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Sammanfattning: 

Syftet med detta arbete var att jämföra den officiella bilden av demokrati i Kuwait, så 

som den beskrivs i konstitutionen från 1962, med den bild som externa oberoende 

aktörer ger vad gäller demokrati i landet. Den externa bilden hämtades från olika FN 

rapporter, Human Rights Watch, Amnesty International och The Bureau of 

Democracy, Human Rights and Labour. Dessa kompletterades sedan med en analys 

av det politiska systemet i Kuwait. Arbetet grundade sig på en demokratisk 

analysmetod som utarbetats av International IDEA (Institute for Democracy and 

Electoral Assistance).  

 

Det visade sig att konstitutionen innehöll många demokratiska och individuella 

rättigheter och garantier ofta i linje med IDEA:s principer. Konstitutionen beskrev 

inte en fullvärdig demokrati, men många av dess komponenter fanns ändå där. Vid en 

jämförelse med de externa aktörernas utsagor visade sig många av dessa rättigheter 

och garantier ej fungera i praktiken. De största diskrepanserna återfanns i det civila 

samhället och speciellt vad gäller yttrandefrihet, i samhället genom diskriminering av 

vissa grupper och i staten genom en ofullständig demokratisk organisation av styret. 

Alla dessa punkter hade långtgående garantier i konstitutionen men visade sig vid en 

granskning i många fall ha förbisetts. 

 

Samtidigt fanns några ljuspunkter. På många områden följde Kuwait konstitutionen. 

På senare tid hade man även förbättrat vissa punkter. Kvinnor hade fått rösträtt, 

bidoun (statslösa) hade börjat få tillgång till välfärdssystemet och ett flertal val hade 

ägt rum enligt principer värdiga en demokrati. Arbetet avslutas med en fråga; Om inte 

en långsam, men försiktig utveckling av demokrati så som sker i Kuwait är bättre och 

mer långsiktig än dagens mer moderna snabba reformiver som ofta förs fram av USA 

och väst. 
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DEL 1. INLEDNING 

 

1962 ett år efter självständigheten från britterna träder den nya konstitutionen i kraft i 

Kuwait. Denna lovar medborgarna långtgående friheter och rättigheter. Staten skall 

styras efter principen ”konstitutionell monarki” vilket betyder en försiktig 

parlamentarism med en stark kunglig maktapparat. Folket representeras genom den 

folkvalda nationalförsamlingen.  

 

Det har nu gått mer än 40 år sedan dess och mycket har hänt i regionen. Inte minst 

Iraks invasion av Kuwait 1990 spelar en viktig roll för landets utveckling. Samtidigt 

har debatten om demokrati och demokratisering fortsatt med allt starkare röster i 

världen. Demokrati skrivs allt oftare in som mål i internationella och bilaterala avtal 

och åberopas allt oftare i interventionistiska sammanhang, i form av ekonomiska, 

sociala och militär sanktioner och åtgärder.  

 

Kuwaits utlovade demokratiska reformer är därför idag minst lika intressanta som 

1962 och frågan är hur väl de har efterlevts. Det är denna fråga som detta arbete 

ämnar undersöka.  

 

Del 1.1. Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera hur den officiella bilden av demokrati i 

Kuwait överensstämmer med den inofficiella. Det vill säga hur statens demokratiska 

utfästelser överensstämmer med externa oberoende aktörers analys av det 

demokratiska läget i Kuwait. Den officiella bilden representeras här av konstitutionen 

och den inofficiella av olika rapporter, de flesta med betoning på individuella 

rättigheter. 

 

Del 1.2. Frågeställning 

 
Hur överensstämmer Kuwaits konstitutions demokratiska utfästelser med vad 

som av oberoende observatörer beskrivs som verkligheten? 
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Del 1.3. Metod och Material 

Arbetet består av fem delar som alla bygger på olika form av material: 

 

Den första syftar till att definiera vad demokrati är och hur man bedömer graden av 

demokrati. Här används IDEA:s modell för demokratisk utvärdering så som den 

framställs i ”International IDEA Handbook on Democracy Assesment” från 2002. 

 

Den andra delen redogör för vad som står i konstitutionen från 1962 vad gäller 

demokrati. Detta analyseras sedan utifrån IDEA:s principer så att vi kan se vad som 

utlovas i form av demokrati i den officiella bilden.  

 

Den tredje delen skisserar en översikt över det idag existerande politiska systemet och 

hur den speglar den demokratiska modell som konstitutionen beskriver. För detta 

kommer olika historiska och statsvetenskapliga källor att användas.  

 

Den fjärde delen granskar den inofficiella bilden genom tre olika aktörer på tre olika 

nivåer. Den mellanstatliga nivån representeras av FN. Här analyseras olika avtal som 

Kuwait ingått med FN och de rapporter genom vilka denna utvärderar Kuwaits politik 

gentemot avtalen. Den statliga nivån representeras av USA. Här kommer i huvudsak 

en rapport att analyseras ”Country Reports on Human Rights Practices 2005”, som 

författats av The Bureau of Democracy, Human rights, and labour. Den utomstatliga 

nivån representeras av Human Rights Watch och Amnesty International. Här lyfts 

framför allt två rapporter fram: ”Human Rights Watch World Report 2001” och 

”Amnesty International Report 2003”. 

 

Den femte delen är den del vari allt detta sedan analyseras och vi kan nå en slutsats 

om hur väl verkligheten överensstämmer med den officiella bilden.  

 

Materialet kan således delas in i två kategorier. Det mer ”hårda” materialet i form av 

officiella dokument och ett top-down perspektiv genom konstitutionen. Det 

”mjukare” materialet i form av oberoende rapporter ämnar sedan analysera det 

hårdare materialet genom att lyfta fram individens och människans rättigheter och 

behov. Ett bottom-upp perspektiv. Det är också detta som IDEA lyfter fram. Individen 
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i demokratin. Det är hon som ska vara utgångspunkten för analysen. Det är hennes 

känslor som visar om samhället hon lever i är demokratiskt.  

 

Processen kan sammanfattas som följer: 

 
 
 
 
 
 
Demokratisering 
Teoretisk grund 
 
 
 

 
Konstitutionen 
Statens bild 
 

 
 

 
Oberoende 
rapporter 
Utomstatlig bild 
 

 
 
 
 
 
 

Överensstämmer konstitutionen med verkligheten 
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DEL 2. Vad är demokrati och hur bedömer man graden av 
demokratisering? 
 

Innan vi kan börja analysera hur Kuwaits konstitution stämmer överens med 

verkligheten vad gäller demokratifrågor, är det viktigt att klargöra vad som menas 

med demokrati och hur man kan analysera hur demokratiskt ett samhälle är. För detta 

har IDEA:s (International institute for democracy and electoral assistance) definition 

och metod för analys använts så som den beskrivs i ”Handbook on Democracy 

Assesment”  från 2002.  

 

IDEA är en mellanstatlig organisation med sitt huvudsäte i Sverige vars syfte är att 

främja demokratisering i världen. De arbetar huvudsakligen genom att förmedla 

kunskap och uppmuntra till debatt om demokrati. De samarbetar med diverse 

mellanstatliga organisationer, specialiserade FN organ, statliga organ, NGO:s och den 

akademiska världen. 

 

”Handbook on Democracy Assesment” är skriven för att hjälpa analytiker i enskilda 

länder att avgöra hur demokratiska deras länder är. Syftet är att uppmuntra debatt, att 

hitta brister och framgångar och att uppmuntra en allmän demokratisering. Boken ger 

en rad punkter vilka skall ligga till grund för den demokratiska utvärderingen och 

specifierar metod och material som kan användas.  

