Kolstös och Peggs teorier 

har jag fått ta material från en mängd olika Internetkällor. Ett annat exempel på mina 

Internetkällor är säkerhetspolitik.se, det är en webbplats om svensk säkerhetspolitik, försvar 

och krigsberedskap. Webbplatsen produceras av styrelsen för psykologiskt försvar i samarbete 

med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten, Pliktverket, Räddningsverket samt Folk 

och Försvar. En annan Internet källa är BBC News som är ett exempel på en av flera 

nyhetskanaler jag anser vara trovärdig. Jag behövde få objektiva fakta om sådant som datum, 

antal inblandade och namn på platser för att kunna göra analyser och dra slutsatser. 
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4. Bakgrund 

4.1 Kurdernas historia  
 

Kurdernas område heter Kurdistan men det är inte en egen stat trots att det är ett avgränsat 

område vars befolkning till 85 % utgörs av kurder. Kurdistan ligger i delar av Iran, Irak, 

Turkiet, Syrien och sträcker sig också in i Azerbajdzjan, Armenien och Georgien. Landet har 

goda oljetillgångar, bördiga slättlandsområden samt rika mineraltillgångar2 (Gustavsson 

2001:5)  

Kurderna är världens folkrikaste nation utan eget land och enligt Baksi den mest förtryckta 

folkgruppen i Iran, Irak, Turkiet, Syrien. (Svartvitt.se 2003) 

Kurderna härstammar från den indoeuropeiska stammen mederna och har funnits i 

regionen långt före araber och turkar kom dit. Mederna kom till Zagros bergstrakter ca 2000 f. 

Kr. och grundade där en statsbildning som existerade under 600 år3 . 

Kurderna underkastade sig Islam på 800-talet e. Kr. De har under alla kommande 

århundraden fortsatt att kämpa för en egen stat och har bibehållit sin etniska identitet4.  

Kamp och blodiga nederlag har färgat det senaste århundradets kurdiska historia. Det har 

etablerat kortvariga självstyren som nästan omedelbart slagits ned. Shejk Obeidullas 

statsbildning var den första kurdiska regimen i modern tid. Denna stat låg på gränsen mellan 

de osmanska och persiska rikena 1880-82. Efter första världskriget var kurderna och 

armenierna lovade rätt till självständiga stater av västmakterna. Dessa löften sveks tre år 

senare. 1919 hade shejk Mahmoud Berzenji utropat ett kurdistansk kungarike i Sulaimany-

området som krossades 19245.  

Den 22 januari 1946 utropade den legendariske kurdiske ledaren Qazi Muhammed 

Kurdiska republiken i Mahabad som existerade i 11 månader. Qazi Mohammad, hans bror och 

kusin hängdes av iranska regimen mars 1947. (McDowall 2004:24, 245)  

Samtidigt grundades Kurdiska Demokratiska partiet i Iran, Irak och Syrien. Mustafa 

Barzani var den kända KDP-ledaren i Irakiska Kurdistan och efter hans död tog hans son 

Massoud Barzani över ledarskapet. På 1970-talet bröt sig Patriotiska Unionen i Kurdistan, 

                                                 
 
2 Gustavsson i sin tur hänvisar till Carlsson 1986 
3 ibid  
4 ibid 
5 ibid 
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PUK ut ur KDP och Jalal Talabani blev PUK:s ledare. Sedan dess har de två partierna varit de 

största partierna i Irakiska Kurdistan. (Gustavsson 2001:6)6  

KDP är ett nationalistiskt parti och PUK är socialistiskt. (Stansfield 2003:103,111) 

När det gäller den kurdiska delen i Turkiet har det funnits många olika politiska rörelser. 

De har slagits ned mycket blodigt och hänsynslöst. Det kända partiet som fortfarande är aktiv 

är PKK, Kurdistans Arbetarparti som bildades i mitten av 1970-talet. (Gustavsson 2001:6) 

Från 1960 och främst under Saddam Husseins tid har det pågått ett utrotningskrig mot 

kurderna i den irakiska delen av Kurdistan mer eller mindre oavbrutet. Mot slutet av 1980-

talet inledde Saddam en kampanj kallad Anfal7 mot kurderna, i praktiken ett planlagt 

folkmord. Då ägde också gasbombningarna av Halabja och andra städer rum. 100 000-tals 

kurder dödades under Anfal. Kurdernas hem, byar och städer raserades och miljontals drevs 

på flykt.8  

Trots Saddams aggressiva inställning till kurderna fick de ändå begränsat självstyre 1970 i 

tre provinser i norra Irak efter att ha tecknat ett fredsavtal. Det bodde många kurder utanför de 

tre provinserna, t.ex. i Kirkuk. När kurderna åter igen gjorde uppror 1975, med Irans stöd till 

att börja med upphörde självstyret efter att Saddam slagit ner upproret. (Säkerhetspolitik.se 

2003) 

 
 
 

5.  Empirisk analys 
Här kommer jag att kronologiskt beskriva det som pågick i Irak och Irakiska Kurdistan från 

1991. Jag börjar 1991 för att kunna beskriva processen som ledde fram till att Irakiska 

Kurdistan uppstod som kvasistat. Jag beskriver och analyserar kvasistaten, moderstaten, 

beskyddarstaten och det internationella samfundets agerande och kopplar det till Pegg och 

Kolstös teorier. 

                                                 
6 Gustavsson hänvisar till Carlson1986, Parada1993, Nationalencyklopedin1994, Lundegård-
1999 
7 Begreppet ”Anfal” är hämtat från Koranen och refererar till krig mot hädiska. Saddam 
använde det trots att kurderna är muslimer.  
8 Gustavsson hänvisar till Carlson 1986, Parada 1993, Nationalencyklopedin 1994, Lundegård 
1999. 
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5.1 Irakiska Kurdistans uppkomst som kvasistat 

And so, under the protective shield of the United States and British Air Forces, the unplanned 

Kurdish experiment in self-government began. 

Jeffrey Goldberg, The New Yorker 2002 (jeffreygoldberg.net 2002) 

 

Efter Kuwaitkrigets (ofta kallat Second Gulf War9) slut 28 februari 1991 där den så kallade 

Koalitionen10 besegrade Bagdad-regimen var hela Irak mycket försvagat. Det ledde även till 

stora besvärligheter för kurderna i Irak. Mycket av den infrastruktur som förstördes av de 

allierades bombningar var viktig också för den kurdiska regionen. Efter kriget reste sig kurder 

och delar av det irakiska folket mot centralregimen eftersom den hade försvagats. Den 4 mars 

1991 reste sig folket i Ranja och de andra kurdiska städerna följde snabbt efter.  Det var 

verkligen folket som startade upproret. Barzani, KDP:s ledare har uttryckt att partierna inte 

hade räknat med folkets kraft men Kurdiska Fronten, det vill säga de allierade kurdiska 

partierna följde med i kraften. (McDowall 2004:371) Här är moderstaten svag, folket vill 

frigöra sig, ledningen följer efter folket i upproret. Beskyddarstaten har sett till att göra 

moderstaten svag och därför är kvasistaten stark. 

På bara några dagar ökade de kurdiska styrkorna från 15 000 män till över 100 000.  Det 

som gjorde att kurderna vågade avancera var dels de shiitiska rebellernas framgång och dels 

USA:s officiella varning till Irak att inte använda kemiska vapen igen mot sina egna 

medborgare. Redan den 19 mars hade kurderna tagit tillbaka Kirkuk. (McDowall 2004:372) 

Även om kvasistaten inte hade så stor militär styrka så verkar det ha gått mycket snabbt att 

skaffa det, vilket är mycket viktigt för en kvasistat enlig Kolstö. Stödet från USA gör att 

kurderna vågar avancera ser vi här. Och inte nog med det så är shiiterna stöd för kurderna i 

uppkomsten av kvasistaten då de också reser sig mot Saddam. 

Den kurdiska triumfen blev kortlivad. Saddam slog tillbaka mot upproret direkt när han 

satte in sina bästa trupper och sina starkaste vapen som flygvapen och stridsvagnar. 

Rebellerna var inte tillräckligt starka att stå emot och de fick inget som helst stöd av USA. 

Trots att Bush precis innan Ground war11 24-28 februari (BBC News 2003), som avslutade 

Kuwaitkriget, hade uppmuntrat irakiska folket att resa sig mot Saddam visade det sig nu att 

den USA-ledda koalitionen inte alls ville att Bagdad-administrationen skulle förlora 

kontrollen. USA ville besegra Saddam före rebellerna. Dessutom ville de för att hålla sig väl 
                                                 
9 Iran-Irakkriget 1980-88 brukar kallas the Gulf war eller the Persian Gulf War 
10 en av FN auktoriserad koalitionsstyrka från 35 nationer ledd av USA 
11 kallas så eftersom kriget utspelade sig på marken 
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med andra mer för tillfället användbara allierade som Turkiet och Saudiarabien visa att de 

varken tog kurdernas eller shiiternas parti. (McDowall 2004:372) Här försvagas kvasistaten 

då moderstaten slår till upproret. Dessutom sviker beskyddarstaten och därför kan detta svek 

ses som en ignorerande från beskyddarstaten. 

Den 28 mars avslutades den irakiska motoffensiven med att de tog tillbaka Kirkuk, Arbil 

och Zakhou. Upp emot 20 000 kurder och turkomaner dog. Detta ledde till att mer än 1.5 

miljoner kurder flydde till Turkiet och Iran. Även då fortsatte Saddam att döda flyktingar.         

