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Kurdistan, på vägen mot demokrati? – En fallstudie av demokrati i irakiska Kurdistan 

Author: Narav Salahaddin 

 

Abstract 

 

The aim of this bachelor thesis is to make a theoretical analysis of the democratic 

development in the Iraqi Kurdistan and to distinguish its democratic character. It has occurred 

a radical change in the political structure after the Kurdish uprising in the northern region of 

Iraq in relation with the Kuwaiti war in 1991. The situation in the Kurdish region became 

more and more acute when they where exposed of international sanctions mandated under UN 

and economic embargo by the Baghdad regime. This political vacuum led ironically to the 

establishment of the political institutions in the region. The theoretical framework is 

constructed thru the democratic theory presented in Robert Dahls discussion of polyarki and 

Arend Lijpharts theory of consociational democracy. Thus my method of this thesis is a 

qualitative case-study research. The empirical sources contain one interview and the rest is 

different types of documents. The result of the study shows that the Kurdish democracy 

contains elements of polyarki and consociational democracy, but it fails on the fundamental 

democratic principle: freedom of speech. Even though there are insufficiencies in the freedom 

of speech, the Kurdish democracy can be classified as a developing democracy.     
 
KEYWORDS: Kurdistan, democracy, polyarki, consociational democracy, freedom of speech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

1. Introduktion  
1.1 Inledning 

Irakiska Kurdistan fick möjligheten att bilda ett nytt politiskt styre efter upproret 

1991 i samban med Kuwait- kriget. Upprättandet av en kurdisk de facto stat möjliggjordes 

genom världssamfundet agerande gentemot Irak 1991. FNs säkerhetsråds resolution 688 1 

fördömde Bagdadregimens förtryck mot sina medborgare. Med detta följde operation ”Safe 

Haven" som förbjöd irakiskt flyg ovan den 36 bredgraden och förbjöd militär aktivitet inom 

en 63 mil zon vid den 36 bredgraden.2 Det ledde till politiskt vakuum i den kurdiska regionen 

eftersom Saddam hade dragit tillbaka sin administration och arme. Vakuumet gav kurderna 

möjligheten att etablera egna politiska institutioner. Tillfället ledde till sammansättningen av 

politiska institutioner som Kurdistan National Assambley, Kurdistan Precendency och 

Kurdistan regional government.  

Efter USAs intervention 2003 fick dessa institutioner fortsätta verka. Kurder 

fick även vara politiskt aktiva i den centrala regeringen i Bagdad.3 Förutsättningar för det 

regionala styret förbättrades efter 2005 då Irak blivit en konstitutionell federation.4 Jag 

kommer hädanefter i studien använda benämningen Kurdistan när jag refererar till den 

kurdiska regionen i Irak. Jag vill klargöra att jag inte refererar till de kurdiska områdena i 

Turkiet, Iran och Syrien. Den teoretiska analysen utgår från "polyarki" och "consociational 

democracy". Teorierna visar viktiga kriterier som ett välfungerande demokratisksystem ska 

ha. Det är nödvändigt att veta vilka kriterier den uppfyller och vilka den inte uppfyller för att 

få en bild av det. Som metod har jag använt fallstudiedesign, vilket bäst avspeglar uppsatsen 

syftet och frågeställning.  

 

1.2 Problemformulering 

Mitt ämnesområde är aktuellt för Mellanöstern politik. De flesta länder i 

regionen utövar inte demokrati på det sätt som vi är vana att se i Väst. Staterna i Mellanöstern 

har haft en lång historia av totalitära i regimer. Detta mönster kännetecknar fortfarande 

länderna i varierande hög grad.5 Situationen i Mellanöstern omvandlades radikalt när 

Osmanska riket föll vid första världskrigets slut, då britterna och fransmännen delade in 

                                                 
1 UN Security Council Resolution 688 (1991), 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/24/IMG/NR059624.pdf?OpenElement 
2 Yildiz 2004:37-40 
3 McDowall 2004 371-2,381-2, www.krg.org 
4 Constitution of Iraq 2005 
5 Hadenius 2005:32,34 
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regionen i protektorat formade utifrån deras intressen. Detta påverkade de etniska, religiösa 

och kulturella förhållanden i området. Och detta godtyckliga gränsdragände anses vara en av 

de historiska orsakerna till dagens instabila politiska situation i Mellanöstern. När den 

arabiska nationalismen slog igenom skapades etniska skiljelinjer som favoriserade 

majoritetskultur.6 Detta var till nackdel för minoriteter i de nya staterna, som t.ex. kurderna. 

De etablerade demokratiska institutionerna är idag en fördel för den demokratiska 

utvecklingen i Kurdistan. Med tanke på att det inte finns tillräckligt med forskning kring 

kurder och demokratin, ser jag det som en bra utmaning för C-uppsatsen. Institutionerna som 

styr regionen har inte haft den erfarenhet som demokratierna i västvärlden. Detta kan hjälpa 

oss att förstå hur kurder har byggt upp sina demokratiska institutioner.  

 

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att göra en teoristyrd empirisk analys av demokratins 

utveckling i Kurdistan för att kunna urskilja dess karaktär. Fallet är viktigt för att öka 

förståelsen av fenomenet demokrati i Kurdistan. Uppsatsens kommer att besvara följande 

fråga: 

• Hur ser de kurdiska politiska institutionerna ut och är dessa demokratiskt uppbyggda? 

 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Historisk översikt 

Den geografiska placeringen i centrala delen av norra Mellanöstern har gjort att 

kurder alltid varit en del av den politikiska utvecklingen i Mellanöstern. Under långa perioder 

i historien var Kurdistan en buffertzon mellan rivaliserande riken som Osmanska och Persiska 

riket under 1500-talet, då första gången de kurdiska folken delades mellan nationer.7 

Konsekvensen av rikenas välde gjorde att lokala identiteter som klan- identitet förstärktes, 

medan den gemensamma kurdiska identiteten försvagades. De kurdiska områdenas funktion 

som buffertzon mellan de stora rikena gjorde området till slagfält under krigstid. Resultatet av 

krigen har alltid varit en nackdel för det kurdiska folket.8   

Effekten av den koloniala politiken under 1900-talet förhindrade kurdernas 

statsbygge efter första världskriget när Osmanska riket kollapsade och Persien försvagats. 

Kurderna blev minoriteter i de nya staterna Irak, Syrien, Turkiet och Iran och utsattes för olika 

                                                 
6 McDowall 2004:115-24 
7 O´Shea 2004:17 
8 McDowall 2004,21-31 
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typer av assimilationspolitik. Följderna blev stora för språket, kulturen och den etniska 

identiteten. Efter andra världskriget satsades de inte på utbildning och ekonomisk utveckling i 

de kurdiska områdena. Nu förstärktes den gemensamma kurdiska identiteten genom 

mobiliseringen mot etnisk diskriminering. På grund av det traditionella klansystemet har 

kurderna aldrig riktigt eller haft en stark ledare som kan förena dem. Den kurdiska regionens 

geopolitiska position i Mellanöstern, med de rika naturresurserna har gjort deras fråga om 

självständighet kontroversiell. Och under 1900-taler misslyckades kurdiska rörelser med att 

hitta en gemensam plattform. Det försvagade i sin tur intresset i det internationella samfundet, 

det vill säga FN, och dess föregångare NF. Liksom att den statscentrerade internationella 

politiska ordningen efter första världskriget inte stödde intervention som princip för statliga 

inre angelägenheter. Kollektiva bestraffningar som assimilering, deportering, förtryck av 

kultur och språk, samt i vissa fall massmord, intensifierades under den senare hälften av 1900-

talet. 9                 

 

1.4.2 Upprättandet av demokratiskt styre 

Saddam Hussains offensiv mot Kuwait inleddes den 2 augusti 1990.10  Den 17 

januari 1991 inledde den amerikansk ledda koalitionen bombardemanget av Irak och 

Kuwaitkriget varade i 6 veckor.11 I slutfasen av kriget uppmanade president Bush irakiska 

folket att resa sig mot diktaturen. Han manade militären tillsammans med irakiska folket att ta 

saken i egna händer och tvinga Saddam ner från makten. CIA sponsrad radio spred appellen 

vilket blev motiveringen för kurder och shiiternas uppror, men efter detta fick de trots allt 

inget stöd från USA. Kurdernas uppror började den 6 mars 1991 i staden Rania. Det hela 

började när en folkmobb attackerade Ba`attpartiets högkvarter. Den 20 mars hade folket 

tillsammans med Peshmerga- gerillan tagit kontroll över de fyra kurddominerade provinserna 

Duhok, Erbil, Suleymania och Kirkuk.12 (Jag har valt att inte gå in djup i Kirkuk frågan, 

eftersom det ligger utanför de nuvarande kurdiska institutionerna jurisdiktion och inom det så 

kallade "disputet areas"). 

Saddams nationalgarde som bestod av sunniter och leddes främst av officerare 

från Tikrit (Saddams födelseort) började inleda en allomfattande motattack. Först i söder mot 

shiiter sedan norrut för att återta förlorade områden från kurderna,13 och det blev fullständigt 

                                                 
9 YK-Yhdistys 1999: 3-5 
10 Israeli 2004: 8 
11 Galbatraith 2006: 40-4 
12 Yildiz 2004: 34-5, Romano 2006:204,  McDowall 2004:71 
13 Yildiz 2004:36 
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klart att Saddams fall inte fanns med i koalitionens agenda under kriget. Upproret kollapsade, 

vilket skapade panik bland kurderna som vid det här laget var helt införstådda med Saddams 

repressalier. Massflykten av över en miljon kurder till närliggande turkiska och persiska 

gränser blev allt mer kritiskt. Väst kunde inte blunda längre när bilderna av massflykten 

började rulla över världens tv-stationer. Iran tillsammans med Frankrike skickade in rapporter 

om katastrofsituationen till FN. Lösningen blev FNs säkerhetsråds resolution 688, och senare 

”Safe Haven” avtalet, för att hindra Saddams terror. Den irakiska regeringen drog tillbaka 

armén och administration från norr, förutom i Kirkuk provinsen. Brittiskt flyg patrullerade 

”Safe Haven” zonen från 1991-2003.14 

Kurduppresningen tog sin början genom folkets initiativ, men togs senare över 

av Kurdiska fronten (KF), som var en paraply organisation för kurdiska partier under 

upproret. Svåra motgångar för kurderna efter upproret ledde till förhandlingar mellan KF och 

centralregeringen i Bagdad. Situationen blev ännu svårare när de kurdiska regionerna 

hamnade under ekonomiskt embargo av Bagdad och FNs internationella ekonomiska 

sanktioner mot Irak.15 KF satte ihop en ledande valkommitté bestående av jurister, istället för 

politiker. Detta gjorde valkommittén partioberoende. Kommitténs uppgift var att skapa en 

författning för att grunda de tre föreslagna politiska institutionerna Kurdistan National 