 

Detta arbete ämnar inte analysera den generella demokratiseringen i Kuwait utan 

syftar till att jämföra den officiella bilden av demokrati i landet med den inofficiella. 

IDEA:s handbok kommer därför inte att användas som den mall den är ämnad att 

vara, utan kommer att ligga till grund för definitionen av demokrati och hur denna kan 

analyseras inom ramen för detta arbete. 

 

Del 2.1. En definition av demokrati 

Det är alltid problematiskt att definiera begrepp med så stor betydelse för individen, 

det civila samhället, staten och den akademiska världen, som demokrati innebär. 

Definitionen beror alltid på utgångspunkten hos analytikern. En statsvetare eller en 

ekonom kan ha en mer akademisk definition, medan människan på gatan kanske ser 
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demokrati som verktyget som ska ge just honom eller henne ett värdigare liv. IDEA 

lyckas dock skapa en bred definition av demokrati som troligen skulle tillfredställa de 

flesta parter inblandade i en demokratisk utvärdering, genom att först ge en snäv 

definition för att sedan peka på alla de faktorer som ligger bakom och krävs för att 

detta skall gå i uppfyllelse.  

 

För det första konstaterar man att demokrati bygger på två principer : 

 

1. Allmän kontroll över beslutsfattare och beslutsfattande 

2. Jämställdhet vad gäller respekt för, och möjlighet att göra sig hörd i, 

utövande av denna kontroll.  

 

Detta innebär att alla medborgare i ett land skall ha rätt att på likvärdig basis vara en 

del av beslutsfattandet genom indirekt deltagande, vilket innebär möjligheten att 

övervaka och påverka alla beslut som påverkar ens eget och gemenskapens liv. (IDEA 

2002;13f ) 

 

Denna definition är dock för generell för att kunna vara användbar i en demokratisk 

analys. Därför listar IDEA upp 7 områden, eller medlande värden, vilka ligger som 

grund för och åberopas i en demokrati. (IDEA 2002;14f ) För att dessa ska uppfyllas 

på ett tillfredställande sätt definierar man sedan diverse behov och de institutioner 

genom vilka detta behov realiseras. Tillsammans utgör detta IDEA:s demokratiska 

utvärderings modell. De sju områdena är dessa: 

 

1. Deltagande: Deltagande innebär rätten och resurserna att få och kunna delta i 

den politiska processen samt organ för deltagande och en ”deltagandekultur”. 

För detta behövs civila, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter, val, 

partier, NGO:s och utbildning. 

2. Auktorisering: Godkännande av konstitutionen och val av maktens utövare 

skall utgå från medborgarnas deltagande. De valda skall ha kontroll över de 

icke valda ämbetena.  

För detta behövs folkomröstning, fria och rättvisa val samt system för icke 

valda ämbetens underordnande till de valda.  
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3. Representation: Den lagstiftande församlingen skall vara representativ vad 

gäller den allmänna opinionen och alla allmänna institutioner skall 

representera samhällets sociala sammansättning.  

För detta behövs parti- och valsystem samt lagar mot diskriminering. 

4. Ansvarsutkrävande: Maktens utövare skall kunna hållas ansvariga inför 

folket. Både direkt gentemot det allmänna och indirekt genom parlamentet och 

domstolarna. Civil förvaltning och juridisk integritet måste också garanteras. 

För detta behövs en separation av makten, en oberoende kontrollmekansim, ett 

juridiska bindande regelverk och starka granskande juridiska befogenheter. 

5. Transparans: Regeringen skall vara öppen för granskning av den lagstiftande 

verksamheten och av det allmänna.  

För detta krävs en oberoende media och frihet att utrycka sig genom 

informationslagar. 

6. Responsitivitet: Öppenhet hos regeringen för det allmännas vilja i utformning 

och genomförande av politiken. Till skillnad från ansvarsutkrävande handlar 

detta inte om ansvar efter handlingarnas verkställande utan om att kunna 

känna av opinionen innan man handlar.  

För detta behövs systematiska och öppna procedurer för allmän konsultation, 

effektiv möjlighet till förändring av politik och en lokal politik nära folket. 

7. Solidaritet: Tolerans för det egna landets mångfald och stöd för demokrati 

och demokratisering i andra länder.  

För detta behövs utbildning i civila och mänskliga rättigheter, internationella 

mänskliga rätigheter, verksamheter som FN och internationella NGO:s. 

 

 

Sammantaget utgör detta en bild av hur en bra demokrati skall se ut. I botten har vi 

alltså två grundläggande principer; allas deltagande och allas lika värde i den politiska 

processen. Detta förverkligas genom en mer omfattande process bestående av 

deltagande, auktorisering, representativitet, ansvarsutkrävande, transparans, 

responsivitet och solidaritet.  

 

Demokrati är därigenom en förlängning av samhällskontraktet. De folkvalda väljs att 

styra folket. Det vill säga individen lämnar över rätten att styra till en utvald skara av 

praktiska skäl. (Direkt demokrati är svårt att realisera i ett mångmiljonland) Detta 
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innebär dock inte att han eller hon en gång för alla avsagt sig ansvaret för styret, utan 

en rad skyddsmekanismer skall säkerställa att de valda agerar efter det väljarna anser 

vara rätt politik. Om inte finns alltid hotet att de straffas eller avsätts. För att alla skall 

känna sig delaktiga krävs också att politiken lyfter in hela opinionens åsikter, så att en 

majoritetens tyranni undviks, och att medborgarna känner solidaritet med sina 

medmänniskor.  

 

Del 2.2. En modell för utvärdering av demokrati 

När väl demokratin som begrep definierats går IDEA vidare och ställer upp ett 

ramverk för en utvärdering av hur demokratin efterlevs i olika länder. Denna 

utvärdering bygger på följande fyra faktorer (IDEA 2002;15-17 ): 

 

1. Medborgaren: Här analyseras individens rättigheter. Finns det en 

överenskommelse om ett allmänt medborgarskap utan diskriminering? Är 

staten och samhället genomgående ställt under lagen? Är civila, politiska, 

ekonomiska och sociala rättigheter garanterade för alla? 

 

2. Styret: Här analyseras styret av landet. Ger val medborgarna möjlighet att 

kontrollera regering och dess handlande? Hjälper partisystemet demokratin? 

Är regeringen ansvarig inför folket? Står polis och militär under civil kontroll 

och är de offentligt anställda okorrupta. 

 

3. Det civila samhället: Här analyseras medborgarnas civila agerande. Är media 

oberoende och pluralistisk? Deltar hela samhället i det offentliga?  Anpassar 

sig regeringen efter det civila samhällets önskemål och agerar de så att de som 

påverkas av beslut tas i beaktande. 

 

4. Det internationella samfundet: Här analyseras den större bilden. 

Uppmuntrar landet i sin utrikespolitik demokrati? Hur agerar externa krafter 

gentemot landets egna demokrati? 

 

Alla dessa frågor är viktiga i en analys av graden av demokrati i ett land. För det 

första måste medborgaren garanteras möjligheten att delta i det politiska rummet. För 
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det andra måste staten organiseras på ett sätt som synliggör individen i hela 

styrelseprocessen. För det tredje berikar ett rikt föreningsliv och en pluralistisk media 

en demokrati och för det fjärde spelar det internationella alltid roll, inte minst i den 

globala världsordning vi lever i idag.  

 

Efter att ha definierat demokrati och utformat en modell för utvärdering går IDEA 

vidare med att utarbeta en metod för att kontrollera detta. Inom ramen för detta arbete 

räcker det dock att följa IDEA så här långt. Syftet med arbetet är ju inte att analysera 

hur demokratiskt Kuwait är, utan att jämföra den officiella bilden med den 

inofficiella.  