(McDowall 2004:373) Moderstaten är stark och kvasistaten inte blir skyddat från 

beskyddarstaten. 

När händelserna kom till omvärldens kännedom kritiserades Koalitionens agerande 

kraftigt. USA beslöt sig för föra en dialog med den kurdiska och shiitiska oppositionen när 

Irak tog tillbaka Kirkuk. (McDowall 2004:373) Här beter sig USA som en beskyddarstat. 

Bara en vecka senare kom resolution 688 från FN (FN 1991: resolution 688) där de 

fördömer Iraks förtryck av den civila befolkningen bland annat i de kurdiska delarna i Irak. 

Resolutionen krävde också att Irak slutar hota fred och säkerhet i det kurdiska området samt 

att Irak tillåter internationella hjälporganisationer att agera i hela landet. (McDowall 

2004:373-374; Yassin 2007) 

 Resolutionen var historisk på två sätt, först att FN nämner kurderna vid namn vilket höjer 

deras internationella status.  Det var också första gången FN la sig i ett medlemslands inre 

affärer. Resolutionen var en inledning till att ändra sin mycket fasta politik vad det gäller att 

inte lägga sig i medlemsländers inre affärer. (McDowall 2004:375; Yassin 2007) Här är ett 

delvis erkännande från FN som representant för det internationella samfundet. Intressant i 

sammanhanget är att enligt Yassin (2007) krävde kurderna aldrig något erkännande från FN 

som ändå blev ett exempel på delvis accepterande av det internationella världssamfundet. 

Samtidigt missbedömer Bagdad styrkan i det kurdiska motståndet och tror att de är mycket 

starkare än vad de är. Därför beslutar Saddam att inte fortsätta avancera. (McDowall 

2004:375) Här tror moderstaten att kvasistaten är starkare än verkligen är. 

Efter en veckas flykt var de första 250 000 kurderna framme vid den turkiska gränsen uppe 

i bergen och lika många var på väg. Trots att det var första veckan i april så var det ändå kallt 

och snöigt. Många dog i flyktinglägren vid gränsen eftersom Turkiet inte släppte in kurderna. 

(McDowall 2004:375) 

Enligt Yassin (2007) var en av anledningarna att Turkiet inte ville ha in Irakiska kurder 

eftersom det skulle stärka de kurder som bor i Turkiet.  
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Lidandet i lägren uppmärksammades mycket i internationell media. Det tillsammans med 

att Turkiet var med i Koalitionen gjorde att Turkiet började ta emot ett fåtal flyktingar samt att 

de tog initiativet till det som blev Safe Haven genom skriva till FN 2 april. Frankrike gjorde 

det samma 2 dagar senare. (McDowall 2004:375; FN 1991: resolution 688 Safe Haven)  

Yassin ser det som ett ödets ironi att Turkiet som aldrig varit vänlig inställda till kurder 

blev den nation som tog initiativ till deras räddning. Han säger också att enda skälet till deras 

agerande var att slippa ta emot flyktingströmmen. Han framför att turkarna ångrade sig i 

efterhand att de inte tog emot flyktingarna för ett autonomt Irakisk Kurdistan var inte i deras 

intresse. (Yassin 2007)  

USA tog över arbetet med resolution 688 och utvecklade idén till en frizon med 36 

breddgraden som gräns som de sedan genomförde tillsammans med Storbritannien och stöd 

från FN. (Säkerhetspolitik.se 2003) USA ville visa sin initiativförmåga och styrka vilket 

också ledde till att de agerade som en beskyddarstat. Yassin (2007) anser att USA inte ville att 

Europa skulle få äran av att skapa det säkra kurdiska området utan de ville göra det själva.  

Redan i mitten av april tillkännagavs att ett skyddat område, Safe Haven skulle upprättas i 

kurdiska delen av Irak där irakisk armé och centralmakten inte tilläts operera. Samtidigt 

gjorde FN en överenskommelse med Irak om katastrofhjälp till utsatta befolkningen i Irak. I 

slutet av april kunde kurderna under skydd av Koalitionen vända tillbaka till det säkra 

området. (McDowall 2004:375-376) Hjälpaktionerna kan ses som ett delvis erkännande, 

särskilt som det innebar att ett eget territorium för kurderna skapades. Safe Haven är att 

betrakta som en delvis erkännande från FN och USA agerade som beskyddarstat. 

FN upprättade tillsammans med främst USA och Storbritannien ett autonomt område i 

norra Irak bestående av Duhok, Erbil och Sulemany bildas 1991 (Säkerhetspolitik.se 2003). 

Det är det området som blev det självstyrande Irakiska Kurdistan. De kurdiska oljerika 

regionerna runt Mosoul och Kirkuk kom dock inte med och hamnade utanför det 

självstyrande område trots att de ligger norr om 36:e breddgraden. (Gustavsson 2001:6)  

Minst en tredjedel, av det kurdiska området i Irak (det ljusa området på kartan) befinner sig 

utanför den kurdiska administrationen. (Yassin 2007) I norr gränsar Irakiska Kurdistan till 

stor del mot Turkiet och Iran, i väster främst mot Syrien och i öster mot Iran. Se figur 1. 
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Figur 1. Karta över Irakiska Kurdistan. (Worldstatesmen.org/iraqiKurdistan) 

 

 

När kurderna inte fick stöd av Koalitionen under sista veckan i mars kände de sig tvungna 

att ta emot Saddams inbjudan till förhandlingar. Sveket från Koalitionen gjorde att kurderna 

tvivlade på att det skulle bli någon Safe Haven. Kurderna och deras samarbetspartners i den 

s.k. Fronten12 förvarnade Koalitionen redan 1 april att om de inte fick hjälp av Koalitionen 

skulle de bli tvungna att förhandla med Saddam vilket de också gjorde maj fram till mitten av 

juni. Det kurderna krävde av Saddam var demokrati i Irak och självstyre för kurderna. 

(McDowall 2004:376-377) Eftersom beskyddarstaten tidigare hade svikit tvivlade kurderna på 

att få fortsatt stöd från USA. 

Bagdad i sin tur krävde att kurderna inte skulle ha någon kontakt med omvärlden av rädsla 

för att de skulle samarbeta med Iraks externa fiender och Irak ville försäkra sig om att 

kurderna inte skulle ha någon annan att få stöd ifrån förutom Irak. (McDowall 2004:376) Här 

är ett exempel på hur moderstaten bekämpar kvasistaten genom att försöka försvaga 

kvasistaten. 

Så här långt i förhandlingarna hade Saddam börjat spela ut Barzani och Talabani mot 

varandra. Barzani ansåg fortfarande att det var tryggast att samarbeta med Saddam för att 

slippa fler krig. Talabani hade dock ändrat sig och ansåg att det var bättre att försöka få stöd 

                                                 
12 de kurdiska partierna, vänsterpartier, arabiska nationalister och islamister 
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och skydd av Koalitionen. Koalitionen drog dock tillbaka sina styrkor till Turkiet i mitten av 

juni vilket gjorde att de bara kunde ge luftstöd till kurderna. Mot slutet av juni drog Bagdad åt 

skruvarna och krävde nu att fronten skulle ge upp alla sina tunga vapen, stänga sin 

radiostation och att avsluta alla sina utländska relationer. Saddam ville också att de kurdiska 

ledarna skulle gå med i hans regering. Barzani kunde inte acceptera kraven och anslöt sig 

därför till Frontens beslut. (McDowall 2004:377) När USA via Koalitionen inte längre 

beskyddade kvasistaten blev den så svag att den sökte stöd hos moderstaten. 

Det ledde till ett spänt militärt läge mellan irakiska styrkor och peshmerga, den kurdiska 

militären. Peshmerga tog över Arbil och Suleymaniye den 20 juli.  Samtidigt pågick 

fortfarande den så kallade arabiseringen13 där Saddam bedrev en stor omflyttning där kurder 

och araber i princip bytte plats. (McDowall 2004:378) Arabiseringen som hade inletts redan 

på 1960-talet fortsatte ända fram till 2002 (Sveriges Riksdag 1994;Säkerhetspolitik.se 2003) 

Striderna fortsatte fram till oktober och Saddam hoppades på att Koalitionen inte skulle 

agera medan Talabani väntade på en reaktion från dem som uteblev. (McDowall 2004:378) 

Som en del av krigsföringen inledde Saddam gradvis en blockad mot den kurdiska 

regionen i slutet av oktober genom att sluta betala ut löner till de kurdiska statsanställda. 

Saddam stoppade all införsel av bränsle och mat från Irak genom att ha militär tätt utplacerade 

längs den kurdiska gränsen. Han placerade också ut minor längst gränslinjen. Eftersom det var 

vinter tog blockaden hårt.  Allt detta för att Fronten skulle tappa popularitet vilket han delvis 

fick rätt i då kurdiska svältande befolkningen demonstrerade i kylan: ”Vi vill ha bröd och 

smör, inte Saddam och inte kurdiska fronten” (McDowall 2004:378-379) 

Irakiska Kurdistan blev på så sätt utsatt för en dubbel blockad, dels från moderstaten Irak, 

dels från det internationella världssamfundet via FN. Efter att Irak påbörjat kriget mot Kuwait 

1990 påbörjade FN som en första åtgärd att stoppa kriget ett embargo mot Irak i augusti 1990, 

dvs. att ingen handel fick ske med Irak. Embargot låg kvar i 12 år till 2003. Även efter att 

Irakiska Kurdistan blivit ett autonomt område räknades det fortfarande in i Irak eftersom det 

inte var en erkänd stat och drabbades därför också av embargot. Saddam försökte hindra 

Irakiska Kurdistans utveckling genom att stänga av transporter, strypa tillgången till 

elektricitet och möjligheterna att utnyttja naturtillgångar som till exempel olja. (Gustavsson 

2001:7) Genom den dubbla blockaden bekämpas kvasistaten av såväl moderstaten och 

internationella samfundet. 