Assamly (KNA), Kurdistan Regional Government (KRG) och Kurdistan Precedency (KP) 

med huvudsäte i staden Erbil (regionens huvudstad). Denna konferens varade mellan 23 

december, 1991 och 28 januari, 1992. Dessa domare och advokater började bearbeta en 

författning som skulle legitimera den demokratiska övergången. Dokumentet var en samling 

lagar med konstitutionella inslag, inspirerad av olika parlamentariska demokratier. Syftet var 

att skapa en relation mellan politik och administration. Detta var första gången i Iraks historia 

som kurderna fick utöva demokrati i sin region oberoende från Bagdad.16 Den 8 april 1992 

godkände KF författningen med de nya lagarna som legaliserade valprocessen med allmänna 

val som hölls 19 maj samma år. Den nya politiska administration i Kurdistan skulle skilja sig i 

uttryckssätt från diktaturregimen. KF definierade inte lag- dokumentet som konstitutionellt, 

trots att det egentligen fungerade som en konstitution. Detta för att undvika frågan om ett 

självständigt Kurdistan.17  

De två stora partierna är Kurdistan Democratic Party (KDP) och Patriotic 

Union of Kurdistan (PUK). Motsättningar mellan de stora partierna delade regionen i två 
                                                 
14 Romano 2006: 206-7, Galbtraith 2006:49-56, Anderson & Stansfield 2004:170, McDowall 2004:72 
15 http://www.un.org/icc/speeches/618rot.htm 
16 Stansfield 2003:124-5 
17 Stansfield 2003: 127-8 
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ekonomiskt och politiskt oberoende intresseområde. Maktintressen mellan dessa två partier 

går tillbaka till en dispyt i mitten av 1970-talet. Talabani (nuvarande president i Irak och 

ordförande i PUK) verkade tidigare i KDPs politbyrå men utmanövrerades ur partiet efter en 

dispyt om partiledningen. Hans fraktion bildade PUK som blev KDPs främsta motståndare.18 

Det hölls inget omval fram till 2005, förmodligen för att motsättningar hade ledd till öppet 

inbördeskrig mellan 1994-1998. Då de två partierna skrev under fredsavtalet i Washington 

som accepterades efter en rad olika konferenser. Inbördeskriget gjorde att regionen återigen 

fick uppleva en osäker tillvaro och framtid. Indelning av området till ett KDP kontra PUK 

intresseområde förstärkte partiernas makt och inflytandet over regionen. Detta var till stor 

skada för politiken och det progressiva civila samhället. Lösningen blev att administrera 

området genom att bilda två nya regeringar KRG Erbil och Suleymania. Detta gjorde att 

partierna fick ett hårdare grepp om makten vilket försvagade folksuveräniteten. Cirka två år 

innan USAs intervention i Irak hade relationen mellan dessa politiska motståndare förbättrats. 

Det hela ledde till att partierna gick ihop för att gemensamt verka för kurdiska intressen i Irak. 

Intervallen mellan 1991-2003 anses ha varit en period för kurdisk kulturutveckling under det 

senaste århundradet, trots inbördeskriget. Under 12 år gjorde skyddet av icke– flyg zonen 

kurderna immuna mot flyg angrepp. Kurderna fick på det sättet utöva en hög grad av 

ekonomisk, kulturell och politisk autonomi, vilket ledde till framgång, fred och erkännande.19  

Efter den amerikanska interventionen 2003 i Irak fick Kurdistan behålla sina 

maktorgan som hade etablerats decenniet innan. De lagar som hade uppkommit efter 1992 

legitimerades genom Iraks nya konstitution som godkändes efter en folkomröstning 2005. 

Samma år hölls andra valet till KNA i den kurdiska regionen, i samband med allmänna val i 

hela Irak. Staten Irak omstrukturerades från en maktkoncentrerad diktaturregim till en 

federation som gynnade demokrati och pluralism.20 Politiken bedrivs både på regional och på 

central nivå. Artikel 140 i Iraks konstitution ger möjligheten att ompröva frågan av omstridda 

områden, som till exempel Kirkuk. Enligt artikel 141 ska lagstiftningen som stadgades i 

Kurdistan sedan 1992 fortsätta att gälla i det nya Irak.21 Detta gjorde att Kurdistan blev 

internationellt erkänd som en semi- självstyrande region. Förutom kurder bor det minoriteter 

som assyrier, chaldeer, turkmen och armenier i den kurdiska regionen.22   

 
 
                                                 
18 McDowall 2004:380 
19 Israeli 2004:82 
20 Constitution of Iraq 2005 
21 Constitution of Iraq 2005 
22 http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=141&lngnr=12&smap=03010400&anr=18657 
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1.5 Tidigare forskning 

För att komma närmare ämnet ska jag i detta avsnitt först presentera en master- 

uppsats i statsvetenskap från danska universitet i Trimso. Den har titteln "A cultur for 

democrasy?" av "Hans Evind Dalsbo". Dalsbos undersökning går ut på att diskutera 

uppkomsten av den kurdiska regionala regeringen i Irak. Undersökningen ska visa vilken 

inverkan KRG haft på den irakiska staten. För att vara mer specifikt är Dalsbos syfte bakom 

undersökningen att diskutera hur byggandet av den kurdiska de facto staten kan ses utifrån 

demokratiseringen. Detta har gjorts genom Francis Fukuyamas idé om demokratisering. 

Enligt Dalsbo utvecklades den kurdiska demokratin isolerad från yttre krafter, vilket är en 

styrka. Det visar att den demokratiska processen inte påverkats av andra stater. Dock finns det 

aspekter av demokratiseringen som saknas i den kurdiska demokratin. De ideologiska och 

institutionella kraven har uppfyllt genom allmänna val och demokratisk institutionalisering. 

Det civila samhället har kommit igång men har brister. KRG har konsekvent anklagats för att 

tysta kritik. Ojämlikheten mellan könen visar att universella rättigheter inte heller etablerats i 

regionen. Denna uppsats har hjälpt mig i valet av metod, och varit givande när det gäller 

bakgrundsfakta. Men jag har valt en annan teoretisk utgångspunkt och ställt en fråga som kan 

ge en djup förståelse för demokrati i Kurdistan. Jag fick nytta av den och kunde på det viset 

ställa min fråga. Gareth Stansfields bok som har titeln Iraqi Kurdistan: political development 

and emergent democracy är nästa bok i tidigare forskning. Det som är bra med boken är den 

detaljrika analysen av organisationer som utvecklades i Kurdistan efter 1991. Denna bok har 

hjälpt mig med att få en helhetsbild av studieobjektet, men saknar en konkret teoretisk 

förklaring. Detta har gett mig tillfälle att pröva polyarki och ”consusiational democracy” som 

teori för att se dess karaktär. Det som jag kommer att tillföra forskningen är att visa hur de 

politiska institutionerna är uppbyggda, utifrån statsvetenskaplig teoribildning.   

 

1.6 Avgränsning 

Den avgränsning som jag har gjort för texterna i uppsatsen är mellan åren 1992-

2009. Detta kan uppfattas som en lång period. Kurdistan har genomgått radikala politiska 

förändringar under denna tidsperiod och därför är det viktigt att ta del av olika texter och 

dokument utarbetade under denna tidsperiod. Hittills har man genomfört två parlamentsval i 

Kurdistan, 1992 och 2005 och dessa årtal vill jag därför få med i undersökningen. Detta är en 

anledning till varför tidsperioden är så pass lång. Samtidigt har jag avgränsad mig till de 

tidigare nämnda institutionerna, dvs. KNA, KRG och KP. Därför att de representerar 

befolkningen och visar hur samarbetet mellan grupperna ser ut. På grund av tidsramen har jag 
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inte undersökt den politiska kulturen. Institutionerna är viktiga för att de som skapar politiskt 

utrymme för medborgarna. Jag har valt teorier som kan ge mig en djup förståelse av 

politikens uppbyggnad och medborgerliga rättigheter. Anledningen till att jag valt irakiska 

Kurdistan framför andar beror på att kurder utövar självstyre där. Jag kommer inte att prata 

om andra delar av Irak förutom att visa Kurdistans tidigare historia. Vad gäller datainsamling 

kommer jag att använda mig av första-, andra- och tredje- handskällor som bör ge mig en klar 

bild fallet.   

 

2. Metod  
2.1 Fallstudie 

Arbetet är en kvalitativ fallstudie. Innan vi går vidare är det viktigt att motivera; 

varför fallstudie design? Designen är helt enkelt den logiska ordningsföljden som hjälper mig 

koppla ihop empiriskt data med studiens frågeställning och slutsats.23 Det som karaktäriserar 

en bra kvalitativ analys är hur dess inre logik är. Det handlar om hur jag relaterar de olika 

delarna i undersökningen till en meningsfull helhet. 24 Och jag vill kunna få ett bättre grepp 

om helheten. Som metod är fallstudier utvecklingsbara, anpassningsbara, användbara och 

dynamisk än andra metoder.25 Enligt Yin är fallstudier inte endast explorativa utan även 

deskriptiva.26 En viktig anledning till att jag valt just fallstudie framför andra metoder beror 

på att den kommer till nytta vid undersökning av processer och system. Fallstudier går ut på 

att studera en mindre avgränsad grupp. Det kan vara allt ifrån en individ eller en grupp 

individer och forskning av ett fenomen eller en organisation. Fallstudier handlar om att ha sin 

utgångspunkt i ett helhetsperspektiv. Därför ska min uppsats täcka så mycket information som 

möjligt om demokrati Kurdistan.     

 Fallstudier kräver en mängd olika datakällor, vilket är till nytta för min studie. 