 

Vi har alltså med hjälp av IDEA fått en bild av hur demokrati som begrepp bör 

definieras och utifrån vilket ramverk den som praktik kan utvärderas. Detta kommer 

att ligga till grund för analysen av Kuwait, både vad gäller den officiella och den 

inofficiella bilden av demokratiseringen i landet.  

 

Del 2.3. En modell för analys av demokrati i Kuwait 

Utifrån IDEA:s definition och analytiska ramverk kan vi skapa en modell för analysen 

av demokratin i Kuwait. Denna modell måste av praktiska skäl anpassas till ämnet 

och syftet med detta arbete. Så till vida används IDEA snarare som en grund än en 

färdig mall. Analysen av Kuwait kommer att följa de sju punkter som IDEA anger 

som medlande värden: Deltagande, Auktorisering, Representation, 

Ansvarsutkrävande, Transparans, Responsitivitet och Solidaritet. Frågorna som 

kommer att ställas grundar sig på den analytiska modell som IDEA ställt upp och som 

bygger på:  

 

medborgaren, styret, det civila samhället och det internationella samfundet.  

 

IDEA:s modell innehåller dock en mer konkret beskrivning av vilka frågor som ska 

ställas, till vem och med hjälp av vilka källor. Dessa frågor kommer inte att användas 

i detta arbete, utan den mer breda, grundläggande modellen som redovisats ovan.  
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DEL 3. Den officiella bilden av demokrati i Kuwait 
 

Vi har nu kommit till första delen i detta arbete; Den officiella bilden av demokrati i 

Kuwait. Här kommer Kuwaits konstitution att analyseras utifrån IDEA:s modell, med 

syftet att se vad den lovar i form av demokratiska utfästelser. I nästa kapitel kommer 

sedan detta att sättas i förhållande till den politiska situationen idag och oberoende 

rapporters bedömning av läget i landet.  

 

Konstitutionen har hämtats från parlamentets, majlis al-umma, hemsida. Den är på 

arabiska, men det finns engelska översättningar. Dessa bör dock läsas med 

försiktighet då de kan innehålla vissa felöversättningar. Inför inläsningen till detta 

arbete fann författaren vid en jämförelse mellan den arabiska texten och en engelsk 

översättning, från International Constitutional Law (ett webb-baserat projekt för 

översättning och jämförelse av konstitutioner) till exempel ordet jins översatt till ras, 

medan den vanliga översättningen är kön. Arabiskan är ett väldigt rikt språk och jins 

kan betyda ras, men den vanliga översättningen är kön och speciellt i detta 

sammanhang är det mer sannolikt att tro att ordet syftar på detta. 

 

Fakta om Kuwait (CIA-WFB) 
 
Area:    17 820 km2 
Population:   2 505 559 (varav ej medborgare; 1 219 354) 
BNP per capita:  55 300 US dollar 
Ekonomi:  Ca. 10% av världens oljereserver. Oljan utgör 95% av 

exportinkomster och 80 % av statsinkomst.  
Religion:   Islam 85% (varav 70% sunni och 30% shia) 

 

 

Del 3.1. Demokrati i konstitutionen 

Den Kuwaitiska konstitutionen skrevs av en konstitutionell församling och godkändes 

1962 av emiren ett år efter Kuwaits självständighet från Storbritannien. I januari 1963 

trädde den i kraft vid nationalförsamlingens första möte. 
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Konstitutionen består av 183 artiklar och behandlar i tur och i ordning de 

grundläggande principerna för styret av Kuwait, emiren, den rådgivande 

församlingen, ministerrådet och det juridiska systemet. 

Det finns väldigt lite skrivet om konstitutionen ur ett juridiskt perspektiv. Enligt 

International Constitutional Law är den kuwaitiska konstitutionen inspirerad av både 

västerländska och arabiska modeller. (ICL, 2008) Redan i den andra artikeln kan man 

läsa att sharia, d.v.s. islamisk lag, skall vara EN huvudkälla till landets lag. I övrigt 

har konstitutionen en struktur som liknar de europeiska konstitutionerna, även om 

vissa demokratiska rättigheter saknas och en del av de garantier som ges, vid en 

närmare läsning visar sig svagare än de först ser ut.   

 

I konstitutionen kan man läsa att Kuwaits styre skall vara demokratisk och att 

suveräniteten ligger hos folket som är källan till all makt. (KK;§6) (Det arabiska ordet 

för folket är här umma. Umma kan också syfta till den muslimska gemenskapen, men 

det finns i detta sammanhang ingen anledning att tro att det skulle menas något annat 

än folket, d.v.s. medborgarna i Kuwait.) Det styre som beskrivs i konstitutionen är 

dock långt ifrån demokratiskt då allt för stor makt alltjämt ligger i emirens händer 

som ju inte är folkvald. Man kan dock finna många av de rättigheter och garantier 

som annars finns i en demokrati. För medborgaren innebär detta bland annat följande: 

 

Del 3.1.1. Medborgaren i Kuwaits konstitution: 
Rättvisa, jämlikhet och frihet är samhällets grundpelare. Dessa skall skyddas av staten 

som också ska garantera jämlika möjligheter för dess medborgare. Personlig frihet 

skall garanteras och alla människor skall behandlas lika vad gäller värdighet, 

rättigheter och skyldigheter utan distinktion vad gäller kön, ursprung, språk eller 

religion. (KK;§7,8,29) 

 

Frihet i religion är garanterad så länge den inte hamnar i konflikt med allmän ordning 

eller moral. Åsikter och press garanteras, liksom är rätten att få utrycka sig verbalt 

och i skrift, i enlighet med lagen. Avlyssning av kommunikation får inte förekomma 

annat än vad lagen förskriver. (KK;§35-37,39) 
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Staten garanterar också att gamla, sjuka och människor oförmögna att arbeta får hjälp. 

Staten skall också verka för dess medborgares utbildning som i de tidiga stadierna (al-

marahil al-awwaliyya) är obligatorisk och gratis, målet är att eliminera analfabetism. 

Staten agerar också för att uppmuntra forskning. (KK;§11,13,14,40) 

 

Nationens ekonomi bygger på social rättvisa vars mål är att höja livsstandarden för 

dess medborgare. Privat ägande garanteras, vilket betyder att egendom inte kan 

beslagtas annat än inom ramen för vad lagen föreskriver om det allmännas bästa och 

rättvis ersättning skall i sådant fall utgå till den drabbade. Alla skall också ha rätt att 

röra sig och bosätta sig var man vill, inom ramen för vad lagen föreskriver. 

(KK;§18,20,31) 

 

Relationen mellan arbetare och arbetsgivare skall regleras i lagen. Alla har rätt att 

arbeta och att få välja sitt arbete. Staten skall också garantera att möjligheten till 

arbete finns. (KK;§22,41) 

 

Ingen skall utsättas för tortyr. Inga straff och brott kan fastsällas utanför lagens ramar. 

Vid misstanke om brott behandlas den åtalade som oskyldig tills motsatsen bevisats i 

en rättegång i vilken rätten till försvar är garanterad. (KK;§31,32,34) 

 

För medborgaren framstår konstitutionen alltså som ett skyddsnät och en garanti för 

mycket av det som demokrati står för; alla medborgares lika rättigheter och friheter, 

ett samhälle utan diskriminering, en rättsäkerhet som garanterar medborgaren en 

rättvis bedömning då behov av detta uppstår, en ekonomi grundad på social 

utveckling och ett socialt skyddsnät för de som är i behov av hjälp från samhället, alla 

medborgares utbildning som ett civilisatoriskt uppdrag, religionsfrihet och garantier 

för frihet att uttrycka sin åsikt genom press och privat, mellan vänner och i mer 

offentliga sammanhang.  