                                                 
13 Saddams kurdpolitik då han fördrev kurder från Kirkuk och andra oljerika kurdiska 
områden till arabiska områden och ersatte de med araber. (Säkerhetspolitik.se 2003) 
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Fronten bestämde sig för att se Saddams blockad som ett tillfälle för att ta eget ansvar och 

släppte officiellt tanken på att förhandla med Saddam och satsade istället på att lägga 

grunderna för ett exilstyre av Irakiska Kurdistan. Blockaden hade lett till att den kurdiska 

regionen inte fungerade administrativt från Bagdad. Såväl jag som Yassin (2007) ser 

kombinationen av moderstatens militära och administrativa svaghet som en signal för 

kurderna ta över administrationen i det kursiska området enligt Safe Haven. Att kurderna 

direkt skulle ta över administrationen var dock inget alternativ då det skulle leda till turbulens 

både regionalt och globalt. Istället beslöt Irakiska Kurdistanfronten, (IKF)14 att utlysa ett fritt 

demokratiskt val i april året därpå 1992. (McDowall 2004:379)  

Enligt Yassin (2007) var det aldrig den kurdiska ledningens avsikt då att utropa sig som 

självständig stat eftersom de insåg att det skulle vara så omöjligt att uppnå. FN:s rädsla för 

nya stater och omvärldens geo-strategiska hänsynstagande till exempel till Turkiet försvårade 

möjligheterna än mer.  

Det första fria demokratiska valet i Kurdistans historia hölls 19 maj och KDP fick 45 % 

och PUK 43,6 %.  Det tolkades som oavgjort och i valet av ledare fick Barzani, KDP fick 48 

% och Talabani PUK 45 % vilket ledde till att de delade på ledarskapet. Valet upplevdes 

provokativt av Iraks grannländer. Ingen av dem ville erkänna den rådgivande församlingen 

vilken tillträdde den 4 juni eller KRG, Kurdistans regionala regering som utsågs i juli. 

(McDowall 2004:381-382)  

Enlig Yassin motarbetade USA att en kommission skulle besöka Kurdistan och övervaka 

det kurdiska valet. Detta var ett sätt att bemöta de turkiska påtryckningarna på både USA och 

Europa att inte erkänna den kurdiska administrationen. Yassin påstår att Turkiet motverkade 

alla försök till allians mellan kurder och USA. (Yassin 2007) 

Resolution 688 räckte inte till för att erkänna Irakiska Kurdistan som en egen aktör utan 

omvärlden såg hela tiden kurderna som en del av Irak. Irakiska Kurdistan som en självständig 

nation fanns inte på USA:s dagordning enligt Yassin. USA ser kurderna som en viktig del av 

Irak och man följer samma spår som britterna följde, nämligen att kurderna upprätthåller den 

etniskt religiösa balansen i Irak. Om kurderna blir självständiga från Irak skulle det arabiska 

Irak få en överväldigande majoritet av shiiter och en minoritet av sunniter. Denna etno-

religiösa obalans i Irak mellan de stora islamska inriktningarna hålls i schack då den större 

delen av den kurdiska minoriteten är sunniter. Ett annat skäl är att USA anser det viktigt att 

                                                 
14 IKF bildades 1987 av KDP, PUK och ett antal mindre kurdiska partier. (GlobalSecurity.org 
2005) 
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Irak är starkt nog att hålla upp maktbalansen mot Iran. (Yassin 2007) Beskyddarstaten har sin 

egen agenda och skyddar kvasistaten när det passar dem. 

Det kurdiska parlamentet bestod av 105 platser varav de två stora partierna hade 50 platser 

var och assyrierna hade 5 platser. Det var svårt att få två-partisystemet att fungera. 

(McDowall 2004:382) Kvasistatens ledning försvagade själv kvasistaten. 

Samtidigt hade Saddams ekonomiska blockad i blivit i princip heltäckande och grävt djupt 

i de kurdiska reserverna. Varje gång internationella världssamfundet försökte tvinga Saddam 

att ta bort blockaden låtsades han gå med på det men hittade snabbt på nya sätt att motverka 

sitt senaste medgivande. Från 1992 började dessutom Saddam via bulvaner attackerade FN 

och andra frivilliga hjälporganisationer med till exempel bilbomber. (McDowall 2004:382) 

Moderstaten fortsatte och bekämpa kvasistaten. Internationella samfundets försök att stoppa 

Saddam kan ses som ett delvis accepterande. 

Sammanfattningsvis kan man se det som att det var moderstatens försvagade tillstånd efter 

att i Kuwaitkriget försökt men misslyckats ta över Kuwait och inlemma det i Irak som låg till 

grund för att moderstaten förlorade Irakiska Kurdistan. USA var under den här perioden en 

mycket opålitlig beskyddarstat och det var enbart när det var till nytta för USA:s egna syften 

som de beskyddade det område som blev Irakiska Kurdistan. Det var inte beskyddarstatens 

syfte att kvasistaten skulle uppstå. Det var inte heller kurdernas ständiga strävan efter 

självständighet som åstadkom deras autonoma område. Deras anfall på den svaga moderstaten 

gick ut på att störta dess ledning (Saddam) och ta sitt eget territorium. Det var deras 

misslyckande, deras relativa svaghet gentemot moderstaten som ledde fram till att de fick ett 

säkrat område. 

 

5.2 Irakiska Kurdistan som kvasistat – status quo 
 
”… regeringens påstående att världen ändrades den dagen. Det stämmer inte; det var den 12 

september (2001) världen ändrades. Det var den dagen som de neokonservativa i Vita huset 

bestämde sig för att utnyttja denna förödande attack på amerikansk mark för att förverkliga 

sina egna drömmar om att ta över Irak… Det var den dagen regeringen började konspirera 

för att avlägsna en diktator där borta, och skapa en ny här.” 

Graydon Carter 2006, chefredaktör för Vanity Fair (Ohlsson 2007:12) 
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Efter det kurdiska valet 1992 undvek internationella världssamfundet all officiell kontakt med 

KRG av rädsla för att det skulle framstå som ett erkännande även vad gällde samarbete med 

bistånd i återuppbyggnaden. Genom att neka KRG att vara med och besluta om biståndet bröt 

man totalt mot principerna för att ge bistånd anser McDowall. Dessutom bidrog 

avståndstagandet till att biståndsprojekten i princip misslyckades. (2004:382). Det är ett 

kraftfullt exempel på ignorerande. 

Den kurdiska ekonomin var helt förstörd och KRG hade inte möjlighet att återställa den 

tillräckligt snabbt. Dessutom var det mycket stölder både vad gäller KRG:s tullindrivning och 

sådant som gick att sälja på den svarta marknaden. KRG:s maktlöshet vad ekonomin gladde 

Saddam då det gjorde kurderna mer beroende av Bagdad. (McDowall 2004:383) Kvasistaten 

försvagades kraftigt vilket i sig stärkte moderstaten. 

Det jämlika valresultatet bröt samtidigt sönder det politiska styret. Ett skäl är att de båda 

ledarna valde att stå utanför regeringen i syfte att öka chanserna för ett internationellt 

erkännande. Det åkte var för sig runt i världen och försökte tala för Irakiska Kurdistans sak. 

Tyvärr så ägnade de mest tid åt att tala illa om varandra vilket ledde till att USA krävde att de 

skulle resa tillsammans. (McDowall 2004:385) USA:s vilja att ena och stärka kan ses dels 

som en indirekt accepterande, dels som att USA åtminstone agerade som en beskyddarstat. 

Den största skadan av oenigheten drabbade dock KRG. Motsättningarna mellan KDP och 

PUK ledde till två parallella administrativa system som var väldigt ineffektiva. Partiernas 

bästa blev viktigare än Irakiska Kurdistans bästa. Detta ledde även till korruption och 

partinepotism. Spänningarna mellan partierna ledde till strider i maj 1994 som spred sig i 

regionen fram till en skör vapenvila i slutet av augusti. Varken Barzani eller Talabani kunde 

kontrollera striderna. Över 1000 kurder dödades och mer än 70 000 civila tvingades fly. 

(McDowall 2004:385-386)  

Inbördeskrig bröt ut mellan PUK och KDP:s arméer i december 1994 och varade i två år. 

Stora delar av befolkningen tvingades fly på nytt då kriget ledde till död, kaos och förstörelse. 

(Gustavsson 2001:6)  

Först i april 1995 lyckas USA den här gången förhandla fram ännu en skör vapenvila. 