Anledningen är just för att ge en klar bild av fallet.27 Den primära analys- enheten i 

undersökningen28 är demokrati Kurdistan. Ämnet har inte har ett bred vetenskapligt område 

vilket också gör valet av fallstudie relevant. Målet är att producera kunskap om ett 

ämnesområde som är delvis okänt i statsvetenskapliga studier. Kvalitativa undersökningar i 

allmänhet är deskriptiva och utgår från en subjektiv verklighet. Dess fokus ligger på förståelse 

                                                 
23 Yin 2003: 20 
24 Patel & Davidson 2003: 105 
25 Merriam 1994: 31,33-4,44,59 
26 Yin 2003: 1-4, 6 
27 Patel & Davidson 2003: 54 
28 Yin 2003: 22 
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och tolkning av en vald process. Denna fallstudie gör ett beskrivande analys av demokrati i 

Kurdistan genom den valda teorin. Med andra ord ska jag göra en fallstudie om ett ämne som 

inte är så känt med hjälp av teorin. Eftersom demokrati som politiskt system är unikt i den 

kurdiska historien passar fallstudie som metod extra bra. Jag kommer dessutom att använda 

mig av kriterierelaterat urval. Det innebär att jag bildar kriterier i enlighet med Dahls och 

Lijpharts punkter, vilket blir mina teoretiska kriterier som ska hjälpa mig i att analysera fallet. 

På det sättet kommer jag att söka ett dataurval som passar mina kriterier.29  

För att kunna härleda slutsatser ska jag studerar vissa företeelser som måste 

inträffa i fallet. Då kan jag logiskt dra mina slutsatser utifrån teorin. Om jag kommer fram till 

att den kurdiska demokratin är en polyarki eller "consosiational democracy", måste alla 

kriterierna i analysverktyget stämma överens med verkligheten. Med andra ord måste det 

politiska systemet i Kurdistan uppfylla alla kriterier som jag ändvänder som teoretisk 

utgångspunkt. I och med detta kan vi kalla uppsatsen för en deduktiv studie.30  

 

2.2 Material 

Empirin i fallstudien består av dokument och en intervju. Intervjun innebär att 

jag använder mig av en primär källa, vilket kommer att komplettera de sekundära källorna i 

analysen. Sekundärkällorna är de politiska institutionernas information. Tredjehandskällor i 

undersökningen består av böcker som behandlar studieobjektet, rapporter, och medieaktivitet 

kring ämnet.31 Personen som intervjuades heter Bayar T. Doski. Han arbetar inom "The 

Independent Electoral Commission of Iraq" och hans befattning är "Director of Duhok 

Governorate Office". Frågor till intervjuerna finns med som bilaga 1, svaren finns som bilaga 

2 (svar på arabiska), och 3 (översättning av svaren till svenska). Böckerna som jag använder 

kring ämnet är från olika författare från olika discipliner. Dessa är The End of Iraq av 

Galbraith som ger en utförlig redogörelse för områdets utveckling från 1991 till 2006. The 

Kurds in Iraq av Yildiz, McDowalls A modern history of the Kurds, The Kurds av 

Kreyenbroek & Sperl, The Kurds and the State av Natali och The Kurdish Nationalist 

movement av Romano innehåller fakta från tidig historia till dagens omständigheter. The 

future of Iraq av Anderson & Stansfield behandla ämnet om diktaturen, demokrati och 

uppdelning. Trapped Between the Map and Reality av O`Shea handlar om uppfattningen av 

kurder och geografi. The Iraq War av Israeli innehåller information om den regionala 

                                                 
29 Merriam 1994:62 
30 Molander 2003:175 
31 Merriam 1994;118-23 
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inverkan på kurder, shiiter och sunniter. Stansfields forskning Iraqi Kurdistan:political 

development and emergent democracy är en mycket detaljrik analys av den organisatoriska 

utvecklingen och demokratiprocessen som tog fart från 1991-2003.  Detta är den empiriska 

grunden för fallstudien.  

Vad gäller teoribildning har jag hämtat diskussionen om polyarki från Dahls 

Demokrati och dess antagonister, vilket är statsvetenskaplig. Resten av teorin är hämtad av 

Arend Lijpharts bok Thinkin About Democracy. Metodlitteraturen som används är Merriams 

Fallstudien som foskningsmetod och Case Study Reaserch av Yin. Patel & Davidsons bok 

Forskningsmetodikens grunder och Metodpraktikan av Esiasson. I analysen har jag använd 

två rapporter, den är från Amnesty international och har titeln Hope and Fear. Den andra är 

den sista kvartalsrapporten om mänskliga rättigheter från FN organet UNAMI från 2007. 

Information om valen har jag hämtat från KNAs hemsida och KRGs hemsida och 

nättidningen kurdishglobe.net. 

 

2.3 Validitet & Reliabilitet 

Kvalitet är ett grundläggande krav under hela studiens gång.32 Det handlar om 

att jag undersöker enligt syftet, vilken ger god validiteten. Och, samtidigt måste 

undersökningen vara tillförlitligt för att få god reliabilitet.33 Ambitionen med kvalitativa 

studier är att tolka, beskriva, förstå innebörd och upptäcka företeelser. Därför krävs det en god 

validitet under hela undersökningen. Begreppen validitet och reliabilitet är mycket 

sammanflätade i kvalitativa studier. Därför har begreppet validitet blivit mer centralt.34 Inom 

empirisk samhällsforskning anses begreppet validitet vara bland det mest svåra och mest 

centrala problemet. En vanlig definition av validitet är samstämmigheten mellan teori och 

operationalisering av analysverktyg, inga systematiska fel får förekomma och att 

undersökningen följer syftet.35 Självklart försöker jag sträva efter objektivitet, men alla 

forskare får gå igenom samma dilemma. Forskarens bakgrund och erfarenheter påverkar valet 

av ämne, vilket kan göra tolkningen mer subjektiv. Jag har undersökt enligt syftet och hållit 

mig inom akademiska ramar, vilket höjer validitet.  

    Intervju ansens vara en av de bästa informationskällorna för fallstudier. Den typ 

av intervju som jag använder är det så kallade "focused intervju". Det innebär att 

respondenten har intervjuats med en begränsad tidsintervall. Styrkan med intervjuer är att det 
                                                 
32 Patel & Davidson 2003:102 
33 Patel & Davidson 2003:98 
34 Patel & Davidson 2003:103 
35 Esiasson 2007:63 
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riktar in sig direkt på ämnet och ger en bättre förståelse. Nackdelen med intervju är att frågor 

som ställs kan vara dåligt konstruerade. De kan få negativ respons eller att respondenten 

svarar på det intervjuaren vill höra.36 Frågorna som jag ställer är formulerade utifrån den 

teoretiska inriktningen i arbetet. Intervjufrågor ska vara öppna för att skapa en konversation 

vilket är den lämpligaste typen för en kvalitativ fallstudie. Intervju är subjektiv som empirisk 

källa, men styrkan ligger i att komma djupare i ämnet.37 Urvalet av empiriskt material har jag 

sammanställt på så sätt att jag ska kunna sträva efter en objektiv analys. Yin hävdar att det 

viktigaste med skriftliga källor är att de kan bekräfta och fungerar som bevis för argument. 

Vidare hävdar han att systematisk datainsamling av relevant data är centralt för alla studier.38 

Fördelen med skriftkällor som data är att de ger stabilitet i undersökningen. Tillskillnad från 

intervju eller observation är de en objektiv datainsamlingskälla. Det är logiskt att ta fram 

skriftliga källor som forskningsmaterial eftersom de behandlar sammanhanget i verkligheten. 

Dessa datainsamlingskällor bör skapa ett empirisk grund som kan gynna validiteten och 

reliabiliteten. 

 

3. Teori 
Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är Robert Dahls diskussion om 

”Polyarki” och Arend Lijpharts teori "Consociational democray" dvs. samarbetsdemokrati. 

För att kunna beskriva demokratins karaktär kommer polyarkins institutioner och kriterierna 

för samarbetsdemokrati appliceras som analysverktyg i denna studie. Relevansen av teorierna 

beror på deras analytiska förhållningssätt som kan hjälpa mig beskriva demokratins karaktär i 

Kurdistan. Med andra ord hur verkligheten förhåller sig till teorin. Uppsatsens relation mellan 

teori och empiri är som tidigare nämnt deduktivt. Det betyder att slutsatserna i fallstudien 

utgår från redan befintliga teorier. Polyarki och samarbetsdemokrati ger på det viset 

möjligheten att förstå och tolka39 kurdernas demokrati. Dessa teoretiska kriterier passar som 

analysverktyg för att förstå verkligheten bakom den kurdiska demokratin.   

Det som är viktigt med teorin är att det ska vara en "sammanhängande helhet". 

Teorin kommer på det viset att hjälpa mig förstå och förklara befintlig data om 

analysenheten.40 Patel och Davidson definierar teori som ett sätt att visa hur begrepp är 

                                                 
36 Yin 2003:86 
37 Yin: 2003:89-92 
38 Yin 2003:86 
39 Merriam 1994:71, Patel & Davidson 2003:23 
40 Patel & Davidson 2003:22 
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relaterade till varandra och på det viset ger en bild av fenomenet.41 Dahls kriterier funkar för 

både majoritetsstyre och samarbetsdemokrati. Anledningen till jag vill ha med Lipharts 

kriterier beror på att det kan visa hur de politiska institutionerna förhåller sig till den etniska 

och religiösa mångfalden. Lijpharts kriterier är specificerade för att se om det finns ett genuint 

samarbete mellan de olika grupparna. Dessutom kommer den teoretiska analysen bli djupare 

vilket är till fördel för syftet.    

   

3.1 Begreppet demokrati 

För att demokrati ska fungera krävs det politiskt utrymme för medborgarna i en 

stat att påverka och att det existerar en demokratisk politisk kultur. Den vanligaste 

definitionen av demokrati går ut på att medborgare har makten över den politiska 

dagordningen. Hur denna process ska bedrivas finns däremot olika uppfattningar om och 

demokrati befinner sig i ständig förändring i enighet med andra samhällsfenomen.42 Detta gör 

att det blir svårt att avgöra vilka stater som är mer demokratiska än andra. De centrala begrepp 

som arbetet har fokus på i analysen har valts utifrån de valda teoretikerna. Min teoretiska 

utgångspunkt och definition av demokrati i denna uppsats är formad utifrån de tidigare 

nämnda teoretikerna. De valda teoriernas roll är, som nämnt ovan att skapa förståelse för 

studieobjektet utifrån en statsvetenskaplig synvinkel. Följande är centrala begrepp i analysen: 

valda befattningshavare, allmän rösträtt, fria opartiska val, yttrandefriheten, rätten att 

kandidera, alternativa informationskällor, församlingsfrihet43, bred- koalitionsregering, 

proportionell valsystemet och minoritetsveto44. 