 

Så långt lovar konstitutionen stort. Vi ser här mycket av vad IDEA ställer som krav på 

en demokrati utifrån medborgarens perspektiv. Det vill säga det skyddsnät som skall 

ligga till grund för demokratin. Den förankring som skall göra den möjlig. Låt oss nu 

gå vidare och se vad konstitutionen säger om styret av Kuwait utifrån principen om 

demokrati. 
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Del 3.1.2. Styret i Kuwaits konstitution: 
Kuwait ska styras efter principen om delning av makten, det vill säga en separation av 

lagstiftande, verkställande och dömande makt. Den lagstiftande makten ligger hos 

emiren och Nationalförsamlingen. Den exekutiva makten ligger hos emiren och 

regeringen. Den dömande makten ligger hos domstolarna som agerar i emirens namn. 

(KK;§50-53) 

 

Emiren figurerar därmed i alla delarna, även om den dömande makten endast agerar i 

hans namn, så en fullt ut genomförd delning av makten kan man knappast tala om. I 

det avseendet utlovar konstitutionen ingen demokratisk lösning av styret av Kuwait. 

Snarare handlar det om en lösning som inser värdet i en delning av makten, men inte 

fullt ut vågar realisera detta. Den struktur som konstitutionen beskriver angående hur 

Kuwaits styre skall organiseras lyder som följer: 

 

Emiren är statens överhuvud. Ministrar och premiärminister utnämns och sägs upp av 

honom. Ministrarna utnämns efter nominering av premiärministern. De är alla 

ansvariga inför Emiren. Emiren har rätt att initiera, bifalla och kungöra lagar. När en 

ny lag fastställts av nationalförsamlingen skall emiren kungöra ordningen för dess 

förverkligande utan att göra några förändringar av lagen. Emiren är överbefälhavare 

över armén och kan vid behov utlösa undantagstillstånd. (KK;§54,56,58,65,67,69,72) 

 

Emiren väljs indirekt av nationalförsamlingen genom att Emiren vid tillträde inom ett 

år måste utse en kronprins och denna skall erhålla församlingens samtycke. Om denna 

inte godkänner Emirens val måste emiren ställa upp minst tre alternativ varav 

församlingen måste välja ett. Emiren skall väljas från släktingar till Mubarak al-

Sabah. (KK;§4) 

 

Nationalförsamlingen, på arabiska majlis al-umma, består av 50 medlemmar som 

väljs i allmänna och sekretessbelagda val. Församlingen sitter i perioder om fyra år 

och varje års session är minst 8 månader lång. Nationalförsamlingen väljer en 

president att leda dess arbete, samt nödvändiga kommittéer. Dess möten är öppna för 

allmänheten, men kan vara hemliga om regeringen, församlingens president eller tio 
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av dess medlemmar så önskar. Möten är bara giltiga om mer än hälften är närvarande 

och beslut tas genom majoritetsbeslut med undantag för de beslut som kräver en 

speciell majoritet. (KK;§80,83,92-94,97) 

 

En ny regering skall redovisa sitt program för församlingen som kan lämna 

synpunkter på detsamma. Församlingen har rätt att ställa frågor till premiärministern 

eller ministrarna, samt att föra fram interpellationer till dem. Ministrarna är ansvariga 

inför församlingen och om denna förlorar förtroendet för en minister är denna 

tvungen att avgå. Beslut om misstroende fattas efter utfrågning och debatt, genom en 

omröstning där ministrarna ej deltar. Beslutet fattas genom majoritetsbeslut. (KK;§98-

101) 

 

Om församlingen tappar förtroendet för premiärministern ligger beslutet hos emiren. 

Han kan då antingen avskeda premiärministern och utse en ny regering eller upplösa 

nationalförsamlingen. Om emiren väljer det senare alternativet och den nya 

församlingen inte heller anser sig ha något förtroende för premiärministern måste 

denne dock avgå och en ny regering utses. (KK;§102) 

 

Emiren kan ajounera församlingen, men inte längre än en månad. Han kan också lösa 

upp församlingen, varpå nyval måste utlysas inom två månader. Om så inte sker skall 

den gamla församlingen återgå till sitt arbete. (KK;§106,107) 

 

Alla medlemmar i församlingen har rätt att lägga fram en proposition. De är fria att 

uttala vilka åsikter de vill och kan inte hållas ansvariga för något de sagt i 

församlingen.(KK;§109,110) 

 

Församlingen har rätt att föra fram önskemål till regeringen rörande frågor som har 

med allmänheten att göra. Om regeringen inte kan göra något åt önskemålen måste de 

förklara varför. Församlingen har rätt att tillsätta kommittéer för att utreda frågor 

inom dess kompetens. Ministrar och departementsanställda måste svara på frågor som 

de eventuellt ställer. Bland församlingens kommittéer finns en speciell kommitté som 

skall ta hand om medborgarnas petitioner och klagomål och söka svar på dem. 

(KK;§113-115) 
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Militär  får varken komma in i församlingen eller stationera sig där utanför, annat än 

om församlingens presidenten beordrar det. (KK;§118) 

 

Medlemmar av församlingen får normalt inte inneha andra allmänna uppdrag, sitta i 

styrelsen för ett företag eller handla med staten. (KK;§120,121) 

 

Regeringen kontrollerar statens tillgångar. Den lägger upp ramarna för regeringens 

allmänna politik samt övervakar de statliga institutionernas arbete. Överläggningar i 

rådet är hemliga. Premiärministern samordnar arbetet mellan de olika departementen. 

Regeringsbeslut som kräver dekret skall godkännas av emiren. Premiärministerns 

entledigande innebär att alla ministrar avgår.(KK;§123,127-129) 

 

Inga ministrar får ha andra yrkesrelaterade och finansiella åtagande, sitta i styrelse 

eller sälja eller handla med staten. (KK;§131) 

 

Den årliga budgeten diskuteras i nationalförsamlingen och fastställs och regleras i 

kraft av lag. Församlingen skall också få ta del av föregående års finansiella rapporter 

för godkännande. Liksom de varje år ska få minst en uppdatering av statens 

finansiella läge. Vid sidan om detta skall en oberoende finansiell granskande enhet, 

under nationalförsamlingen sättas upp. (KK;§140-151) 

 

Enligt lag skall det finnas oberoende självstyrande kommunala myndigheter, under 

överinseende av regeringen. Alla individer har rätt att ta kontakt med de allmänna 

myndigheterna. Statliga ämbeten skall i utövandet av sina uppdrag agera för 

allmänhetens bästa. (KK;§26,45,133) 

 

Militära styrkor får endast sättas upp av staten. Ett högre råd för försvarsfrågor skall 

övervaka dessa och ta ansvar för landets försvar. (KK;§159,161) 

 

Det juridiska väsendet är självständigt. Domare står, i utövandet av sina ämbeten, ej 

under någon auktoritet och ingen inblandning i rättsväsendet är någonsin tillåtet. 

Militära domstolar har, annat än vid undantagstillstånd, endast befogenhet att döma 

militära brott av militär personal. Domstolsöverläggningar är öppna för allmänheten 



 20 

om inte lagen föreskriver annat. Alla har rätt att använda sig av domstolsväsendet. 