(McDowall 2004:387) 

Vapenvilan bryts dock sommaren 1996 av en mängd små strider mellan de kurdiska 

partiernas styrkor. USA försökte samtidigt medla mellan KDP och PUK i London i augusti 

1996. KDP hade inget intresse av USA:s medling då de redan hade förhandlat fram stöd från 

Saddam i kriget mot PUK. I slutet av augusti gick KDP till attack mot PUK med starkt stöd 

från den irakiska armen och återtog Arbil och Sulaymanie. Att den irakiska armen kom in i 
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Irakiska Kurdistan gjorde folket skräckslagna vilket visar att Saddam fortfarande hade makt i 

den kurdiska regionen. USA:s brist på tillräckligt agerade stärkte folkets brist på förtroende på 

USA:s förmåga att skydda kurderna. Som en belöning till KDP släppte Saddam något på sin 

blockad. (McDowall 2004:388)  

PUK återhämtade sig dock oväntat snabbt och gick i mitten av oktober till attack med 

starkt stöd av Iran och tog tillbaka stora områden inklusive Sulaymanye. I utbyte mot den 

hjälpen var PUK tvungna att bekämpa KDPI, Kurdiska demokratiska partiet i Iran, som hade 

sökt skydd i Irakiska Kurdistan. Skälet till att Bagdad och Tehran stödde var sitt av partierna 

var att de ville minska på USA:s inflytande i området. Bagdad ville också visa sin makt inför 

kurderna. (McDowall 2004:388-389) 

Varför USA försökte medla var att ett fritt, stabilt Irakisk Kurdistan var grunden i deras 

plan att avsätta Saddam. Därför försökte de igen och i slutet av oktober 1996 fick USA båda 

parterna att gå med på en permanent vapenvila mot att de fick 11 miljoner USD vardera. USA 

insåg dock hur begränsat deras inflytande var och hur oberäkneliga partierna var. De stängde 

då sin militärförläggning i området och evakuerade 7000 anställda från lokalbefolkningen 

som emigrerade till USA för att inte råka ut för repressalier från Saddam. De var en del av den 

ström av välutbildade som nu hade börjat emigrera. (McDowall 2004:389) 

Inte heller den här gången höll vapenvilan då Barzani i mars 1997 inte kom till de 

kontinuerliga samarbetssamtalen i Ankara vilket var ett villkor i vapenvilan. Det ledde till nya 

sammandrabbningar. Barzani försökte nu också manövrera ut Talabani politiskt genom att 

visa upp sitt samarbete med Bagdad och inledde dessutom ett samarbete med Iran 1997. Hans 

syfte var att samarbeta med de viktigaste aktörerna i området. (McDowall 2004:389) 

Turkiet ville också framstå som en stark aktör och såg sin möjlighet efter att USA hade 

stängt sin militärbas. Turkiet invaderar Irakiska Kurdistan i samarbete med KDP i maj 1997 

för att komma åt PKK. KDP hade börjat se PKK som ett hot. PKK:s ideologiska plan för det 

stora, självständiga Kurdistan lockade mer än KDP:s blygsamma önskan om en kurdisk 

federal delstat i Irak. (McDowall 2004:389) Det här är ett exempel på att båda partierna har 

kommit fram till hur komplicerad det är att kräva ett fritt irakiskt Kurdistan och därför inriktar 

de sig på självstyrande nivå. 

För att blidka såväl USA, Turkiet som Iran hindrade också PUK PKK:s närvaro i Irakiska 

Kurdistan. När PUK inte längre kunde använda sig av PKK insåg de att de inte längre hade 

kraft att bli större än KDP särskild som Saddam nu börjat återhämta sig och dessutom börjat 

förhandla med KDP. (McDowall 2004:390) 
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September 1998 försökte USA se till att PUK och KDP skulle kunna börja samarbeta 

genom förhandlingar med de kurdiska ledarna i Washington vilket ledde fram till den s.k. 

Washington Agreement 17 september 1998.  USA:s politiska stöd fungerade som en säkerhet 

mot eventuella åtgärderna från regeringarna i Turkiet och Irak. Syftet med Washington 

Agreement var att Irakiska Kurdistan skulle ha en enad administration, först intermistiskt fram 

till ett nytt val 1999. (Stansfield 2003: 100-101) 

 I Washington Agreement ingick att KDP skulle dela med sig av tullinkomsterna till PUK. 

Partierna skulle också enligt överenskommelsen inleda ett samarbete våren 1999 med hopp 

om nya val samma sommar. Val som egentligen skulle ha hållits 1995. KDP krävde dock att 

det interimistiska samarbetet skulle bygga på proportionerna 51: 49 istället för det tidigare 

50:50-arrangemanget. Det blev inget meningsfullt resultat av samarbetsförslaget. (McDowall 

2004:390) 

Ett skäl till det var Bagdads agerande. Eftersom Saddam inte ville att KDP och PUK skulle 

börja samarbeta använde han sig av KDP s svaga punkt genom att reducera oljetransporterna 

genom KDP s område. För att förstärka konflikten mellan PUK och KDP la Saddam om 

oljetransportvägarna till PUK områden så att oljan exporterades till Iran istället. Dessutom 

placerade han ut arméer längs gränserna till det kurdiska området för att skrämma kurderna 

från att samarbeta med USA. (McDowall 2004:391) Jag ser här hur såväl beskyddarstaten 

USA som moderstaten Irak använder kurderna bara som en bricka i ett spel. Här är ett otal 

exempel på hur kvasistatens ledning själv försvagar kvasistaten trots att beskyddarstaten 

kämpar för att ena dem. Att moderstaten förstärker oenigheten är ännu ett exempel på 

bekämpande från dess sida. 

Trots allt återhämtade sig Irakiska Kurdistan materiellt och agrikulturellt under hela 1990-

talet, till stor del beroende på skyddet från Koalitionen. Ett exempel på det är alla minor som 

moderstaten lagt ur på kurdisk bördig mark togs bort av koalitionen. Dock var området sårbart 

på grund av alla flyktingar som Irak, Turkiet och striderna mellan PUK och KDP hade skapat. 

(McDowall 2004:391) Trots att beskyddarstaten hjälper kurderna för att de tjänar på det själva 

så tjänar kurderna något på det också. De kan börja odla igen då minorna är borta. Det blir en 

sorts stabilitet i den labila situationen. Koalitionens stöd kan ses som ett delvis erkännande. 

De två olika administrationerna som byggdes upp eftersom PUK och KDP inte kunde 

komma överens ledde då till att de krävde tullar av varandra både officiellt och inofficiellt. 

Det ledde till att 1996 var den svarta marknaden en mer viktig del av ekonomin än den 

officiella. (McDowall 2004:392) En stor svart marknad är typiskt för kvasistater enligt Pegg.  
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Återuppbyggnaden försvårades också av mat-för-olja-programmet som genomfördes enligt 

FN resolution 986. (FN 1995: resolution 986) Även om den kurdiska regionen fick 13 procent 

av matimporten var det ändå lägre än vad de proportionellt borde ha fått15. Precis som vilken 

u-hjälp som helst stjälptes kurderna egen jordbruks produktion.  

Trots att FN:s hjälp kan ses som en delvis erkännande av det internationella 

världssamfundet så tog de hänsyn till moderstaten genom att ge kurderna en mindre andel än 

vad de hade rätt till. (McDowall 2004:392) FN skrev även avtalet om programmet direkt med 

moderstaten Irak vilket är att betrakta som ett avståndstagande från kvasistaten. Men 

samtidigt tvingade FN Saddam att gå med på att FN skickade 13 procent direkt till kurderna 

vilket kan ses som ett delvis erkännande av kvasistaten.   

Yassin menar att procentsatsen är ett resultat av förhandlingarna mellan Saddam och FN. 

Skulle FN ge Irak rätten att fördela maten och medicinen skulle kurderna inte ha fått 

någonting. Så för att avtalet skulle gå igenom fick FN nöja sig med den proportionerligt för 

låga nivån på 13 procent för kurderna. (Yassin 2007) 

Även om den ekonomiska situationen hade förbättrats avsevärt 1999 hade det kurdiska 

folket tappat förtroendet för de två ledande partierna och striderna dem emellan. Det enda 

framtid det kunde leda till var en uppgörelse med Bagdad där kurderna skulle få underordna 

sig. (McDowall 2004:392) Det konstanta striderna partierna emellan gör kvasistaten svagare 

och folket ser moderstaten som en allt starkare aktör. 

Sammanfattningsvis var hela 1990-talet en svår period för Irakiska Kurdistan som 

kvasistat. Den första halvan av 1990-talet kännetecknades det politiska systemet i hela 

regionen av instabilitet, både av partiernas interna strider och av den utländska inblandningen 

i den nyblivna kvasistatens styre. Sedan 1997 har den Irakiska Kurdistanska politiken 

stabiliserats då de två partierna i princip gett upp att besegra varandra för att skapa ett 

enhetligt styre. Istället accepterade de en delad administration. (Stansfield 2003:1)  

Mellan 1997 (då de sista stora striderna mellan PUK och KDP ägde rum) och mitten av 

2002 har Irakiska Kurdistan haft en period av ökad politisk stabilitet, ekonomiska utveckling 

och ökat internationellt erkännande. Det stärktes också av USA:s hållning mot Saddam. 

(Stansfield 2003:1-2)   

I och med 11 september-attentatet 2001 förändrades Irakiska Kurdistan position så att det 

blev en del av den USA-ledda strategin i kriget mot terrorismen. USA kallade Irak, Iran och 

Nordkorea för ”ondskans axelmakter” (”axis of evil”). Efter den så kallade ”Phase One” – 
                                                 
15 Befolkningen på ca 4 miljoner i Irakiska Kurdistan utgör ca 20 % av den totala 
befolkningen på ca 19 miljoner. 
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operationen mot talibanerna i Afghanistan gick USA över till ”Phase Two” vilket var att 

avsätta Saddam Hussein.  Det var där kurderna blev användbara för USA. (Stansfield 

2003:181) Kvasistaten blev användbar så USA gick än en gång in i rollen som beskyddarstat. 