 

3.2 Dahls polyarki   

Dahl menar att polyarki särskiljer den nutida representativa demokratin från 

andra politiska system. Eftersom polyarki anses vara den välfungerande demokratin vill jag ta 

reda på hur den kurdiska demokratin är i förhållande. Polyarki definieras som en uppsättning 

politiska institutioner, som skapar en välfungerande politisk ordning. Dahl hävdar ett polyarki 

kan ses som nationalstatens strävan att ”demokratisera och liberalisera” sina politiska 

institutioner. Det som gör polyarki speciell som politiskt system är att den skiljer sig från 

tidigare mindre demokratiska och totalitära regeringsformer. Politiska ledare ska enligt 

kriterierna anpassa sitt politiska handlingsprogram i konkurrens med andra politiska ledare, 
                                                 
41 Patel & Davidson 2003:22 
42 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/demokrati 
43 Dahl 2005:343-4 
44 Lijphart 2008:42 
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partier och intresseorganisationer för att segra i val. Polyarki är på det viset en ordning för 

rättigheter eller institutioner som stärker det demokratiska tillvägagångssättet.45 Polyarki har 

två kännetecken.  

• Mestadels av den vuxna befolkningen ingår i medborgarskapet.  

• Medborgarrätten ska inkludera möjligheten att stå emot och rösta bort sina politiker.  

 

De flesta demokratier använder sig av det första kännetecknet genom införandet 

av allmän rösträtt. Andra kännetecken skiljer på regimer som praktiserar polyarki från nutida 

totalitära stater.46 Med hjälp av demokratiska val har medborgarna utvecklat nya former av 

politisk organisation tack vare ett progressivt civil samhälle. Polyarki måste innefatta sju 

institutioner som ger dess tidigare nämnda kännetecken en mer karakteristisk och konkret 

substans. Alla sju institutioner (som följer nedan) måste finnas i det politiska utrymmet för att 

den demokratiska processen ska klassas som polyarki. Förutom att vara officiella är 

rättigheterna faktiska processer och institutioner. För att man skulle kunna ranka världens 

demokratier kommer placeringen i skalan bero på i vilken grad dessa institutioners tillämpas.  

Dessa institutioner anses vara viktiga för demokratin, men det innebär inte att de är 

tillräckliga. Institutionerna bör uppfylla den demokratiska processens villkor om lika rösträtt, 

effektivt deltagande, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen och allomfattande 

medborgarskap.47 Följande punkter är citat från Dahl i boken "Demokrati och dess 

antagonister" som beskriver polyarkins sju institutioner: 

" 

1. Valda befattningshavare. Kontrollen över myndigheternas politiska beslut ligger 

enligt författningen hos valda befattningshavare. 

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

och opartiska val, där tvångsinslag är mycket begränsade. 

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

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

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

vald befattning än för att rösta. 

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

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

                                                 
45 Dahl 2005:339-40 
46 Dahl 2005:343 
47 Dahl 2005:343-5 
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makthavarna, staten, regeringen, det socioekonomiska systemet och den förhärskande 

ideologin. 

6. Alternativa informationskällor. Medborgarna har rätt att söka alternativa 

informationskällor. Sådana finns och är lagligt skyddade. 

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

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

organisationer, däribland politiska partier och intressegrupper. " 48 

 

3.3 Lijpharts samarbetsdemokrati 

Samarbetsdemokrati är enligt Lijphart styrande genom en elitgrupp med syfte att 

göra en fragmenterad politisk kultur till en stabil demokrati.49 Samarbetesdemokrati gynnar 

utvecklingen i kulturellt- och religiöst delade samhällen. För att samarbetsdemokrati ska 

kunna fungera i ett samhälle pekar Lijphart på fyra grundläggande faktorer. Det första kravet 

är att eliten ser till att möjliggöra subkulturernas skilda intressen. Det andra handlar om elitens 

möjligheter att överbrygga klyftor och samarbetet mellan eliten i rivaliserade subkulturer. 

Dessa faktorer är på det viset beroende av en tredje faktorn, som handlar om gruppernas vilja 

att upprätthålla systemet och förbättra dess sammanhang och stabilitet. Slutligen, alla dessa 

ovannämnda faktorer är bara möjliga i det fall eliten är medveten om riskerna med politisk 

fragmentering. Denna argumentation är byggd utifrån Lijpharts undersökning av de lyckade 

samarbetsdemokratierna i Nederländerna, Schweiz, Österrike och Libanon. 

Samarbetsdemokrati föreslår många villkor som är till fördel för det politiska etablissemanget 

och erhålla denna demokratiska modell. Detta handlar helt enkelt om relationerna mellan 

subkulturerna på elitnivå. Subkulturella relationer i befolkningen och relationerna mellan elit 

och befolkning inom de olika subkulturerna.50  Demokratier med majoritetssystem gör att 

vinnarna får all makt och gör det osannolikt att få ett djupt delat samhälle att fungera som en 

stabil demokrati. Det innebär alltså att maktdelningen blir en grundläggande förutsättning för 

demokrati i djupt delade samhällen.  Samarbetsdemokrati som teori har enligt Lijphart blivit 

ett allmänt accepterat paradigm för att undersöka demokratier som anses bygga på principen 

maktdelning. Dessutom har teorin föreslagits som normativ modell för många etniskt delade 

                                                 
48 Dahl 2005:343-4 
49 Lijphart 2008:31 
50 Lijphart 2008:32 
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länder.51 Demokrati är faktiskt möjligt i ett delat samhälle, endast genom samarbetsdemokrati, 

då följande kriterier är uppfyllda.        

1. Bred koalitionsregering, inkluderar representanter ifrån alla de stora etniska och 

religiösa grupper. 

2. Kulturell autonomi för dessa grupper 

3. Proportionell politisk representation och offentlig anställning 

4. Minoritetsveto som skydd för grundläggande minoritetsrättigheter och autonomi.52 

 

En bred koalitionsregering finns i många olika varianter. Det handlar om att 

skapa en inklusive kabinett med en blandning av språk, religiösa och etniska grupper. Detta 

kan också variera som exempelvis i den belgiska modellen där man kräver jämlikhet mellan 

fransk- och holländsktalande i regeringen. I Libanon finns det en annorlunda modell som 

garanterar olika poster till specificerade etniska grupper.53 Lijphart hävdar att kulturell 

autonomi har tagit tre olika former i samarbetsdemokratier. Det första handlar om att federal 

politisk ordning där staten tydligt ritar upp de språkliga gränserna, vilket innebär en hög grad 

av lingvistisk autonomi. Den andra går ut på att språkliga och religiösa minoriteter ska få 

bygga upp och administrera egna skolor, med hjälp av den offentliga budgeten. Den tredje 

formen handlar om "egna lagar" för religiösa minoriteter, som berör giftermål, adoption, 

förmyndarskap och arv.54 Enligt proportionalitetsprincipen är det normala valsystemet i 

maktdelande demokratier proportionell representation. Majoritetssystem har en tendens att 

överrepresentera majoriteter och stora partier, vilket leder till att små minoritetspartier blir 

diskriminerade. En annan negation i avseendet är skapandet av falsk parlamentsmajoritet för 

partier som inte lyckas vinna majoriteten av rösterna, även kallad "manufactured majorities". 
55 Minoritetsveto i samarbetsdemokratier handlar endast om en informell förståelse, av att 

minoriteter effektivt ska skydda sin autonomi genom att blockera beslut. Dessutom finns det 

stater som har minoritetsveto formellt förankrad i konstitutionen för att hindra en eller två 

grupper från att få kraftig majoritet.56   

 

 

 
                                                 
51 Lijphart 2008:43  
52 Lijphart 2008:42 
53 Lijphart 2008:45 
54 Lijphart 2008:46 
55 Lijphart 2008:48 
56 Lijphart 2008:49 
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3.4 Kriterier som analysverktyg   

Vid analys av data kommer jag att använda mig av en strategi som går ut på tillämpning 

av kriterier, som är utvecklade utifrån polyarki och samarbetsdemokrati. Systematiskt 

tillvägagångssätt och målinriktning med utgångspunkt i forskningsområdet och fallstudiens 

syfte är viktig vid tillämpning av kriterier i analysen. Det innebär att leta reda på händelser 

som är relevanta i informationen för att skapa en förståelse och tolkning av fenomenet som 

studeras. För att jag ska kunna göra det, kommer de tidigare nämnda teorierna 

operationaliseras till kriterier som kommer nära studieobjektet. Det är nödvändigt att ha 

många kriterier för att visa att analysen är grundad på konkreta redogörelser. Mindre kriterier 

ökar oklarheten i analysen.57 Eftersom polyarki innehåller sju institutioner har jag valt att 

använda samtliga när jag format mina kriterier. Jag har satt ihop Dahls två första institutioner 

till ett kriterium och samma sak med tredje och fjärde. Samarbetsdemokrati teorin har som ni 

sett fyra kriterier, men jag har valt att använda den första, den tredje och den fjärde. Det 

kriterium som jag utelämnat är också viktig men arbetet skulle bli för stort för C-uppsatsen 

och jag skulle behöva analysera ännu fler aspekter, så som det civila samhället. Men detta är 

istället intressanta för framtida studier i ämnet.  

Kriterierna ska hjälpa mig urskilja de demokratiska element som finns i 

Kurdistans system för att bedöma dess karaktär. Detta innebär att studien är beroende av 

teorin som funkar som vägledare i analysen. Beroendet kommer att hjälpa mig att fokusera på 

en viss information och samtidigt frånse annan information. Kriterierna i analysen är även 

hjälpmedel när det handlar om att organisera hela fallstudien och definiera alternativa 

förklaringar. Slutligen hjälper de teoretiska kriterierna mig genom nedanstående 

operationalisering att besvara frågeställningen, vilket är kärnan i studien. Nedan följer de 

preciserade kriterier som analysverktyg. Analysverktyg A-E är formade utifrån polyarkis och 

F-H utifrån samarbetsdemokrati: 

 

 

A. Genom fria och opartiska val har befattningshavarna blivit legitima och de 

kontrollerar befattningen (och institutionerna). 

– Ingen grupp får vara utan representanter på grund av kön, etnisk eller religiös 

tillhörighet.    

                                                 
57 Merriam 1994:145-47 
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B. Praktiskt taget alla medborgare har rätt att kandidera, rösta och delta i 

valprocessen. 

– Även här ska inte religiös eller etnisk tillhörighet vara avgörande för deltagandets 

vara, praktiskt taget alla vuxna ska ha rösträtt etc. 

C. Det råder yttrandefrihet gällande politiska frågor. 

 – Alla politiska åsikter och partier har rätt att finnas med i den politiska processen, utan 

risk för repressalier.  