(KK;§163-166) 

 

Lagen specificerar vilken del av rättsväsendet som skall avgöra konstitutionella 

spörsmål. Om denna del av rättsväsendet anser en lag vara oförenlig med 

konstitutionen skall lagen anses ogiltig. (KK;§173) 

 

Konstitutionen ger överlag en svepande bild över organisationen av det kuwaitiska 

styret. Den verkliga fördelningen av makten är svår att skymta. Emiren har stora 

befogenheter, så som det sista ordet i mycket av det som styr politiken.  Regeringen i 

sin tur leds av ministrar som inte representerar folkets vilja så som den gör sig 

gällande i valen till nationalförsamlingen, utan som väljs av monarken. Folkets 

demokratiska makt ligger därför hos nationalförsamlingen som ska väljas i 

demokratiska val. Det vill säga konstitutionen utlovar allmänna och sekretessbelagda 

val. Hur mycket nationalförsamlingen har att säga till om är dock svårt att utläsa i 

konstitutionen. 

 

Församlingen skall vara den lagstiftande enheten i samhället. Konstitutionen 

föreskriver att ingen lag kan träda i kraft om den inte godkänts av 

Nationalförsamlingen och valideras av emiren. Om Emiren ej validerar ett lagförslag 

från nationalförsamlingen och församlingen med två-tredje delars majoritet kommer 

till ett annat beslut än Emiren är denne dock tvungen att godkänna lagen. (KK;§66,79) 

Såvida har emiren ett stort inflytande över den lagstiftande processen.  

 

Nationalförsamlingen har också ett visst inflytande i valet av emiren. I allt annat 

framstår nationalförsamlingen som en granskade och rådgivande myndighet. Den kan 

missförtroendeförklara en minister, den har rätt att ställa frågor till regeringen och 

tillsätta kommittéer för att utreda olika situationer i samhället, samt att lägga fram 

propositioner. Nationalförsamlingen skall också godkänna regeringens årliga budget 

och har rätt att kontrollera landets ekonomiska utveckling under pågående budgetår. 

 

Konstitutionen ger därför nationalförsamlingen rollen som folkets väg in på Kuwaits 

politiska arena. Dess makt är beskuren, men konstitutionen utlovar dock många 

rättigheter för denna folkvalda myndighet. 
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Medborgaren i styret av Kuwait garanteras dessutom en viss roll i styret utöver valet 

av nationalförsamling. Som nämnts skall det finnas en speciell kommitté i 

församlingen för att ta hand om folkets petitioner. Och församlingen har rätt att föra 

fram allmänhetens önskemål till regeringen. Även de lokala myndigheternas vikt lyfts 

fram liksom det allmännas bästa i statligt ämbetsutövande, och medborgarens rätt att 

ta kontakt med de allmänna auktoriteterna. Konstitutionen knyter därför an till det 

som IDEA kallar responsivitet, det vill säga en öppenhet för allmänhetens vilja även 

innan beslut tas.  

 

I konstitutionen finns också en garanti för att den militära makten ligger hos staten 

och att rättsväsendet fungerar på ett sätt som garanterar en rättvis bedömning vid 

misstanke om brott eller dylikt. Två viktiga faktorer i en demokrati. 

 

Del 3.1.3. Det civila samhället i Kuwaits konstitution: 
Alla individer är garanterade rätten att forma sammanslutningar och föreningar på 

nationell basis dock på ett fredligt sätt i enlighet med vad lagen föreskriver. Ingen ska 

tvingas att gå med i en sammanslutning eller förening. (KK;§43) 

 

Individer har rätt till privata samlingar, utan krav på tillstånd och polisen har ingen 

rätt att närvara på sådana sammanslutningar. Allmänna möten och sammanslutningar 

är tillåtna i enlighet med vad lagen föreskriver, dock under förutsättning att de är 

fredliga och ej omoraliska. (KK;§44) 

 

Det civila samhället ges därmed möjlighet att agera i det offentliga rummet, även om 

gränser för fredlighet och moral kan utnyttjas för att hindra eventuella möten mellan 

människor. Garantin finns dock och det är en viktig punkt i det demokratiska 

manifestet. 

 

Del 3.1.4. Det internationella samfundet i Kuwaits Konstitution 
Vad gäller det internationella samfundet säger konstitutionen inget om hur man ställer 

sig till demokrati i andra länder. Inte heller påtalas andra länders roll i Kuwait annat 

än att Kuwait är ett suveränt och självständigt land. 
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Del 3.1.5. Hur demokratisk är Kuwaits konstitution? 
Vi har nu tittat på konstitutionen utifrån de fyra analytiska grunder som IDEA ställt 

upp: Medborgaren, styret, det civila samfundet den internationella arenan.  

 

Den generella definitionen av demokrati är som tidigare nämnts: Allmän kontroll över 

beslutsförfarandet och jämställdhet i denna kontroll. Detta garanteras till viss del i 

konstitutionen. Nationalförsamlingen ges viss makt även om denna är beskuren och 

medborgarna garanteras en jämlik behandling utan diskriminering.  För att få en mer 

nyanserad bild av detta förhållande kan det dock vara intressant att titta närmare på de 

7 punkter genom vilka IDEA definierar demokrati och som alla ryms i den analytiska 

modell som applicerats på konstitutionen ovan. 

 

Deltagande: Möjligheterna för medborgerligt deltagande sker i huvudsak genom 

nationalförsamlingen och graden av deltagande står därigenom i proportion till hur 

mycket församlingen har att säga till om. Som vi har sett är nationalförsamlingens 

makt beskuren, men den ger ändå folket viss betydelse i styret av Kuwait.  

 

Staten skall också garantera folket en socialt rättvis ekonomi, ett utbyggt 

välfärdssystem och utbildning. Detta stärker också folkets möjligheter att påverka. En 

av grundpelarna för demokrati är enligt IDEA just detta. Att medborgaren skall 

garanteras ekonomiska och sociala förutsättningar för att kunna delta i politiken. 

 

Auktorisering: Nationalförsamlingen är direkt vald av folket. Detta vals 

demokratiska agenda garanteras i konstitutionen. Emiren väljs indirekt och utifrån en 

liten skara kandidater av nationalförsamlingen, medan regeringens sammansättning 

inte alls speglar valresultaten till nationalförsamlingen, utan väljs av emiren. 

Nationalförsamlingen kontrollerar dock alla ministrar, med undantag för 

premiärministern, så till vida att de kan tvingas avgå om församlingen förlorar 

förtroendet för dem. Nationalförsamlingen skall också granska regeringen inom vissa 

områden.  
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Att valet av maktens utövare skall utgå från folket är vad som menas med 

auktorisering. Detta garanteras bara delvis i den kuwaitiska konstitutionen, genom att 

enbart gälla nationalförsamlingen. 

 

Representation: Konstitutionen garanterar allas lika värde och förbjuder all form av 

diskriminering. Det finns därigenom inga konstitutionella hinder för att 

Nationalförsamlingens sammansättning skulle kunna representera samhällets sociala 

sammansättning. Könsfrågan kommer att behandlas senare, men det räcker här att 

konstatera att det i konstitutionen inte finns några hinder för en kvinnlig 

representation. 

 

Partier anses enligt IDEA vara en föresättning för att respresentation skall kunna 

uppnås. I konstitutionen nämns inte något om partier, vilket å ena sidan betyder att de 

inte är förbjudna, men att det likväl inte finns några garantier för deras existens. (Mer 

om detta senare) 

 

Ansvarsutkrävande: Medborgarna ges möjlighet till ansvarsutkrävande direkt och 

indirekt genom nationalförsamlingen. Direkt genom att de väljer dess medlemmar, 

indirekt genom nationalförsamlingens befogenheter att kontrollera regeringen.  

 

Rättsväsendets självständighet är garanterat i konstitutionen, liksom rättsväsendets 

befogenhet att kontrollera lagars överensstämmelse med konstitutionen. 

 

Regler för ministrars och folkvaldas agerande utanför sina ämbeten anges också i 

konstitutionen. De får till exempel inte ha vilka uppdrag som helst utanför sitt ämbete. 