Den 11 september gav kurderna något annat att tänka på än sitt eget provinsiella käbbel. 

Nu handlade det inte längre bara om Irakiska Kurdistans utveckling som kvasistat. Nu var 

frågan mycket större och hörde ihop med hela Iraks framtid. Ett regimskifte i Bagdad skulle 

ändra på de krafter som gjorde Irakiska Kurdistan möjlig som kvasistat. Avsattes Saddam 

skulle blockaden och Safe Haven troligtvis avskaffas. Dessutom skulle omvärldens omsorg 

riktas mer mot att bygga upp ett nytt Irak än att rikta fokus mot kurderna. Hur mycket 

kurderna än såg fram emot ett demokratisk Irak så var de rädda för sin egen framtid. De såg 

framför sig minskade inkomster och minskad internationell status. Varken KDP eller PUK 

hade dock vare sig styrkan eller önskan att gå emot USA:s planer. (Stansfield 2003:183)  

KDP skulle förlora mest på att Saddam avsattes eftersom de hade varit så involverade med 

Saddam. De valde därför linjen att gå mot ett federalt Irakisk Kurdistan inom ett federalt Irak. 

PUK valde att gå mot ett annorlunda väg. Talabani accepterade också den federala modellen 

för Irak men lät Barzani fokusera på det regionala arbetet i Irakiska Kurdistan. Själv hade 

Talabani sedan länge satsat på det internationella arbetet. (Stansfield 2003:184) 

De första tecken på ett möjligt samarbete mellan partierna igen kom i april 2002 då 

Barzani och Talabani träffades i Frankfurt för att diskutera det kurdiska engagemanget i 

USA:s planer att störta Saddam. Men de diskuterade också möjligheter för viss gemensam 

administration. (Stansfield 2003:1) Rädslan hos kvasistatens ledning och allvaret i den 

geopolitiska frågan gjorde kvasistaten starkare. 

Det är förståeligt att den kurdiska ledningen var försiktig i sina val då deras område ligger i 

en mycket känslig geo-strategisk region. Vid den här tidpunkten hade kurderna fyra 

valmöjligheter till samarbete: 

 

1. Att mer aktivt välja USA:s sida (tillsammans med beskyddarstaten bekämpa 

moderstaten) 

2. Förstärka sin redan starka position i den interna Irakiska oppositionsrörelsen, Irakiska 

Nationella Kongressen, INC (bekämpa moderstaten) 

3. Öppna förhandlingar med Bagdad (samarbeta med moderstaten) 

4. Inte samarbeta med någon (förlita sig på sin egen styrka som kvasistat). (Stansfield 

2003:2) 
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De två partierna valde att stärka sin position inom den irakiska oppositionen, INC. 

Oppositionen i Irak hade sedan 1999 stort ekonomiskt stöd från USA och både KDP och PUK 

var representerade i dess ledning. För den övriga irakiska oppositionen var kurderna mycket 

viktiga. Kurdernas tradition som krigsförare gav styrka åt oppositionen liksom att kurderna 

hade ett skyddat territorium att operera ifrån. Rent moraliskt var kurderna också en styrka på 

grund av allt som Saddam hade utsatt dem för. Dessutom hade KDP och PUK tillgång till en 

armé på 80 000 peshmergas. (Stansfield 2003:183) Kvasistaten valde strategin att bekämpa 

moderstaten. 

Den Irakiska oppositionen såg Irakiska Kurdistan som en vision för Iraks framtida 

utveckling. Även USA börjar nu använda Irakiska Kurdistan som ett exempel på hur bra Irak 

skulle kunna bli utan Saddam.  

USA:s dåvarande utrikesminister Colin Powells uttalar sig ett brev till det nu tillfälligt 

enade kurdiska parlamentet den 4 oktober 2002 där han kraftfullt hedrar det arbete ledningen 

har gjort för att enas. Han framhäver USA:s och Irakiska Kurdistans gemensamma strävan 

efter säkerhet, välmående och frihet för såväl den kurdiska regionen som hela Irak. (Kurdistan 

Regional Government: 2002)  

Yassin är på den linjen som säger att kurderna har övertolkat USA:s agerande när det 

gäller USA:s kurdinställning. Man har tagit för givet det som Colin Powell sa i sitt brev till 

kurdiska parlamentet 4 oktober 2002. Kurderna tolkar det som att det fanns en officiell allians 

mellan kurderna och USA vilket Yassin anser att det inte gjorde vid den här tidpunkten. Men 

det blev ett klart och tydligt samarbete mellan USA och kurderna i och med invasionen av 

Irak 2003. (Yassin 2007)  

Stansfield i sin tur är tveksam till lämpligheten i att ha Irakiska Kurdistan som förebild. 

Hur framgångsrika de än varit genom att överleva ett decennium var deras modell ändå inte 

ett föredöme för ett framtida Irak med sina inbördeskrig och sin korruption samt att andra 

nationer så enkelt har kunnat använda kurderna för sina egna syften. (Stansfield 2003:182; 

185) 

Det plötsliga erkännandet av Irakiska Kurdistan av omvärlden gjorde kvasistatens status 

starkare. När USA inledde invasionen av Irak den 20 mars 2003 upplät kurderna sitt 

territorium till de amerikanska invasionsstyrkorna och under första veckan av invasionen hade 

USA stöd av 10 000-tals kurdiska peshmergas i Mosul och Kirkuk vilket skrämde den 

turkiska regeringen.  Turkiet hotade därför själva gå in i Irakiska Kurdistan för att bekämpa 

kurderna i april 2003. USA försökte komma överens med Turkiet om att få ha sina trupper på 
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deras territorium men Turkiet drog sig ut den överenskommelsen i november 2003. (CBC 

News 2005) Att Turkiet nekade USA stärkte kvasistaten. 

Yassin (2007) menar att USA hindrade Turkiet från att anfalla Irakiska Kurdistan. Här kan 

man se att USA agerar som en beskyddarstat.  

Status quo-perioden kan sammanfattningsvis sägas bestå av två delar. Dels 1990-talet som 

kännetecknas av inre oenigheter i kvasistaten som naturligtvis försvagar den. Efter 11 

september 2001 förändras dock allt. USA:s egna planer för att avsätta Saddam innefattar hjälp 

från kurderna vilket enar och stärker dem. 

 

5.3 Irakiska Kurdistans upphörande som kvasistat 

”Ett självständigt Irakiskt Kurdistan hade lämnat oss kurder mellan fyra stora eldar; Iran, 

Irak, Turkiet och Syrien. Hur skulle vi klara oss där utan att brinna?” 

Jalal Talabani 2007 tolkad av Semire Zarei  

 
Efter Saddams fall april 2003 styrdes Irak av USA genom CPA, The Coalition Provisional 

Authority. CPA:s mål var att så fort som möjligt lämna över till ett demokratiskt självständigt 

Irakiskt styre. (The Coalition Provisional Authority 2003) Irak är fortfarande att betrakta som 

moderstat fast dess agenda har ändrats. 

Överlämnandet skedde stegvis via ett intermistiskt irakiskt styre med en tillfällig 

konstitution, TAL, ”Transitional Administrative Law” (The Coalition Provisional Authority 

2004: Law of Administration) som togs fram av CPA tillsammas med Iraks interimistiska 

styrande råd som bestod av 25 handplockade politiker som representerade hela Irak som 

utsågs av CPA den 30 juli 2003. Kurderna hade fem representanter, Jalal Talabani från PUK 

och Massoud Barzani från KDP samt tre kurder från andra kurdiska partier. Rådet var främst 

rådgivande men hade vissa styrande befogenheter. I alla viktiga frågor hade dock CPA 

vetorätt (The Coalition Provisional Authority 2003: Governance)  

Enligt Yassin var det viktigt för USA att kurderna var representerade just för att 

upprätthålla balansen mellan sunniter och shiiter och möjliggöra ett federalt Irak. (Yassin 

2007) USA fortsätter att agera som beskyddarstat och kvasistatens status höjs. 

I samband med inrättandet av det styrande rådet upphörde den kurdiska skyddszonen i 

norr, Safe Haven, att existera. (Säkerhetspolitik.se 2003) Kvasistaten blev inte svagare av det. 

Efter invasionen 2003 hade en rörelse börjat växa fram i Irakiska Kurdistan, utanför de två 

stora partierna, vars syfte var att samla in tillräcklig många namnunderskrifter för få en 
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folkomröstning om Irakiska Kurdistans framtid.  I februari 2004 samlades ca 1,7 miljoner 

namnunderskrifter in i Irakiska Kurdistan och från irakiska kurder utomlands. 

Namnunderskrifterna lämnades över till den provisoriska koalitionsmyndigheten CPA och 

Iraks styrande råd.  Undertecknarna ställde sig bakom kravet att kurderna i Irak skulle ges 

möjlighet att folkomrösta, med FN som övervakare, om sin egen framtid. (Dagens Nyheter 

2005) Här är ett exempel på hur kvasistatens ledning och befolkning har olika agenda vilket 

kan ses som en försvagning av kvasistaten. 

Den irakiska intermistiska konstitutionen blev godkänd den 8 mars 2004 och togs i bruk 

den 28 juni samma år. (GlobalSecurity.org 2004). I samband med det upphörde CPA. (The 

Coalition Provisional Authority 2004: Order 100) USA öppnade istället sin ambassad i 

Bagdad och har tillsammans med Koalitionen stannat kvar i Irak där det råder en 

inbördeskrigsliknande situation vilket försvagar moderstaten. USA framstår nu också som en 

beskyddarstat åt Irak som visserligen är en självständig stat men är i en uppbyggnadsfas. 