D. Det finns tillgång till alternativa medier och andra informationskällor. 

 – Medier är fria och alternativa informationskällor är skyddade av lag. 

E. Medborgarna har rätt till församlingsfrihet. 

– Alla medborgare har rätt att bilda föreningar och partier för att kunna säkra sina 

ättigheter i politiken.             

         F. Den rådande regeringen består av en bred koalition. 

– Alla etniska, religiösa och lingvistiska grupper i samhället ska vara representerade i 

regeringen.                    

       G. Valsystemet är byggt på proportionellt representation.  

– Alla grupper i samhället har möjligheten att bli representerade i politiken. 

H. Det finns veto rätt som skyddar minoritetsrättigheter och autonomi 

– Samhällsgrupperna har möjlighet att blockera beslut som kränker gruppernas grund 

läggande rättigheter.  

 

4. Analys  
4.1 Det demokratiska systemet 

Valprocessen den 19 maj 1992 la grunden för att KNA som invigdes den 4 juni 

1992 i regionens huvudstad Erbil. Detta var inledningsfasen för den demokratiska 

utvecklingen i Kurdistan.58 Valproceduren byggde på proportionellt representationssystem 

med sju procents spärr. Partierna fick framlägga öppna listor med sina kandidater. Kurdistan 

indelades i fyra valdistrikt, Erbil-, Duhok- och, Sulaimaniyaprovinsen med subdistriktet 

Darbandikhan, som skulle dela på 105 sittplatser i parlamentet. Därefter delades varje 

valdistrikt in i olika väljarcentra enligt sina demografiska förutsättningar. Partierna kunde 

bilda koalition, vilket de flesta gjorde. Kristna partier garanterades 5 sittplatser i KNA. Den 

exekutiva makten skulle bestå av presidenten och ett ministerråd. På det sättet hade KF byggd 

                                                 
58 Stansfield 2003: 122-24,136 



 19

upp ett presidentsystem där både presidenten och nationalförsamlingen blev valda av 

medborgarna under samma dag. Valet genomfördes i enighet med den tidigare nämnda 

författningen och observerades av ett antal internationella organisationer. Human Rights 

Watch, utländsk media och representanter från europeiska parlament bevakade valet vilket 

skapade mer legitimitet.59 Uppgifterna ovan visar att den kurdiska demokratin är byggd 

utifrån det proportionella valsystemet. Det innebär att den uppfyller analysverktyg G, vilket i 

sin tur bevisar att den uppfyller det tredje kriteriet av samarbetsdemokrati. Anledningen är att 

det proportionella valsystemet inkluderar alla samhällsgrupper i politiken. KNA skulle vidare 

utse olika poster till regeringen genom debatt, och presidenten fick vetorätt.60 Eftersom den 

enda veto rätten visade sig finns hos presidenteden, uppfyller den inte analysverktyg D. I och 

med detta uppfyller den även inte Lijpharts fjärde kriterium dvs. vetorätten som 

minoritetsskydd. Anledningen till det är att veto rätten inte finns hos minoriteter utan endast 

hos det högsta exekutiva maktorganet. Om minoritetsgrupperna får denna rätt grundad i 

politiken ökar möjligheten för ömsesidigt samarbete.  

 Under valkampanjen började en intressekamp partierna emellan. Som alla andra 

valkampanjer i världen blev det en personlig kamp mellan ledarna. Massoud Barzanis KDP 

och Jalal Talabanis PUK var de största partierna. Andra kandidater till presidentposten var 

Shejk Othman Abdul-Aziz från Islamic movement of Kurdistan (IMK) och Dr Mahmoud 

Othman från Kurdistans socialist party (KSP). Barzani vann med 47,51 % och Talabani fick 

44.93 %.61   

KNA hade sin invigningssession den 4 juli samma år och församlingens 

ledamöter var 105, varav 99 män och 6 kvinnor. Uppdelning av församlingens ledamöter 

provinserna emellan var enligt följande: Erbil 30 %, Duhok 20,2 %, Suleimaniya 34,3 % och 

Darbandikhan 15,2 %. PUK hade en stark grepp om väljarna i Suleimaiya, medan KDP hade 

samma dominans i Duhok. Erbil låg både politisk och geografisk i mitten.62 Dess uppgifter 

visar brister i form av brist på fler kvinnliga parlamentariker. Det här kan uppfattas som 

könsdiskriminering eftersom kvinnogruppen inte har tillräckligt med representation i detta 

val, vilket talar emot analys verktyg A. Tabellen nedan är från KNAs officiella hemsida 

www.perleman.org, här ser ni figurerna för valresultatet mer specifikt.  

 
 

                                                 
59 http://www.perleman.org/default.aspx?page=sitecontents&c=Parliament-History1992 
60 Stansfield 2003:126-7 
61 Stansfield 2003:129-30, McDowall 2004:381 
62 Stansfield 2003:131 
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The Lists of the Participants63 
 
 
No. The List of the Parties Number of votes Percentage 
1 Kurdistan Democratic Party(KDP) 437889 45.5% 
2 Patriotic Union Of Kurdistan(PUK)and 

Toilers’ Party 
423833 43.61% 

3 Union(The Socialist Party and Kurdistan 
Independence Party) 

24882 2.56% 

4 Democratic Union of Kurdistan, the 
Communist Party and the Independents 

21123 2.17% 

5 Islamic List 49108 5.5% 
6 Kurdistan Democratic People’s Party 9903 1.02% 
7 The Independent Democrats 501 0.05% 
 Grand Total 971953 100% 

 

 

Den 4 juli 1992 formades det första ministerrådet, den kurdiska regionala 

regeringen (KRG) som bildades utifrån debatt i KNA. Ministerrådet innefattade 15 ledamöter 

plus premiärministern och hans vice. PUK och KDP blev de två stora parlamentariska 

blocken och fick på det sättet dela på de viktigaste positionerna i ministerrådet. Partierna som 

hade allierat sig med de två huvudblocken i parlamentet fick också dela på några av 

ministerposterna. Arbetet i KRG och beslutsfattandet flyttades in till KDP- och PUKs 

politiska byråer. Vid sidan av KRG fanns den lokala exekutiva makten hos 

provinsguvernörer. Under den irakiska regeringen var guvernörens kontor det högsta 

maktorganet i provinserna. Nu flyttades alltså makten från centrum. Guvernörerna utnämndes 

av antigen PUK eller KDP, beroende på vilken parti som dominerade i provinsen. Detta 

innebar i sin tur förstärkning av respektive partis intressen på lokal nivå. Ministerierna och 

deras mandat grundades på den tidigare irakiska administrationen i regionen. Nu blev 

administrationen mer uppdaterad, exempelvis då den allmänna hälsoadministrationen i norra 

provinserna blev hälsoministeriet i Kurdistan.64  Eftersom de vinnande partierna hade skapa 

koalitioner fick dela med sig makten till mindre partier, vilket är till fördel för analysverktyg 

F. Utifrån denna analysverktyg kan vi se att det fanns en form av samarbete mellan de 

politiska parterna i Kurdistan efter valet 1992.    

Den 15 december 2005 hölls det andra valet till KNA i samband med regionala 

och parlamentariska val i hela Irak. Dessa val var de första som genomfördes efter Saddams 

                                                 
63 http://www.perleman.org/default.aspx?page=sitecontents&c=Parliament-History1992 
64 Stansfield 2003:133-8 
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fall. Tillskillnad från andra irakier som röstade i det regionala och parlamentariska valen 

röstade kurderna alltså på tre listor. De medborgare som fick delta i valet till KNA var boende 

i provinserna Erbil, Duhok och Suleimanya. Platserna till KNA ökade från 105 platser till 111 

platser. Valet till regionens presidentpost skulle ske inom KNA till skillnad från förra valet. 

De som lyckades ta platser i KNA var Kurdstan National Democratic List som tog 104 platser 

och fick bilda koalitiones regering, Islamic Group of Iragi Kurdistan fick 6 platser och 

Kurdistan Toiler´s Party tillsammans med Independets fick endast 1 plats i KNA.65 

Koalitionen Kurdistan National Democratic List bestod av både KDP och PUK, andra partier 

som ingick i denna alians var Kurdistan Islamic Union (KIU), Kurdistan Democratic National 

Union (KDNU), The Turkman, The Assyrian, The Independent och Kurdistan Democratic 

Socialist Party (KDSP).66 Dessa uppgifter visar att regeringsmakten, dvs. KRG består av 8 

olika politiska grupper som speglar befolkningen i regionen.67 Det betyder att den kurdiska 

demokratin uppfyller analysverktyg F. I och med detta lever den kurdiska demokratin upp till 

två av de tre valda kriterierna av samarbetsdemokrati. Precis som det första valet kan vi se att 

det finns ett samarbete mellan de olika grupperna i samhället. Denna gång var koalitionen 

bredare än förra valet vilket visar tecken på utveckling.  

Enligt Doski   

" håller valproceduren i den kurdiska regionen i Irak grundläggande demokratiska 

värderingar. Det går att hävda att valproceduren håller internationella mått, i och med att det har 

funnits observatörer av förenade nationerna och med organisationen IFES68, i och med detta är valen 

som genomförts realistiska och legitima. Lagen förbjuder alla offentligt anställda att utnyttja sina 

positioner för att manipulera valen eller att assistera en politisk fraktion som konkurrerar i 

valproceduren, och straffar dessa enligt bevisen."69 

 

Nästa val till den KNA kommer att hållas den 25 juli 2009 under bevakning av 

Iraqi High Electoral Commission.70 När det gäller frågan om valen är fria och opartiska 

svarade Doski följande 

" de stadgade lagarna för valproceduren håller höga moraliska värderingar och ser till 

att de inblandade fraktionerna håller sig inom ramverket. Valkommissionen ser till att använda 

                                                 
65 http://www.perleman.org/default.aspx?page=sitecontents&c=Parliament-History2005 
66 http://www.perleman.org/Default.aspx?page=Parliamentmembers&c=Presidency-Member&group=8 
67 http://www.krg.org/uploads/documents/Kurdistan_In_Brief_Summary__2008_09_10_h13m52s6.pdf 
68 http://www.electionguide.org/about.php 
69 Intervju med Bayar T. Doski 11/2008  
70 http://www.perleman.org/default.aspx?page=articles&c=News-News&id=5211 
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moderna metoder för att hålla valfusk i schack och ser till att de politiska fraktionerna inte vistas vid 

valstationerna, den hårda bevakningen genom andra metoder gör valfusket svårt."71  

 

De ovanstående uppgifterna visar att demokratin i Kurdistan har valda 

representanter. Valen bevakas av internationella organisationer och andra oberoende aktörer, 

vilket ökar erkännandet. I och med detta kan vi även konstaterar att valen är fria och 

opartiska. Samtidigt får alla grupper i regionen delta, men kvinnogruppen har varit 

underrepresenterat under de senaste valen. Detta påverkar analysverktyg A negativ men de 

kvoteringar i parlamentet som kommer nedan visar positiva tecken. Enligt ovan går det att dra 

slutsatsen om att den kurdiska demokratin nästan uppfyller analysverktyg A.  