Detta förhindrar att partiskhet uppstår i politiska frågor samt försvårar korruption. 

 

Transparans: Som tidigare nämnts har nationalförsamlingen viss möjlighet att 

granska regeringens agerande. Annars verkar regeringen och emiren stå utanför 

allmänhetens insyn. Öppenheten i Kuwaits styre är därför ett faktum bara i vissa fall 

och utifrån nationalförsamlingen.  
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Press och yttrandefrihet är garanterade, vilket ger medborgarna möjlighet att vädra 

missnöje offentligt och därigenom skapa debatt. För detta behövs dock en insyn i 

politikens korridorer och det garanteras bara delvis i konstitutionen. 

 

Responsivitet: Medborgarna ges möjlighet att påverka beslut innan de tas genom val 

till nationalförsamlingen. De ges också som nämnts tidigare möjlighet att påverka 

politiken genom att det skall finnas en speciell kommitté i församlingen för att ta hand 

om folkets petitioner. Politik på lokal nivå garanteras också även om det inte står 

mycket om formerna för denna.  

 

Hur stor möjlighet folket verkligen har att påverka beslut utanför 

nationalförsamlingens ramar står det mycket lite om i konstitutionen.  

 

Solidaritet: Om det som IDEA sammanfattar under rubriken solidaritet står det inget 

om i konstitutionen. Det internationella perspektivet saknas helt. 

 

Del 3.1.6. Demokrati i Kuwaits konstitution som en utgångspunkt för 
analys: 
Sammantaget ser bilden för demokrati i Kuwait, så som den beskrivs i konstitutionen, 

ut mer som en skiss än en färdig målning. Demokrati utlovas liksom delning av 

makten. Detta efterlevs dock bara till viss del när man granskar konstitutionen 

närmare.  

 

Demokrati så som IDEA definierar begreppet existerar i form av vissa rättigheter och 

friheter samt deltagande genom nationalförsamlingen. Men utöver detta saknas en 

verklig delning av makten och deltagande i maktens korridorer är för medborgaren 

endast möjligt genom nationalförsamlingen och det begränsade utrymme denna 

myndighet har i förhållande till emiren och regeringen. 

 

Vissa demokratiska teman är ändå garanterade i konstitutionen, så som vi sett ovan, 

och de är dessa vi nu ska granska, genom att se hur de efterlevs i den reella politik 

som Kuwait har fört sedan 1963 till idag. 
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DEL 4. Det politiska systemet i Kuwait - En översikt 
 

Innan vi går vidare och granskar vad de oberoende rapporterna säger om läget i 

Kuwait kan det vara intressant att titta på hur det kuwaitiska politiska systemet ser ut 

idag.  

 

Med bakgrund i konstitutionen, traditionen och den historiska utvecklingen har 

Kuwaits politiska system utkristalliserat sig i en modell som brukar kallas 

konstitutionell monarki. Detta innebär att landet styrs efter en parlamentarisk modell 

men med stor makt kvar i händerna på kungafamiljen och emiren. 

 

Den exekutiva makten ligger hos emiren och ministerrådet. Emiren utser en 

premiärminister som i sin tur utser ministerrådet som sedan godkänns av emiren. De 

tunga posterna reserveras för den kungliga familjen, medan de andra ministrarna 

hämtas från olika fraktioner i samhället, för att därigenom skapa en politisk balans i 

regeringen samtidigt som kungafamiljen behåller taget över makten. (Diamond, 

2003;86) Minst en minister måste vara en folkvald representant av 

nationalförsamlingen. (BD, 2005) 

 

Den legislativa makten ligger hos nationalförsamlingen som tillsätts genom allmänna 

val i 25 valdistrikt och som sitter i fyra år. Alla vuxna män, och sedan 2005 även 

kvinnor, som inte är verksamma inom militären eller polisen och som är minst 21 år 

gamla och har varit medborgare i landet i minst 20 år har rätt att rösta och att ställa 

upp i val. (CIA-WFB) Alla ministrar sitter också automatiskt med i församlingen. 

Eftersom åtminstone en av dessa måste komma från parlamentet innebär detta att 

regeringen har upp till 15 lojala representanter i församlingen. Dessa har rätt att rösta 

inom de flesta frågor. (Diamond, 2003;86) 

 

Ministerrådet behöver inte ha församlingens godkännande, men denna kan 

misstroendeförklara en av dess medlemmar och därigenom uttrycka sitt missnöje. 

Detta sker efter en interpellation, och om minst 10 medlemmar önskar, genom 

omröstning (där ministrarna ej deltar) och leder till avgång om ministern förlorar. 

Detta kan dock endast ske mot en minister och inte mot hela regeringen. (Diamond, 

2003;86) 
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Kuwaits politiska system (mars 2008) 

 
 

 
EMIR 

Statschef 
(Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah) 

 
 
 

 
 

KRONPRINS 
(Sheik Nawaf al-Ahmad  

al-Sabah) 
 

 
 
 
 

PREMIÄRMINISTER 
Regeringschef 

(Sheik Nasir al-Muhammad al-Ahmad al-Sabah) 
 
 
 

 
 
 

MINISTERRÅD (max 16) 
 
 
 
 
 
 

NATIONALFÖRSAMLING 
(Majlis al-umma) 

50 medlemmar + ministrarna 
 
 
 
 
 
 

VALDISTRIKT (25 stycken) 
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Emiren har vetorätt i församlingen, men denna kan förbises med en två-tredjedelars 

majoritet i församlingen. (Long, 2002;140) 

 

Frågan är hur stor makt parlamentet egentligen har. 1999 års nedröstning i 

nationalförsamlingen av emirens och regeringens förslag att utvidga rösträtten till 

kvinnor illustrerar att de i varje fall kan gå emot kungahuset. (Även om det vid detta 

tillfälle var till det sämre.) Vidare har nationalförsamlingen vid flera tillfällen tvingat 

ministrar att avgå genom misstroendevotum eller som ett resultat av den så kallade 

grillning som ministrar får utstå inför församlingen då den är missnöjda med deras 

politik. (BD, 2006) 

 
Vid sidan om regeringen finns ett kommunalt råd som består av 16 medlemmar som 

sitter i perioder om fyra år. 10 av dessa väljs i allmänna val, medan 6 tillsätts av 

regeringen. Rådet bestämmer över infrastrukturella frågor och kommersiell planering. 

(BD, 2006) Det står inte mycket om formerna för den kommunala politiken i 

konstitutionen. Detta kommunala råd figurerar överhuvudtaget inte i konstitutionen.  

 

Av allt att döma sker valen i Kuwait mer eller mindre öppet och fritt, även om det 

finns rapporter om ”röstköperi” från både regering och opposition. (BD, 2006) Det 

verkar också som att medborgarna har vant sig vid valen och förväntar sig att de sker 

enligt demokratins spelregler. (Diamond, 2003;86) 

 

Politiska partier är inte tillåtna och valet till nationalförsamlingen sker genom 

personliga val. Dock kan man skönja vissa politiska grupperingar: Islamister, liberala 

och regeringstrogna är de största. (Diamond, 2003;88) I konstitutionen nämns inte 

partier överhuvudtaget. Detta förbud har således ingen grund i konstitutionen.  