Den interimistiska konstitutionen i Irak hade en positiv syn på Irakiska Kurdistan som 

federal delstat. Ett exempel är ”de-arabiseringen”. Under 1980-talet deporterades 

uppskattningsvis ca 80 000 kurder från Kirkuk av Saddam Hussein till andra kurdiska 

områden. Syftet var att ”arabisera” Kirkuk-området som är mycket rikt på olja och andra 

naturtillgångar. I den interimistiska irakiska konstitutionen fanns en artikel (nr 58) som sa att 

alla irakier, inklusive kurder, som blivit deporterade under Saddam Husseins tid hade rätt att 

återvända och dessutom få kompensation (The Coalition Provisional Authority 2004: Law of 

Administration). Redan efter Saddams fall april 2003 återvände många deporterade kurder 

men i och med den intermistiska konstitutionen uppmuntrade kurdiska ledare fler att 

återvända (CTV 2005). Moderstaten är positivt inställd till kvasistaten. 

I december 2004 enades KDP och PUK till slut och beslutar sig för att bilda regering 

tillsammans och återgå till en enda enad administration. Redan då kommer de överens om att 

Barzani ska bli president och den 4 juni utses Barzani av parlamentet formellt till president i 

Irakiska Kurdistan. (GlobalSecurity.org 2005: Iraq: Kurdish Parties) Kvasistaten är äntligen 

stark. 

FN:s säkerhetsresolution 1546 gav stöd till tidsplanen för den politiska demokratiserings 

processen i Irak. Resolutionen inrymde att det skulle hållas allmänna val i Irak senast i slutet 

av januari 2005 till en interimistisk nationalförsamling, Transitional National Assembly 

(TNA). (FN 2004: resolution 1546) Det internationella samfundet stödjer kvasistatens och 

moderstatens gemensamma ansträngning mot lösningen federalisering. 
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Valet hölls den 30 januari 2005 till parlamentets hade 275 platser. Kurderna fick 75 av 

platserna och det Shia-dominerade koalitionspartiet Förenade Irakalliansen var tvungna att 

samarbeta med kurderna för att få den två-tredjedels majoritet som behövdes för att bilda 

regering. De kurdiska partierna förhandlade också fram ett löfte om att Iraks nästa regering 

skulle fortsätta stödja att kurder återvänder till Kirkuk i utbyte mot att de kurdiska partierna 

stödjer den nya regeringskoalitionen. (Financial Times 2005) Moderstaten bekämpar inte 

längre kvasistaten eftersom den har federalisering som lösning. 

Folkomröstningsrörelsen genomförde i samband med det irakiska valet en informell 

folkomröstning i Irakiska Kurdistan där 98 % av kurderna röstade för ett självständigt Irakiskt 

Kurdistan. (Dagens Nyheter 2005; Yassin 2007) Kvasistatens ledning och befolkning har 

dock inte samma mål. 

Jalal Talabani från PUK valdes till president i Irak av det irakiska parlamentet under den 

intermistiska konstitutionen den 6 april 2005 och han sitter fortfarande kvar som president 

även under den permanenta konstitutionen. Presidenten har främst ceremoniella uppgifter. 

Yassin säger att Talabanis position inom PUK har försvagats. Att Talabani blev president i 

Irak och Barzani president i Irakiska Kurdistan var en kohandel för att bibehålla maktbalansen 

mellan såväl ledarna som partierna. (Yassin 2007) Att en representant för kvasistaten är 

president i moderstaten är ett stärker kvasistatens status. 

I början av maj tillträde den irakiska interimsregeringen vars uppgift var att utarbeta ett 

förslag till en permanent konstitution som befolkningen i Irak tog ställning för i en 

folkomröstning den 15 oktober 2005. (U. S. Department of State 2005)  

Nya val under den nya konstitutionen hölls enligt planen från FN resolutionen 1546 den 15 

december 2005.  Inför valet bildade alla kurdiska partier en allians, Kurdiska Alliansen (KA) 

förutom det kurdiska islamiska förbundet. KA fick 53 av parlamentets numera 250 platser och 

blev därmed det näst största blocket och återigen samarbetade de med det största blocket, 

Förenade Irakiska Alliansen som fick 128 platser. (BBC News 2006) Kvasistatens relativt 

starka representation stärker den. 

Efter fem månaders sega förhandlingar utsågs till slut en regering i maj 2006 som leds av 

shiiten Malika. Sunniterna är missnöjda då regeringen domineras av shiiter och kurder. 

(GlobalSecurity.org 2006) I och med att den permanenta författningen börjar gälla upphör 

kvasistaten att existera. Den har nått sitt mål och blivit en federal delstat i moderstaten. 

Innehållet i artikel 58 från TAL har förts vidare i den permanenta konstitutionen och 

förstärkts i artikel 140. Den säger fortfarande att alla som deporterats har rätt att återvända. 

Men den har utökats till att när de områden det gäller, med Kirkuk som exempel, har 
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normaliserats, dvs. tillräckligt många återflyttningar skett, ska folkomröstning ske där 

befolkningen i området får uttrycka sin vilja om vad som ska ske med området. Det ska vara 

genomfört senast 31 december 2007 enligt artikel 140.  

Så länge artikel 140 inte är realiserad har enligt Yassin centralregimen makten över oljan i 

Kirkuk. Alla kontrakt med andra länder angående oljan måste godkännas av centralmakten. 

(Yassin 2007)  

Enligt Yassin står det i den nya permanenta konstitutionen för Irak att strategiska militära 

beslut ska tas av centralregeringen. Kurderna har till exempel inte rätt att låta USA sätta 

militärbaser i Irakiska Kurdistan. (Yassin 2007) 

Yassin hävdar att det nya Irak i sitt agerande påminner om Saddam regerande med ständigt 

uppskjutande av viktiga kurdiska frågor.  Han spekulerar i en framtida lösning på det irakiska 

uppskjutandet av Kirkuk-frågan genom att se Kirkuk som en egen federal provins vilket på 

sikt skulle försvaga kurderna. (Yassin 2007) 

Yassin ser också två fundamentalt olika framtida scenarion när Iraks situation stabiliserats. 

Antingen lämnar USA Irak vilket troligtvis skulle innebära att den etno-religösa balansen 

skulle rubbas och arabiska shiiter och sunniters konsensus skulle kraftigt försvaga kurderna.  

En annan utväg där USA skulle byta strategi helt och hållet skulle vara att stödja Irakiska 

Kurdistan att bli en självständig stat i enlighet med Syd Korea-mönstret16. (Yassin 2007) 

Moderstaten är återigen stark och har hållhakar som försvagar den federala delstaten 

Irakiska Kurdistan. 

För att sammanfatta fasen som avslutar Irakiska Kurdistans period som kvasistat så uppnår 

kvasisten sitt mål genom att samarbeta med moderstaten. Det blev möjligt när det kom en ny 

ledning i moderstaten. Representanter från kvasistaten ingick t.o.m. i den nya ledningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Efter andra världskriget delades Korea upp längs den 38 breddgraden i Syd- och Nordkorea 
mellan den amerikanska intressesfären och den ryska. Sydkorea fick starkt ekonomiskt stöd 
av USA. (Nationalenklocepidin)  
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6.  Teoretisk analys  
 

Här knyter jag an till Kolstö och Peggs teorier vad gäller de olika faserna i Irakiska 

Kurdistans utveckling/process utifrån de olika aktörernas perspektiv. Jag kommer också att 

väva in jämförelser med kvasistaterna Taiwan och Kosovo.  

 

Jag utgår från aktörer, status och strategi enlig tabell 1, se sida 6. De olika aktörerna jag 

analyserar att är: 

• Kvasistatens ledning (KDP och PUK) och befolkning 

• Moderstat (Irak) 

• Beskyddarstat (USA) 

• Internationella världssamfundet (FN) 

 

6.1 Kvasistatens perspektiv 
Kolstö menar att kvasistater uppstår av regionala, ideologiska eller etniska skäl. Kurder och 

araber är inte samma folk och de har historiskt levt i olika territorier. Pegg menar att 

kvasistaters befolkning är stödjande för att de också vill frigöra sig från moderstaten. Efter 

Kuwaitkriget 1991 är det den kurdiska befolkningen som startade upproret mot moderstaten 

vilket via en serie händelser ledde fram till att kvasistaten Irakiska Kurdistan får möjlighet att 

uppstå. Steg 1 i den processen är att de får sitt territorium i norra Irak skyddat av USA och FN 

vilket stärker deras position. Safe Haven gjorde det möjligt för kurderna att ta steget till att 

fungera som en kvasistat. 

Redan hösten samma år försvagades dock kvasistaten då den började utsattes för 

sanktioner från moderstaten. Även efter att de irakiska kurderna fått sitt autonoma område 

fortsatte FN att se dem som en del av moderstaten Irak och lät sitt embargo ligga kvar vilket 

också försvagade kvasistaten.  Ingen såg dem som den kvasistat de ville vara.  