Enligt Doski  

"har alla bosatta i regionen rättighet att utnjuta medborgarskap i Kurdistan. De som har 

fyllt 18 år har rösträtt och även de som sitter i fängelset kan åtnjuta denna rättighet under 

valproceduren" 72 Vad gäller rätten att kandidera hävdar Doski att "Alla som har uppfyllt 30 års ålder, 

är permanent bosatt i den kurdiska regionen och inte varit dömd för någon kriminell handling, 

pengatvätt eller jobbat för Baatregimen mot regionens medborgare, har rätten att kandidera."73  

 

Observera att jag intervjuade Doski i november 2008 och efter ca tre månader 

stiftades lagändringar gällande kandidatur till KNA. Den 11 februrari 2009 stadgade KNA 

lagändringen för de nästkommande parlamentsval. Ett av ändringar blev en minskning av 

ålderskravet till 25 för att få kandidera till parlamentet. Ökad proportion för kvinnor genom 

att 30 % av parlamentsplatserna74 är åsidosatta för dem. Dagen efter i en ny session fick även 

armenier en plats kvoterad i parlamentet.75 Dessutom fick turkmener också fem platser.76 Som 

jag visade tidigare hade chaldo-assyrier blivit inkvoterade redan vid det första valet 1992. 

Detta innbär att totalt 11 av 111 platser är kvoterade till icke-kurder med förutsättning att 30 

% ska vara kvinnor i KNA.  

Nawshirwan Mustafa var en högrankad PUK-medlem och har startat ett nytt 

politiskt parti som heter "The Movement for Change". Anlednigen till avgången från PUK var 

en dispyt med partiledningen. Enligt Mustafa handlade meningsskiljaktigheterna om 

problematiken kring korruption och nepotism. Han menar att detta är ett historiskt steg för den 

                                                 
71 Intervju med Bayar T. Doski 11/2008 
72 Intervju med Bayar T. Doski 11/2008 
73 Intervju med Bayar T. Doski 11/2008 
74 http://www.perleman.org/default.aspx?page=articles&c=News-Meetings&id=4412 
75 http://www.perleman.org/default.aspx?page=articles&c=News-Meetings&id=4422 
76 http://kurdishglobe.net/displayArticle.jsp?id=91FA73C0193B24BE934B9CAB539FA7EA 
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demokratiska utvecklingen i Kurdistan. Att inte ha möjligheten att forma den politiska 

agendan ledde till bildandet av den nya oppositionen. Detta är enligt den teorin hälsosamt för 

demokratin för att det ger utrymme för andra åsikter. Oppositionen har tendens att inte låta 

makthavarna använda sig av en alltför ensidig politisk agenda. Detta gör i sin tur att den 

politiska policyn speglar mångfalden i samhället.77 Dessa uppgifter visar att i princip hela den 

vuxna befolkningen får delta i valet av befattningshavare. Samtidigt kan vi se att alla som fyllt 

25 har rätt att kandidera till de offentliga posterna. Det här innebär i sin tur att den kurdiska 

demokratin uppfyller analysverktyg B. Enligt de lagändringar till nästa val finns det nya 

tecken på maktdelningsprincipen enligt Lijpharts samarbetsdemokrati och uppfyllande av 

premiss F och G. Med tanke på att man fritt ska kunna starta nya politiska rörelse som "The 

Movement of Change" visar den kurdiska demokratin tecken på församlingsfrihet och 

uppfyllande av analysverktyg E. 

 

4.2 Frihet i systemet 

Doski hävdar att  

"yttrandefriheten är skyddad enligt lag. Medierna har rätt att kritisera den statliga 

apparaten och det finns medier som väl kända för sin ständiga kritik."78  

 

United Nations Assistans Mission for Iraq (UNAMI) är en FN enhet under 

mänskliga rättigheters kontor. Syftet med rapporten var att bistå Iraq med detaljerade 

uppgifter om kränkning av mänskliga rättigheter. UNAMIs sista kvartal rapport (31/3-2007) 
79 om mänskliga rättigheter visar brott mot yttrandefriheten i Kurdistan. Det handlar främst 

om press- och mediefriheten. Enligt rapporten har KRG gjort sig skyldig till trakasserier mot 

journalister, i form av arresteringar för skrivna artiklar om bla. korruption och nepotism. 

Lagen har använts som medel för att bestraffa de journalister som valt att rapporterar om 

dessa offentliga intressefrågor. Rapporten visar att det finns delade meningar i denna fråga. 

Det finns de som valt att öppet kritisera förtrycket av journalister. Samtidigt finns andra som 

menar att journalisterna inte håller sig till en etisk och hög rapporteringsstandard. De senare 

hävdar att journalister som blivit anklagade har publicerat inkorrekt och icke-verifierbar 

information. Rapporten visar även att KNA har intresserat sig för hur problematiken kring 

media och pressfriheten genom att sätta igång egna undersökningar. Presstjänsten i Kurdistan 

                                                 
77 http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/05/2009522232888728.html 
78 Intervju med Bayar T. Doski 11/2008 
79 http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/UNAMIHRReports.aspx 
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har gett ett utkast på ett lagförslag för en ny presslag. Journalisterna har anklagat presstjänsten 

för att vara partisk och för inkompetent för att kunna representera dem. Förutom detta utkast 

har andra lagförslag blivit förberedda separat och skickats till KNA för debatt. En grupp 

intellektuella från Salahuddin Universitet i Erbil har också tagit initiativ till en presslag. 

Lagen som kom till följd av dessa propositioner kommer att diskuteras i nästa stycke. Vidare 

hävdar UNAMI rapporten att arresteringarna av journalister har genomfört med hjälp av 

KRGs säkerhetsorgan Asayish, som har befogenheter över ekonomiska och politiska brott.80        

Den 9 oktober 2008 stiftade KNA en ny lag som gör pressen fri och att ingen 

censur ska tvingas på rapporteringen hos media. Yttrandefriheten och tryckfrihet ska 

garanteras för alla medborgare. Detta gjordes enligt Bordeaux deklarationen som antogs av 

den internationella journalistfederationen 1954. Lagen ger möjlighet till alla medborgare att 

äga och ge ut tidningar. Inga tidningar får stängas av eller konfiskeras. Det finns även 

restriktioner för att falsk information inte ska förekomma. Journalister ska ha friheten att 

utföra sitt arbete enligt lagen. Det innebär att information som rapporterats av journalister inte 

får användas som grund för att skada eller kränka hans/hennes rättigheter. Som helhet ska 

denna lag ge möjligheten till journalister att utföra sitt yrke enligt internationell standard.81 

För mer detaljer hänvisar jag till lag dokumentet som finns på KRGs officiella hemsida, 

www.krg.org. 

Den oberoende organisationen Amnesty International har utgivit en rapport i 

april 2009 som har titeln "Hop and Fear: Human Rights in the Kurdistan region of 

Kurdistan."82 Rapport behandlar bland annat situationen kring yttrandefriheten och de 

kränkningar som skett mot denna grundläggande demokratiska rättighet. Säkerhetsorganen 

har under den senare perioden arresterat en hel del journalister som kritiserat KRG. Rapporten 

visar att fler tidningar blivit stämda av stora politiska aktörer inom de två stora partierna. Den 

nuvarande irakiske presidenten Jalal Talabani stämde exempelvis den oberoende tidningen 

Hawlati för ärekränkning och falsk informationsutgivning. Anklagelserna gick under "artikel 

433" i den irakiska strafflagen som kriminaliserar ärekränkning. Amnesty Internationals 

rapport hävdar att denna artikel i strafflagen sändigt används mot oberoende journalister och 

underminerat yttrandefriheten. KRGs försvar till detta är att den oberoende pressen 

misslyckats med att anta bra redaktions- normer som respekterar kulturella och sociala 

traditioner. Den tidigare nämnda lagen förbjuder arrestering av journalister. Amnestys rapport 
                                                 
80 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/jan-to-march2007_engl.pdf 
81 http://www.krp.org/docs/presslaw-KRI.pdf 
82 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2009/en/fb989a01-dc28-43ea-a7ec-
3726427ce6d6/mde140062009kur.pdf 
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hävdar att journalister fortfarande är föremål för förtryck och i vissa fall arresteringar.83  

Rapporten visade två fall där journalister blivit dömda efter införandet av den nya presslagen. 

Deras artiklar hade publicerats innan lagändringen och de fick 1 månad och respektive 6 

månaders fängelse.84 Dessa uppgifter visar tydligt att yttrandefriheten inte är fullständigt. 

Rapporten visar att journalisterna inte försäkras en av de mest grundläggande demokratiska 

rättigheter. Även då den nya presslagen är en positiv injektion för den demokratiska 

utvecklingen i regionen. Kan vi se att den kurdiska demokratin inte uppfyller analysverktyg 

C. Yttrandefriheten är får inte begränsas för att det begränsar i sin tur den demokratiska 

utvecklingen.         

När det gäller alternativa informationskällor svarade Doski  

" Ja, det finns alternativa informationskällor i som oberoende tidningar och 

internetsidor. Det finns oppositionella medier, men de är svaga." När jag ställde en fråga om huruvida 

lagen skyddar oppositionella medier, var svaret "Lagstiftningen och lagens skydd gäller alla 

medborgare."85  

Enligt Amnesty International rapporten har antalet i media produktionen ökat 

markant i Kurdistan under den senaste perioden. Alltifrån nyhetstidningar, satellit tv- kanaler, 

radio- stationer, magasin och andra publikationer. Majoriteten av dessa medier får offentligt 

stöd av KRG. Andra medier tillhör de två stora politiska partierna PUK och KDP. Även små 

partier har sina egna tidningar och TV- stationer. Trots den stora ökningen av yttrandefriheten 

finns det tydliga riktlinjer på hur dessa medier ska förhålla sig i sina rapporteringar. Enligt 

Amnestys rapport är dessa riktlinjer just att undvika att kritisera det politiska etablissemanget 

som regeringen, de stora partierna och säkerhetsorganen. På sista tiden har den oberoende 

pressen rest sig mot etablissemanget och börjat kritisera KRG. De främsta tidningarna som 

visat sig villiga att kritisera och lyft debatten är dagstidningarna Awena86 och Hawlati87. 