 

Så långt representerar det politiska systemet vad vi tidigare läst i konstitutionen. Det 

vill säga en parlamentarisk form som släpper in demokratins principer men med en 

stark makt reserverad till Emiren. Alla viktiga positioner innehas av medlemmar av 

kungafamiljen.  
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Al-Sabah dynastin – Kuwaits eviga ledarskap 

 

Kuwaits ursprung och al-Sabah går hand i hand. Fram till 1700talet tillhörde detta 

karga landskap Bani Khalid stammen, men beboddes endast av ett fåtal herdar och 

fiskare. I början av 1700talet anlände al-Sabah tillsammans med ett antal familjer som 

drivits från sina hem (om man ska tro traditionen) på grund av hungersnöd. Medan de 

andra familjerna tog ansvar för båtar, pärlfiske och handel, engagerade sig al-Sabahs 

familj i styret av bosättningen. I mitten av 1700talet frigjorde sig familjerna som då 

leddes av al-Sabah den första från Bani Khalid stammens beskydd och grundade 

Kuwait. Sedan dess har landet styrts av ättlingar till Sabah den första. (Rush, 

1987;193ff) 

 

En av de mest betydelsefulla Emirerna i Kuwaits historia är Abdullah den tredje: Det 

är under hans regeringstid som Kuwait blev självständigt från britterna och en ny 

konstitution promulgerades i vilken Nationalförsamlingen erhöll sitt mandat. 

 

Enligt konstitutionen skall emiren utses bland de manliga ättlingarna till Mubarak den 

första som styrde Kuwait mellan 1896 och 1915. I praktiken har dock emiren valts ur 

de familjer som kan härledas till två av hans söner Jabir den andra och Salim den 

första. (Rush, 1987;2) 

Den nuvarande och femtonde emiren som tillsattes i januari 2006 heter Sabah al-

Ahmad al-Jabir al-Sabah. De flesta andra viktiga positioner i styret av staten besitts 

för närvarande också av medlemmar ur al-Sabah familjen såsom premiärministern, 

utrikesministern, inrikesministern och ministern för olja. 

 

Kronprinsen var tidigare alltid premiärminister men numera är dessa två positioner 

separata. Det hindrar dock inte att kungen utser en familjemedlem att sitta som 

premiärminister, för närvarande hans brorson. (BBC-CP) Som tidigare nämnts 

innehar också kungafamiljen de viktigare ministerposterna.  

 

Demokratin är också starkt beskuren genom att regeringens sammansättning inte 

representerar folkets vilja genom val och inte är direkt ansvarig inför parlamentet, 

även om församlingen ges viss möjlighet att påverka regeringen.  
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Emiren har också befogenhet att upplösa parlamentet, vilket han också gjort ett antal 

gånger, 1976-1981, 1986-1992 och 1999. Den sista gången skedde nyval inom den 60 

dagar lagstadgade perioden. (BBC-CP) 

 

Syftet med detta arbete är dock inte att redogöra för hur demokratiskt Kuwait är. Vi 

har redan konstaterat att landet inte är en demokrati, i varje fall inte inom begreppets 

konventionella mening. Syftet är istället att analysera hur landet lever upp till 

utlovade demokratiska utfästelser. Utifrån detta synsätt är det politiska systemet i stort 

i linje med konstitutionen. Speciellt sedan kvinnor numera tillåts rösta och ställa upp 

för val. Låt oss nu istället gå vidare med att analysera Kuwaits demokrati utifrån en 

mer djupare analys. 
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DEL 5. Den inofficiella bilden av demokrati i Kuwait 

 

I detta kapitel kommer de demokratiska rättigheter som garanterats av Kuwait genom 

konstitutionen att analyseras utifrån tre externa institutioner på tre olika nivåer av den 

internationella arenan:  

 

Den mellanstatliga nivån representeras av FN. Här analyseras olika avtal som 

Kuwait ingått med FN och de rapporter genom vilka denna utvärderar Kuwaits politik 

gentemot avtalen.  

 

Den statliga nivån representeras av USA. Här kommer i huvudsak en rapport att 

analyseras ”Country Reports on Human Rights Practices 2005”, som författats av The 

Bureau of Democracy, Human rights, and labour.  

 

Den utomstatliga nivån representeras av Human Rights Watch och Amnesty 

International. Här lyfts framför allt två rapporter fram: ”Human Rights Watch World 

Report 2001” och ”Amnesty International Report 2003” 

 

Alla dessa rapporter har sin utgångspunkt i medborgerliga rättigheter, snarare än 

demokratisering. Individens rättigheter är dock det kitt som håller samman 

demokratin och därför belyser dessa rapporter lika mycket demokratin i Kuwait som 

något annat. Vi kan därför sägas ha valt ett bottom-upp perspektiv för analysen. Det 

vill säga vi utgår från individen som den minsta enheten i samhället och låter honom 

eller henne tala om för oss vad som sker på högre nivå, i de olika institutioner genom 

vilka makten utövas. 

 

Dessa rapporter har valts därför att de ger en rik bild av läget i Kuwait, för att de 

kommer från tre olika nivåer i diskursen och för att de på allvar tagit sig an uppgiften 

att analysera Kuwaits demokrati. 
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Del 5.1. Kuwaits demokrati enligt FN 

 

Kuwait har som medlem i FN skrivit under en rad olika avtal. Genom dessa kan man 

få en inblick i vilken bild Kuwait vill förmedla till omvärlden vad gäller landets 

politik. Man kan också genom FN:s uppföljningar av avtalen se hur väl Kuwait lever 

upp till vad man lovat. Nedan kommer sex avtal att lyftas fram som alla har det 

gemensamt att de behandlar medborgarens rättigheter i staten och demokratin: 

Convention against torture and other cruel inhuman or degrading treatment or 

punishment, Convention on the rights of the child, International Convention on the 

eliminiation of all forms of racial discrimination, International Covenant on Civil and 

Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 

Convention against all forms of discrimination against women. 

 

Del 5.1.1. Convention against torture and other cruel inhuman or 
degrading treatment or punishment: 
1996 ratificerade Kuwait FN:s deklaration mot tortyr: ”Convention against torture and 

other cruel inhuman or degrading treatment or punishment”. På alla punkter, utom 

artikel 20 och paragraf 1 i artikel 30 där man la in en reservation, var man överens 

med FN.1 Artikel 20 behandlar formen för uppföljning av misstänkt systematisk 

tortyr. Artikel 30 är frivillig och behandlar möjligheten till medling av en tvist mellan 

två eller fler stater rörande konventionen och om det misslyckas möjligheten att 

hänvisa fallet till The International Court of Justice . 

 

I en senare rapport från The Commitee against torture ”Concluding observations of 

the commitee against torture” skriven 1998 slår man fast att Kuwait på ett 

tillfredställande sätt följt vad man ålagt sig att göra. Fall av tortyr har 

uppmärksammats och de skyldiga ställts inför rättslig prövning. Enda reservationen är 

att man oroas över att det inte finns ett definierat brott vad gäller tortyr. 

Del 5.1.2. Convention on the rights of the child: 
1991 gick Kuwait med på att skriva under FN:s deklaration för barns rättigheter: 

”Convention on the rights of the child”. Dock lade man in en del reservationer innan 

                                                
1 För reservationer se FN:s hemsida ”Satus by Country / Kuwait / Convention against torture and other 
cruel inhuman or degrading treatment or punishment. 
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ratificeringen. För det första säger man att inget i avtalet är giltigt om det strider mot 

sharia eller gällande lokala stadgar. För det andra tolkas Artikel sju, som säger att ett 

barn som föds i ett land skall ha rätt till medborgarskap i landet, av Kuwait som att 

detta endast gäller barn vilkas föräldrar är okända. Artikel 21 som reglerar adoption 

görs helt ogiltig genom att adoption är förbjudet i islam. 2 Reservationerna mot artikel 

7 och 21 ombeds man avskaffa i rapporten nedan. 