Kurderna insåg att demokratiska val var vägen att få högre status och mer erkännande från 

omvärlden men efter det första fria valet någonsin i Irakiska Kurdistan 1992 kunde de två 

jämstora partierna inte enas. Det ledde till ständiga strider partierna emellan under nästan hela 

1990-talet. 1996 tog KDP till och med stöd av moderstaten för att gå till attack mot PUK 

vilket den kurdiska befolkningen upplevde som mycket skrämmande.  Kvasistatens ledning 

försvagar själv kvasistaten, inte nog med sina interna strider, dessutom tar de hjälp av 
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moderstaten vilket stärker dess position. Att ta hjälp att sin fiende moderstaten gjorde också 

att folket tappade förtroendet för ledningen. 

  Men 1997 gav partierna upp att försöka besegra varandra och accepterade den delade 

administrationen. USA gick in som en beskyddarstat vid ett flertal tillfällen och försökte 

förhandla fram vapenvilor och samarbetsförslag men misslyckades hela tiden. Ett skäl till 

misslyckandet 1999 var hur moderstaten saboterade samarbete partierna emellan vilket 

försvagade kvasistaten. Återigen tappade folket förtroendet för kvasistatens ledning, blev 

cyniska och såg den som så svag att enda hoppet var att förhandla med den nu återigen starka 

moderstaten.  

Trots allt återhämtade sig Irakiska Kurdistan ekonomiskt och blev starkare till stor del 

beroende på stödet från USA. Återuppbyggandet gick dock långsammare än den kunde ha 

gjort på grund av FN:s mat-för-olja-programmet. Så även att FN ville Irakiska Kurdistan väl 

så försvagade deras hjälp kvasistatens ekonomiska utveckling.  

När USA bestämde sig för invadera Irak 2003 blev kurderna oroliga för sin egen framtid 

även om de också ville se ett demokratiskt Irak. De trodde att de skulle försvagas som 

kvasistat men eftersom USA använde kurderna som en bricka i sitt spel förstärktes istället 

Irakiska Kurdistans position. 

Kurdernas rädsla visade sig vara obefogad då USA såg till att de fick en stark 

representation i det interimistiska styrande rådet som USA utsåg 2003 där fem av 25 

rådsmedlemmar var kurder vilket dessutom motsvarar den kurdiska befolkningen i 

förhållande till resten av Iraks befolkning, dvs. ca 20 %. 

Kvasistatens position blev än starkare av den intermistiska irakiska konstitutionen som det 

tillfälliga rådet och USA (CPA) tog fram 2004 som såg positivt på Irakiska Kurdistan som ett 

autonomt område i ett federalt Irak vilket ju var kvasistatens lednings realistiska mål. 

I det irakiska valet i januari 2005 fick kurderna en än starkare position med 27 % av 

platserna. När Talabani i april samma år utsågs till president i Irak stärkte det Irakiska 

Kurdistan ännu mer även om presidentens position är symbolisk. 

Visserligen fick kurderna minskad representation, 21 % i valet under den permanenta 

konstitutionen december 2005 men de spelar fortfarande en viktig roll då de tillsammans med 

den Förenade Irakiska Alliansen bildar det största blocket. 

Det kan ses som en försvagning av kvasistaten att dess ledning och befolkning hade olika 

agenda under slutfasen av kvasistatsperioden vad gällde Irakiska Kurdistans framtid då 

ledningen inte tog hänsyn till befolkningens önskan om folkomröstning. 
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När Irakiska Kurdistan 2006 officiellt blev en federal delstat i Irak upphörde den som 

kvasistat och fick en starkare position i hela världen. Om man jämför Irakiska Kurdistan med 

Kosovo väntar Kosovo fortfarande på en lösning. En federal delstat är en möjlig lösning även 

för Kosovo. 

 

6.2 Moderstatens perspektiv 
 
1991 var den Irakiska staten svag efter att ha krigat mot Kuwait och haft embargo från FN i 

ett år. Det kurdiska folket såg försvagningen som en chans och reste sig mot Saddam i norra i 

Irak. Moderstaten slog ner upproret. Nu var moderstaten stark igen och hade kontroll över 

norra Irak. Safe Haven gjorde att Saddam inte längre kunde operera i norra Irak. Det 

försvagade moderstaten igen.  

Moderstaten föreslog då förhandlingar med det ena av de kurdiska partierna, KDP. 

Moderstaten försökte tvinga kvasistaten att ge upp det som gjorde dem till en kvasistat: alla 

sina tunga vapen, stänga av sin radiostation och avsluta sina utländska relationer. Saddam 

ville också att kurdiska ledarna skulle gå med i hans regering. Det blev inget av förhandlingar 

eftersom KDP inte kunde gå med på Saddams krav. Då gick moderstaten till anfall igen då 

den inte trodde att koalitionen skulle reagera och skydda kurderna. 

Saddams bekämpande förstärktes genom att hans blockad samverkade med FN:s. 

Moderstatens bekämpande mot kvasistaten märktes även via försöken att strypa tillgången till 

elektricitet och möjligheterna till att använda naturtillgångar. 

Blockaden ledde inte till förhandlingar den här gången heller. Det gav istället signaler till 

ledningen i norra Irak att se sig själva som ett exil styre i Irakiska Kurdistan. På så sätt bidrog 

Saddams blockad till kvasistatens uppkomst.  

Enlig Pegg och Kolstö föds kvasistater när moderstaten är svag. Irakiska staten var svag 

när kurder och shiiterna reste sig mot Saddam-regimen. Teorin stämmer med empirin i fallet 

Irakiska Kurdistan. Kolstö påstår också att det är mycket viktigt med militärmakt för 

kvasistater. Kurderna trodde sig vara starka nog med sin militärmakt tillsammans med USA:s 

stöd. När USA svek blev moderstatens militärmakt starkare än kurderna. 

 När Irakiska Kurdistan genom sitt första demokratiska val 1992 väl blivit en kvasistat 

fortsatte moderstaten att bekämpa kvasistaten på många olika. Moderstaten lyckades relativt 

bra med att försvaga kvasistatens ekonomi genom sanktionerna och att göra kvasistaten 

beroende av sig. 
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De kurdiska partiernas oenighet och inbördeskrig ledde till nya kontakter från KDP med 

Saddam och därmed förstärkning av moderstatens status. I förhandlingar med Saddam fick 

KDP stöd för kriget mot PUK. Saddam släppte även på sin blockad något som en 

uppskattning för att KDP inte samarbetade med USA. Detta ledde till att irakiska armén 

återigen kom in i kvasistaten. Ett av moderstatens syften med att hjälpa kvasistaten var att 

minska USA:s inflytande i området. Saddam fick som han ville också då USA stängde sin 

militärförläggning i området. Moderstaten lyckades att hindra fred mellan partierna och 

motverkade USA:s försök att lyckas med ett samarbete partierna emellan. Partiernas dåliga 

relation och den delade administration och alla strider stärkte moderstaten och försvagade 

kvasistaten vilket var exakt vad Saddam syfte var med hans stjälpande hjälp. 

Moderstaten försökte komplicera konflikten ännu genom att skapa oenighet mellan KDP 

och PUK angående inkomsterna från oljetransporterna. Oenigheten försvagade kvasistaten.  

Han placerade sina arméer längs gränserna till de kurdiska områdena för att förhindra 

kurderna från att samarbeta med USA. Kolla upp detta 

Moderstaten fick ge ifrån sig 13 % av olja-för-mat-programmet vilket visade Saddams 

svaga position då FN såg till att kurderna fick sin del av mat och medicin. 

När USA planerade att avsätta Saddam försvagades moderstatens position i förhållande till 

kvasistaten då omvärlden såg kurderna som en viktig aktör i Saddams avsättande. 

Moderstaten efter att Saddam avsatts och USA stannade kvar för att bygga upp ett nytt styre i 

Irak hade en annan agenda än Saddam. Kurderna var dock en del av den nya moderstaten. 

Moderstaten har nu samma agenda som kvasistaten. 

Om man jämför Kosovos moderstat Serbien med Irak så är det mycket som liknar. Serbien 

är dock ännu inte intresserad av att hitta någon lösning som innefattar självstyre eller 

självständighet. Serbien har Ryssland som en slags beskyddarstat vilket kan jämföras med att 

Irak i sin återuppbyggnad har USA i en slags beskyddarroll. 

 

6.3 Beskyddarstatens perspektiv 
28 februari 1991 var Kuwait kriget slut. USA agerade som en beskyddarstat då de 

uppmuntrade kurderna att resa sig mot Saddam nu när han var svag. Men när såväl kurderna 

som shiiterna hade rest sig mot centralmakten och Saddam bekämpade dem med tunga vapen 

svek USA dem.  

Det sveket syntes när bilderna på Saddams massakrerande av kurderna och den stora 

flyktingströmmen kom ut i media. Inte förrän då såg USA till att starta en dialog med kurder 
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och shiiterna. Men det skedde efter att Saddam återigen tagit över det kurdiska området. USA 

ville ha hjälp med att störta Saddam men samtidigt ville de att Saddam-regimen skulle bort 

med deras initiativ och att det skulle sluta med att det är USA som har störtat Saddam därför 

stödde de inte rebellerna när Saddam slog till de efter upproret. USA hade inget intresse av att 

vara beskyddarstat åt kurderna. Dessutom tänkte USA på att varken ta kurderna eller 

shiiternas parti för att inte förstöra sina relationer till Turkiet och Saudiarabien. 

Medan FN försökte hitta en lösning för de kurdiska flyktingarna med resolution 688 tog 

USA över och skapade Safe Haven. Här blev USA kurdernas beskyddarstat och därmed 

kunde flyktingarna flytta tillbaka till sina områden som nu var säker.  