Ämnen som dessa har lyft är till exempel korruption, nepotism, brott mot mänskliga 

rättigheter av säkerhetstjänst Asayish. Även KRGs ministerium och de två stora partierna har 

enligt rapporten influens över många aspekter i Kurdistan.88 Uppgifterna ovan visar att det 

finns tillgång till alternativ informations källor. Även om de inte är fullt utvecklade kan deras 

existens visa att den kurdiska demokrati uppfyller premiss D. När det gäller församlingsfrihet 

svarade Doski att  

                                                 
83 Amnesty International, Hope and Fear, april 2009: 42 
84 Amnesty International, Hope and Fear, april 2009: 45 
85 Intervju med Bayar T. Doski 11/2008 
86 http://www.awene.com/awene.aspx 
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88 Amnesty International, Hope and Fear, april 2009: 42 
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"Medborgarna har mötesfrihet som är grundad i den irakiska konstitutionen men är 

begränsad enligt lagen. Det är enkelt att starta föreningar och organisationer som håller sig inom lagen. 

Det finns möjligheter för den demokratiska processen i den kurdiska regionen av Irak att utvecklas 

men är i behov av mer förtroende och fortsättning av lagstiftningen och dess implementering."89  

 

Det finns organisationer utan regeringsanknytning som kvinnoorganisationer, 

ungdomsrörelser och NGOs (non-governmental organization).90 Med tanke på alla de tidigare 

nämnda politiska partier som tävlar om befattningen, och medieurvalet kan vi se att 

medborgarna kan blida olika typer av organisationer. Som visat ovan kan även nya partier 

komma in politiken vilket är till fördel för analys verktyg E. Detta visar även att den  kurdiska 

demokratin uppfyller analysverktyg E.  

 

5. Slutsats  
5.1 Resultat av analys  

Nu är det hög tid att dra slutsatserna utifrån den empiriska forskningen för att 

besvara min fråga. Eftersom jag vill veta hur vi kan urskilja karaktären av demokratin i 

Kurdistan, har analysverktygen varit som mina glasögon för att se. Teorin har gett mig en bild 

av hur demokrati ser ut i denna region idag. Som ni redan sett har valet av befattningshavare 

skett genom fria och opartiska val. Även om det blev två val mellan 1992- 2005 visar 

analysen positiv framtids möjligheter för att valen återkommer konsekvent. Nästa val kommer 

att hållas under juli i år. Analysen visade att demokratin i Kurdistan uppfyller analysverktyg 

A. Även då kvinnogruppen varit marginaliserad tidigare kan de nya lagändringar tala för en 

positiv utveckling. Detta innebär att den även uppfyller de två första institutionerna av 

polyarki. Det råder allmänrösträtt för hela den vuxna befolkningen. Samtidigt har alla som 

fyllt 25 rätten att kandidera i valet till de offentliga posterna, förutom tidigare Ba´atister. Även 

om tidigare Ba´atister utesluts från politiken, kan jag konstatera att demokratin i den kurdiska 

regionen uppfyller analysverktyg B och på det viset polyarkins tredje och fjärde institution.  

Analysverktyg C uppfylldes inte som vi kan se i analysen och därmed uppfylls 

inte heller polyarkins femte institution, yttrandefriheten. Även om det var det enda 

analysverktyget som inte uppfylldes kan jag hävda att hela demokratin kan falla på grund av 

den. Medborgarna i Kurdistan har enligt analysen begränsad yttrandefrihet. Det innebär att de 

riskerar olika typer av förföljelser och i en del fall frihetsberövande. Den främsta 
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yrkesgruppen som varit utsatt för sådana repressalier består av journalister. Men, den 

nystiftade presslagen kan skapa en konstruktiv effekt för yttrandefriheten och demokratisk 

utvecklingen. Analysen visade att det finns möjligheter för medborgarna i Kurdistan att söka 

sig till alternativa informationskällor. Det innebär att den kurdiska demokratin uppfyller 

analysverktyg D och polyarkins sjätte institution. Vi kan även konstatera att analysverktyg E 

uppfylldes, eftersom medborgarna i regionen har rätt att bilda politiska partier, föreningar och 

oberoende organisationer. Det innebär i sin tur att polyarkins sjunde och sista institution 

uppfylldes. Analysen visar att den rådande regeringen i KRG består av en bred koalition 

mellan 8 olika partier. Detta begränsar makt koncentration vilket är konstruktivt för samarbete 

mellan olika politiska parter. Det betyder i sin tur att analysverktyg F uppfylldes, samt 

samarbetsdemokratin första kriterium. Analysen visade även att valsystemet är byggd utifrån 

den proportionella principen. Detta är positivt för samarbete mellan de olika grupperna i 

samhället eftersom det förhindrar majoritetsstyre och absolut makt. Det innebär uppfyllande 

av analysverktyg G och samarbetsdemokratin fjärde princip. Slutligen kan vi se att den inte 

uppfyller analysverktyg H för att veto rätten finns endast hos presidenten. Vetorätt hos 

minoriteter kan skapa bättre förutsättningar för samarbete.   

 

5.2 Slutdiskussion och reflektioner 

Analysen visar tydligt att alla institutionerna i Dahl polyarki förutom yttrande 

friheten uppfylldes. Därför kan vi tyvärr inte kalla den för polyarki. En försvagad 

yttrandefrihet är en stor brist för politiken. Demokrati kräver ständigt förändring och 

utveckling av nya rättigheter. Om presslagen visar en positiv effekt i framtiden, kan det leda 

till utökade rättigheter för medborgarna och strävan efter polyarki. I auktoritära stater vill 

demokrater ha polyarki i det politiska systemet och i stater som haft polyarki sedan länge 

kräver man mer demokrati. Enligt Dahl finns det många idéer om utveckling av demokrati, 

men ingen har kommit till ett högre stadium än polyarki.91 Eftersom den kurdiska demokratin 

uppfyllde två av de tre valda kriterierna från Lijphart visar det positiva tecken för samarbete 

och demokratisk utveckling. Men veto rätt hos olika minoriteter skulle skapa bättre 

förutsättningar för genuint samarbete. Breda koalitioner skapar möjlighet för alla grupper ska 

vara med i regeringen, vilket ökar samarbete. Samtidigt har det proportionella valsystemet sett 

till att grupperna ska få möjligheten att representeras i parlamentet, vilket också leder till 

utökad samarbete.92 Genom teorin kan vi se att det politiska systemet i Kurdistan fortfarande 
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genomgår förändring, vilket betyder att den inte har nått sin fullständiga form. Den är 

demokratisk uppbyggda med tanke på samarbetsprinciperna och strävar efter polyarki. Det 

som bäst kan beskriva dess karaktär är att klassa den som en "utvecklingsdemokrati".  

När Bagdadregimen drog tillbaka sitt administrativa styre 1991 från Kurdistan 

blev effekten utveckling av demokrati. Valet 1992 ledde till formationen av KNA och KRG 

vilket är unikt i kurdernas moderna historia. Men, den stora utmaningen kom efter valet. 

Utmaningen är att i långsiktiga termer få en fungerande demokratisk process som skapar 

trovärdiga institutioner.93 Denna undersökning har visat mig personligen hur viktigt det är att 

få en fungerande demokratisk politiskt ordning. Det faktum att det bara genomförts endast två 

val mellan 1992-2005 visar att den demokratiska utvecklingen var i fara, men överlevde. Idag 

upplever Kurdistan en ekonomisk boom och skiljer sig i utvecklingen från resten av Irak. 

Mycket beror på de institutionella maktorganens framgångar efter Saddams fall. Den 

etablerade säkerheten har gynnat de ekonomiska och politiska förutsättningarna.94  För att 

samhällsutveckling ska fortsätta sträva efter mer demokrati krävs det stor medborgaranda. 

Konstitutionen gjorde att kurderna fick behålla sin progressiva säkerhet och administration. 

Detta innebar i sin tur möjligheter för den regionala ekonomin att expandera internationellt. 

Ekonomisk utveckling är en avgörande faktor för stabilitet, men för att demokratin ska bli 

kontinuerligt krävs det ett starkt civilt samhälle. Behroos Shojai skrev en artikel (27/09-2007) 

i nättidningen kurdishglobe.net att regionen upplever en hög grad av sociala, ekonomiska och 

politiska förändringar. Han hävdar att medborgarskapet är svagt. Resursfördelning i samhället 

ojämlikt, vilket speglar den sociala stagnationen. Lojalitet till gemenskapen och känslan för 

medborgarskapet kräver ständigt folkligt deltagande i den demokratiska 

samhällsutvecklingen. Maktfördelningen har enligt Shojai endast gynnat det politiska 

etablissemanget, inte medborgarna. Istället för att skapa en hälsosam politiskt miljö för 

förhandlingar, borttog de medborgarens rättighet till en väsentlig politiskt liv. De två stora 

partierna fick erhålla sin maktposition och gjorde de mindre partier i koalitionen till sina 

klienter. Klientpartierna blev nöjda eftersom de fick sin andel. Slutligen betonar han att det 

civila samhället behövs för att demokratin ska fungera.95 Jag har märkt under 

forskningsperioden att det skulle vara intressant att studera vidare i frågor kring det civila 

samhället Kurdistan. Detta skulle ge en djup förståelse av hur pass medvetna medborgarna är 

för att utnyttja sina demokratiska rättigheter. Att studera kring det civila samhället kan ge en 

                                                 
93 Stansfield 2003: 122, McDowall 2004:384 
94 http://kurdishglobe.net/displayArticle.jsp?id=E1DF50D10758DD3709A6BD56C3968892 
95 http://www.kurdishglobe.net/displayArticle.jsp?id=B5B951AEF4071F5BCC6DE26D747EFB14 
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djupare förståelse av institutionaliseringen roll i den politiska kulturen. Detta 

forskningsområde skulle vara intressant för att se folkets roll i politiken i Kurdistan. Det 

skulle ge oss insyn i hur institutionerna förhåller sig i förhållandet till den politiska agendan 

och befolkningen. Det är även intressant att för de ekonomiska aspekterna som 

resursfördelningen i regionen. Vidare forskning i det civila samhället kan vara konstruktiv för 

mer demokratisk utveckling i regionen.   
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Bilaga 1 
 
The aim of these questions is for the research of a bachelor thesis in political science. 
The subject of the paper is on the democracy process in the autonomous Iraqi 
Kurdistan. These questions are constructed so that the answers are estimated to be open 
with follow questions.    

إن الهدف من هذه االسئلة هو ألغراض البحث لشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية للطالب نه ره ف  صالح الدين 
 و موضوع البحث هو حول العملية الديمقراطيَة في إقليم آردستان لبزاز من جامعة سودرتورن  السويدية ، ا محمد علي

:هذه األسئلِة َمْبنية على أن تكون األجوبةالُمَخمَّنة مفتوحَة. في العراق الفدرالي    
 

1. Is the electoral procedure to the positions of legislation assembly honest according to the 
fundamental democratic principle of voting?  

 َهْل اإلجراء اإلنتخابي الختيار جمعيِة التشريِع صادقة طبقًا للمبدِأ الديمقراطِي األساسِي للتصويت؟ .1
 

 
2. Is the gap between the elections relevant to the situation of the autonomous Iraqi 
Kurdistan? 

نتخاباِت مالئمة في حالُة اقليم آرستان العراقي ؟َهْل المدة الزمنية بين اإل .2  
 
3. Can the reigning parties manipulate the elections to favor their positions in the 
governmental apparatus? 

ِي؟َهّل باإلمكان َأْن َتتالعُب األطراُف السائدة في اإلنتخاباِت لَتْفضيل مواقِعهم في الجهاِز الحكوم .3  
 
4. Does the elections contain a high or low standard of moral codes? 

 هل االنتخابات تتضمن معيار قياسي عالي أو منخفض من التصرفات االخالقية .4
 
5. Is it easy or difficult to cheat in the electoral procedures? 

نتخابية؟َهْل هو سهل َأو صعب الخداع في اإلجراءات اإل .5  
 
6. Which population is included in the citizenship and of the autonomous Iraqi Kurdistan?     

 َأّي شريحة سكانية ُمتضّمنة في المواَطنِة في حالُة اقليم آرستان العراقي ؟ .6 
 
7. Who has the right to vote in the general elections of the legislation assembly, presidency 
and the Supreme Court? 

 من الذي َيمتلُك الحّق للَتصويت في اإلنتخاباِت العاّمِة لجمعيِة التشريَع، رئاسة والمحكمة العليا؟ .7 
 
8. Who has the right to candidate in the general elections of the legislation assembly, 
presidency and the Supreme Court? 

 من الذي َيمتلُك الحّق للترّشِح في اإلنتخاباِت العاّمِة لجمعيِة التشريَع، رئاسة والمحكمة العليا؟ .8
 
9. How is the standard of the freedom of speech? 

 آيف هو معيار حرية الكالِم؟ .9
 
10. Can the media (journalists, TV, Internet etc.) practice a high degree of critic against the 
state apparatus without been subjected to threats, subjugation, discrimination or acts of 
violence by the governing parties?  

10. درجة عالية ِمْن النقِد ضّد  ممارسة. ) ن، تلفزيون، اإلنترنت الخصحفيو(ُيْمِكُن ألجهزَة اإلعالم   الجهاِز الجهاز  هل 
 الرسمِي بدون ُأن يخضَع إلى التهديداِت أو يخضِع للتمييِز َأو أعماِل عنف من قبل األطراِف الَحاِآمِة؟
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11. Does it exist alternative information sources that are not sponsored by the state?  

  مصادَر المعلوماِت البديلِة التي َلا ُتتبّنى من قبل السلطة؟ هل توِجُد .11
 
12. How is the condition of the oppositional media, parties, interests groups and other 
nongovernmental organizations?  

يئات غيرحكومية أخرى؟آيف هي ضروف أجهزة إعالم المعارضِة،االحزاب، التجمعات المهتمة وغيرها من ه .12  
 
13. Are those critical and oppositional opponents protected by the law? 

 َهْل أولئك المعارضين الناقدين والمعارضين للسلطة َيْحموَن بالقانوِن؟ .13
 
14. Has the citizens of the autonomous Iraqi Kurdistan freedom of meeting? 

ني اقليم آردستان العراقي ِمْن حرية في اإلجتماع؟َهْل لمواط .14  
 
15. Is it easy by law to start clubs, unions, organizations, interests groups political parties and 
other kind of gathering programs? 

 مصالَح األحزاب السياسية والنوَع اآلخَر ِمْن َهْل هو سهل بالقانوِن البدء بإنشاء المنتديات، إتحادات، منظمات، ُتجّمُع .15
 البرامِج المتراآمِة؟

 
16. Can the democracy process of the autonomous Iraqi Kurdistan be classified as the ultimate 
governmental model for the people of its region?    
ليم آردستان العراق ان تعتبر آنموذج حكومي عالي التصنيف لمواطني االقليم هل يمكن للعملية الديمقراطية في حالة اق .16

 ؟
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Bilaga 2 

ة             ول العملي زاز ح ي الب د عل دين محم الح ال ه ره ف ص ب ن ن الطال ة م ئلة المقدم ى االس ة عل االجوب
راق     تان الع يم آوردس ي اقل ة ف :                                                                 الديمقراطي

  
   

ساعدة    .1 دة و بم م المتح ة االم ن منظم ة و باشراف م ايير الدولي ا للمع ات وفق راء االنتخاب تم اج ي
 .يقية و صادقة بذلك فان االنتخابات التي تجري هي انتخابات حق96IFESمنظمة 

 وفقا للقانون تجري االنتخابات آل اربع سنوات بذلك نجد بان المدة الزمنيو مالئمة .2
ه           .3 ات موقع ه او امكان منع قانون االنتخابات الصادر حديثا أي مسؤول حكومي من استغالل وظيفت

تم   الوظيفي الجراء الدعاية االنتخابية او مساعدة طرف سياسي ينافس في العملية االن            تخابية و ي
 معاقبة أي مسؤول اذا ثبت مخالفته لهذه النصوص القانونية

ة ينبغي                   .4 ة رفيع تتضمن القواعد التي تحكم العملية االنتخابية قواعد سلوك دقيقة و معايير اخالقي
 على االطراف الداخلة في العملية ان تلتزم بها 

ع ال .5 ة لمن اليب و طرق حديث تنباط اس وم باس ة المفوضية تق الء آاف ود وآ ة و بوج ل االنتخابي حي
ى اساليب اخرى يكون الخداع                    ة اضافة ال رق المراقب راع و ف ز االقت الكيانات السياسية في مرآ

 صعبا 
 يحق لجميع ساآني االقليم ان يتمتعوا بحقوق المواطنة    .6
رار               ) 18(اللذين اتموا    .7 ومين بق ر المحك ؤهلين و الغي ة     الثامنة عشر من العمر و الم  من المحكم

 بعقوبة مقيدة للحرية ان يتمتعوا بحق التصويت في االنتخابات
دانا                      .8 ة او م ا بجريم آل من اتم الثالثين من العمر و مواطنا مقيما في االقليم على ان يكون محكوم

ث     ة البع ع حكوم رف م د اقت ون ق ام و ال يك ال الع سا للم ة او مختل وال عام ى ام تحواذ عل باالس
 ضد مواطني االقليم يحق له الترشح اعماال قمعية 

 حرية التكلم و التعبير عن الراي مكفولة في القانون  .9
ا تمارس                    .10 ة بانه يمكن الجهزة االعالم ممارسة النقد ضد الجهاز الحكومي و هناك صحف معروف

 آافة االنتقادات 
 نعم هناك مصادر معلومات بديلة تشمل الصحف و مواقع الكترونية  .11
 قوم اجهزة اعالم المعارضة بعملها لكنها ضعيفة ت .12
 سلطة القانون و الحمايةالقانونية تشمل جميع المواطنين .13
 نعم حرية االجتماع مكفولة في الدستور العراقي و لكنها مقيدة بضوابط قانونية  .14
 اعتقد بانه من السهل انشاء المنتديات و المنظمات عند توفر الشروط القانونية .15
د من                        .16 ى مزي ا بحاجة ال راق ان تتطور و لكنه  يمكن للعملية الديمقراطية في اقليم آوردستان الع

 الوعي اضافة الى اصدار المزيد من التشريعات القانونية و متابعة تنفيذها
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 http://www.electionguide.org/about.php 



 35

Bilaga 3 
 
Svar till de frågor ställda av studenten Narav Salahaddin kring den demokratiska processen i 
den kurdiska regionen av Irak: 

 
1. Det går att hävda att att valproceduren håller internationella mått, med observation av 

förenade nationerna och med organisationen IFES97, i och med detta är valen som 
genomförts realistiska och legitima.  

2. Enligt lagen ska valen hållas var fjärde år vilket gör tidsperioden relavant. 
3. Den nya vallagen förbjuder alla offentliga anställda att utnyttja sin position för att 

manipulera valen eller att assistera en politisks fraktion som konkurrar i valproceduren 
och straffar dessa enligt bevisen 

4. De stadgade lagarna för valproceduren håller höga moraliska värderingar och ser till 
att de inblandade fraktionerna håller sig inom ramarna 

5. Valkommissionen ser till att använda moderna metoder för att hålla valfusk i schack 
och ser till att de poltiska fraktkionerna inte håller sig vid valstationen, den hårda 
observationen genom andra metoder gör valfusket svårt 

6. Alla bosatta i regionen har rättigheten att utnjuta av medborgarskapet 
7. De som har uppfyllt 18 år har rösrätt och även de som sitter i fängelset kan åtnjuta 

denna rättighet under valproceduren  
8. Alla som har uppfyllt 30 års åldern, är permanent bosatt i den kurdiska regionen och 

inte varit dömd för någon kriminell handling, pengertvätt eller jobbar med 
Baatregimen mot regionens medborgare, har rätten att knadidera. 

9. Yttrandefriheten är skyddad enligt lagen 
10. Medierna har rätt att kritisera den statliga apparaten och det finns medier som är kända 

för sin ständiga kritik 
11. Ja, det finns alternativa informationskällor i form tidnignar och internetsidor 
12. Det finns oppositionella medier, men de är svaga 
13. Lagstiftningen och lagens skydd gäller alla medborgare 
14. Medborgarna har mötesfrihet som är grundad i den irakiska konstitutionen men är 

begränsad enligt lagen 
15. Det är enkelt att starta föreningar och oganisationer som håller sig inom lagen 
16. Det finns möjligheter för den demokratiska processen i den kurdiska regionen av Irak 

att utvecklas men är i behov av mer förtroende och fortsätning av lagstiftning och 
deras implementering       

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 http://www.electionguide.org/about.php 
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