USA försvårade inte sin relation med övriga länder i området genom att inte ta med Kirkuk 

och andra kurdiska städer i den kurdiska säkra zonen. 36:e breddgraden påminner om 38:e 

breddgraden mellan Syd- och Nordkorea. USA ser sig själv som en aktör som löser 

världsproblem.  

När USA märkte att de inte kunde styra över de kurdiska partierna drog de sig tillbaka från 

kvasistaten. Det kan tolkas som att de vill både ha kakan och äta upp den. De ser till att de får 

hjälp med det de vill men drar sig undan när de riskerar något. USA:s syfte var inte att starta 

ett självständig Irakisk Kurdistan utan det var att komma åt Saddam genom kurderna. Men nu 

när de blev tvungna att skapa säkerhet för kurderna så råkade kvasistaten och USA ville inte 

visa dem för mycket intresse och erkänna dem. Beskyddarstaten såg kurderna hela tiden som 

en del av Irak. USA agerade så för att inte försvaga Irak i förhållande till Iran. De agerar hela 

tiden utifrån sitt eget intresse. 

När kvasistaten väl etablerats och var i status quo-läget framstod dock USA vid ett flertal 

tillfällen som beskyddarstat mär de försökte medla fram vapenvilor mellan de två kurdiska 

partierna.  

Efter 11 september 2001 försökte USA verkligen få hjälp av kurderna för att avsätta 

Saddam och gav stor ekonomisk hjälp till oppositionen i Irak där både KDP och PUK fanns 

med i ledningen. Beskyddarstaten fick som de ville och i invasionen av Irak 2003 fick de med 

sig kurderna på sin sida att hjälpa till med kriget i Irak. Kurderna krävde inte självständighet 

precis som USA ville. Samtidigt har USA stannat kvar i Irak och hindrat Turkiets invasion av 

Irakiska Kurdistan vilket är beskyddande åtgärd.  

Sammanfattningsvis går det att säga att USA har agerat som en beskyddarstat när kurderna 

passat in i deras syften. 
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Om man jämför USA:s agenda som beskyddarstat till Kosovo och Irakiska Kurdistan har 

de i fallet Kosovo haft en mycket mer idealistisk inställning. Skälet till att stödja Kosovo sägs 

vara att stärka demokratin i världen.  

 

6.4 Internationella världssamfundets perspektiv 
Under Kuwaitkriget, 1990  la FN ett embargo mot Irak som låg kvar fram till 2003 vilket 

fortsatta att drabba kurderna även efter att de blivit en kvasistat eftersom FN inte ville visa för 

mycket erkännande. Däremot kan man se FN:s agerande i sambandet med upprättandet av 

Safe Haven som ett delvis erkännande. FN hade aldrig nämnt kurderna vid namn tidigare och 

såg till att Saddam tillät internationella hjälporganisationer hjälpa den kurdiska befolkningen. 

FN är och var försiktig med att lägga sig i interna angelägenheter i stater därför var det en stor 

förändring att FN agerade som de gjorde. Även om Safe Haven var starten till att Irakiska 

Kurdistan blev autonomt så var det inte FN:s syfte att hjälpa en ny stat födas. Men FN kunde 

inte låta bli att hjälpa de kurdiska flyktingarna. Katastrofhjälpen var dessutom en 

överenskommelse med centralmakten i Irak för att det inte skulle framstå som ett erkännande. 

FN försökte att få moderstaten att ta bort sin blockad mot kurderna men lyckade inte så bra då 

Saddam hela tiden hittade på nya sätt att slippa undan att ta bort sanktioner mot kvasistaten. 

Vidare har FN försökt hjälpa kvasistaten återhämtning t.ex. genom att ta bort minor för att öka 

säkerhet i Irakiska Kurdistan och få i gång ekonomin genom jordbruket. FN såg även till att 

kurderna fick 13 % av olja-för-mat-programmet vilket Saddam aldrig gett kurderna om han 

ensam fick bestämma. FN såg hur kurderna hade det med två embargon och kunde inte 

blunda för det. Trots allt respekterade FN Iraks suveränitet och hela idén med programmet 

gick genom Irak. Sammanfattningsvis har FN hjälpt kvasistaten ganska mycket om man tar 

hänsyn till hur fasta de egentligen är om att inte lägga sig in medlemsländernas inre affärer. 

Trots att de har försökt respektera Irak som moderstat så har de vid flera tillfällen agerat på 

sätt som kan ses som ett delvis erkännande av kvasistaten. 

FN har i jämförelse varit mycket mer accepterande av Kosovo än av Irakiska Kurdistan. 
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7. Slutdiskussion 
I uppsatsen har jag använt mig av Kolstö och Peggs tidigare forskning och teorier. Jag anser 

att min ansats att lägga ihop de två teorierna har fungerat för att jag ska få svar på mina 

frågor. Därför går det att säga att uppsatsen är teoriutvecklande. Jag ser inga svagheter med 

Kolstös och Peggs respektive teori så som jag använder dem. Såväl min empiriska analys som 

analysen ur aktörsperspektiv visar att Pegg och Kolstös teorier om kvasistater stämmer på 

Irakiska Kurdistans period som kvasistat. Teorierna stämmer även på Kosovos uppkomst och 

vidareutveckling som kvasistat. Det stärker såväl deras teorier som min kombination av dem. 

När det gäller metod har den kvalitativa fallstudien varit passande för den här uppsatsen då 

jag behövde fördjupa mig i en händelse under en tidsperiod som inte går att påverka. Fast jag 

fördjupar mig i ett fall av Irakiska Kurdistan så kan jag belysa generella problem. Det jag har 

kommit fram till genom teorierna gäller inte bara Irakiska Kurdistan utan vilken kvasistat som 

helst. Samtidigt hade det varit mer intressant om jag hade valt jämförande metod och hade fler 

fall av kvasistater än bara Irakiska Kurdistan för att jämföra de hela vägen och se skillnader 

och likheter mellan till exempel kvasistaterna Irakiska Kurdistan, Kosovo och Taiwan. Trots 

att kvasistaters uppkomst och upphörande kan vara är lika så har de olika mycket stöd från 

omvärlden, olika ekonomiska tillgångar och ligger i olika geografiskpolitisk känsliga områden 

som gör fallen olika. Till exempel det är skillnad på Taiwan och Somalialand då Taiwan med 

sin utvecklade och starka ekonomi kan köpa sig erkännande från världens stater. Eller 

Irakiska Kurdistans situation är mycket känslig då det är så många stater som blir påverkade 

av Irakiska Kurdistans självständighet. Jag tror inte att mina svar hade blivit annorlunda om 

jag hade valt den jämförande metoden då jag tycker teorierna håller så bra för kvasistaters 

uppkomst och upphörande. Men jag hade fått djupare kunskap om olika kvasistater. För att 

göra den här uppsatsen med en annan teori tror jag att nationsbildnings teorier kan vara 

passande. 

Den mycket aktuella utvecklingen i Kosovofrågan visar på hur känslig och svårt det är 

även om en kvasistat har en beskyddarstat och stöd från nästan hela omvärlden. Även då kan 

utvecklingen mot en egen självständig stat vara nästan så gott som omöjlig . USA och FN 

backade från Ahtisaaris förslag på ett självständig Kosovo eftersom Ryssland inte accepterade 

det. De anför också som argument att nya stater inte bör erkännas då flera andra 

kvasistater/område också vill bli självständiga, till exempel inom Rysslands nuvarande 

gränser som Tjetjenien. 
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Utifrån artikel 140 i den permanenta konstitutionen ska en folkomröstning ske i december 

2007 om Kirkuks framtid. Det är en fråga som är mycket aktuell just nu. Den kurdiska 

ledningen hotar med att det blir inbördeskrig om frågan inte löses till det datum som lovas i 

konstitutionen. Det kvarstår att se vad som händer då kurderna tidigare i historien har blivit 

lovade att få Kirkuk men svikits av moderstaten. Hela Irakiska Kurdistans framtid är ganska 

osäker då det finns religiösa och etniska faktorer i Irak som är oroväckande närd et gäller 

maktbalansen mellan dem. Så frågan är om USA kan hålla ihop Irak som en suverän stat eller 

om det kommer att delas upp i tre delar mellan kurder, sunni och shia muslimer? Genom mitt 

sökande efter kunskap till uppsatsen har jag lärt mig att både stormakten USA och 

internationella samfundet hindrar och undviker nya stater så mycket som möjligt förutom i 

Kosovos fall då mest USA starkt stödjer Kosovo i självständighetsfrågan. Bara för några 

dagar sedan uttryckte Bush att förr eller senare ska det blidas en självständig Kosovo. 

För fortsatta studier finns det en hel del intressanta frågor som kan undersökas. När det 

gäller Irakiska Kurdistan kan man undersöka hur det går för den gamla kvasistaten som 

federal delstat i Irak? Hur reagerar/hanterar de andra kurdiska områdena i Iran, Turkiet och 

Syrien? Vill de också bli federala delstater i sina moderstater? Eller varför inte undersöka 

möjligheten för religiösa grupper att bilda kvasistater då Iraks situation är som det är just nu? 

I annat fall är det intressant att jämföra kvasistaters beskyddarstater och deras agerande 

gentemot sina kvasistater. Eritrea som unik kvasistat som fått erkännande/ helt accepterat som 

stat idag är mycket intressant fall då man kan undersöka Eritrea från kvasistat till erkänt stat. 
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