 

I en rapport från 1998 skriven av The commitee on the right of the child: ”Concluding 

observations of the commitee on the rights of the child” bedöms läget för barnen i 

Kuwait fram till år 1998. Bland de positiva aspekterna nämner rapporten det faktum 

att en kommitté för mänskliga rättigheter agerar inom Kuwaits parlament samt att det 

inom rättsväsendet finns en enhet för mänskliga rättigheter som kan hantera 

individuella klagomål. 

 

De negativa aspekterna är dock många fler. Oro uttrycks över att principerna i avtalet 

ännu inte helt reflekteras i lagen, liksom att en större plan för att skydda barns 

rättigheter saknas. Man oroas också över att den låga myndighetsåldern för ansvar vad 

gäller kriminalitet är så låg som sju år och att flickor kan ingå äktenskap vid 15 års 

ålder till skillnad från pojkar för vilka motsvarande ålder är 17. Man oroas också över 

förekomsten av äktenskap i låg ålder 

 

Rapporten uttrycker också misstanke mot att en del artiklar inte fullt ut efterlevs i 

statens politiska agerande. Främst lyfts artikel 2 fram som garanterar allas lika rätt till 

de krav som lyfts fram i avtalet oberoende av barnets eller dess föräldrars ras, färg, 

kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt, etniskt eller socialt ursprung, 

egendom, psykiska och fysiska hinder, födsel eller annan status. Speciellt vad gäller 

utbildning och arv talar rapporten om diskriminerande lagar och praxis för icke-

kuwaiter, det vill säga bidoun, människor som saknar kuwaitiskt medborgarskap trots 

att de levt i landet under en längre tid och som enligt gällande normer borde ha fått 

medborgarskap genom naturalisering (se s.41) och invandrad arbetskraft och vad 

gäller flickor. Vidare anser man att Kuwait, genom lagstiftning, måste bestämma 

statusen på och skyddet för alla flyktingar som finns inom dess territorium.  

                                                
2 För reservationer se FN:s hemsida ”Status by Country / Kuwait / Convention on the rights of the 
child. 
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Vidare anser man det vara fel att barns nationalitet avgörs genom huruvida pappan är 

kuwaitisk. Dessutom är man orolig för att par som väljer att behålla sitt barn utanför 

äktenskap stigmatiseras av samhället. Rapporten lyfter också fram att antalet 

gatubarn, speciellt bidoun-barn har ökat.  

 

Man är också orolig över den bristfälliga informationen vad gäller utnyttjande av 

barn, inklusive sexuellt och våld i hemmet, samt det lagliga skyddsmekanismerna för 

att förhindra detta. Det finns heller inte något specificerat förbud mot aga. 

 

Det bör tilläggas att Kuwait år 2004  ratificerade två optionella protokoll till 

ovanstående konvention, rörande barns roll i väpnade konflikter och om 

människohandel med barn, barnprostitution och barnpornografi utan några 

reservationer. (Optional protocoll to the convention on the rights of the child on the 

involvement in armed conflicts och Optional protocoll to the convention on the rights 

of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography.) 

 

Del 5.1.3. International Convention on the eliminiation of all forms of 
racial discrimination: 
1999 skrev Kuwait på FN:s deklaration mot diskriminering baserad på ras: 

”International Convention on the eliminiation of all forms of racial discrimination”. 

Två reservationer gjordes. För det första klargör man att ratificeringen av 

konventionen på inget sätt innebär att man erkänner Israel och inget av det man åtar 

sig gäller gentemot detta land. Vidare åtar man sig inte att följa artikel 22 som säger 

att en tvist mellan två eller fler länder vad gäller denna konvention, om andra metoder 

inte fungerat och någon av aktörerna så önskar, skall härledas till The International 

Court of Justice. För detta hävdar Kuwait att båda måste ge sitt bifall.3 

 

I en rapport från 1999 ”Concluding observations of the commitee on the elimination 

of racial discrimination” bedömer FN hur väl Kuwait levt upp till sina åtagande vad 

gäller diskriminering utifrån ras. Bland de positiva anmärkningarna nämns att Kuwait 

föreslagit två nya lagar genom vilka uppmuntran till rasdiskriminering förbjuds och 

                                                
3 För reservationer se FN:s hemsida, Status by Country / Kuwait / Internationel Convention on the 
eliminiation of all forms of racial discrimination. 



 34 

att det skall vara ett brott mot lagen för en offentligt anställd att inte respektera alla 

rasers jämlikhet. Man är också positiv till åtgärder som vidtagits för att skydda 

utländsk arbetskraft.  

 

Bland de negativa aspekterna talar man om fortsatt oro för att den kuwaitiska lagen 

inte är helt i överensstämmelse med konventionen och att utsatta grupper bland 

utlänningar fortfarande inte åtnjuter fulla rättigheter. Frågan om bidoun(ers) status tas 

också upp i rapporten, liksom nödvändigheten av att deras rättigheter garanteras. 

 

Del 5.1.4. International Covenant on Civil and Political Rights: 
1996 skrev Kuwait under den omfattande FN konventionen för civila och politiska 

rättigheter: ”International Covenant on Civil and Political Rights” Man lade dock in 

en reservation rörande artikel 25 b) som garanterar alla medborgares rätt att rösta och 

ställa upp i val. För Kuwaits skulle detta inte gälla kvinnor, som varken fick rösta 

eller ställa upp i val. (Numera är detta dock tillåtet) Armé och polis står också utanför 

denna artikel. Vidare införde man en tolkande deklaration av artikel 2, 3 och 23 att 

dessa måste stå under nationell lag då denna står i konflikt med konventionen.4 Detta 

inlägg är diskutabelt då det berör själva grunden i konventionen, d.v.s. alla 

medborgares lika rätt inför de punkter som ryms i konventionen oavsett ras, kön, 

religion eller dylikt. Artikel 3 och 23 behandlar kvinnors civila och politiska 

rättigheter, medan artikel 2 garanterar alla medborgares lika behandling. 

 

Kommittéen för mänskliga rättigheter (numera Rådet för de mänskliga rättigheterna) 

är det organ inom FN som övervakar konventionens förverkligande i de länder som 

skrivit under konventionen. I den rapport som kommittéen lade fram år 2000 

”Concluding observations of the human rights committee” hävdar man att Kuwaits 

reservationer utgör ett hinder för förverkligandet av konventionen och att 

reservationerna gentemot artikel 2 och 3 i själva verket är utan laglig effekt då de går 

emot landets generella åtaganden under konventionen.  

 

                                                
4 För reservationer se FN:s hemsida: Status by Country / Kuwait / International Covenant on Civil and 
Political Rights. 
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Vidare lyfter man fram kvinnans rätt i Kuwait. Enligt rapporten är kvinnor alltjämt 

diskriminerade i Kuwait. Kvinnor har inte rätt att frivilligt ingå äktenskap förrän de är 

25 år, utan måste dessförinnan ha sin förmyndares godkännande. Kvinnors rätt att 

ingå äktenskap med icke-kuwaitiska medborgare är begränsade och minimiåldern för 

äktenskap är lägre för kvinnor än män 15, respektive 17. Oro dryftas också över 

förekomsten av polygami, att kvinnor inte behandlas lika som män vid 

äktenskapsbrott samt att ”hedersbrott” tolereras.  

 

Rapporten beklagar också att kvinnor inte har rätt att rösta eller ställa upp i de 

allmänna valen (detta är numera tillåtet).  Samtidigt som man uppmärksammar 

reformer för att öppna upp de högre utbildningarna och befattningar inom de statliga 

yrkena så är kvinnor fortfarande underrepresenterade inom dessa områden.  

 

Rapporten uttrycker oro över antalet brott som kan leda till dödstraff. Liksom att abort 

är ett brott och att inga undantag görs på humanitära grunder. Även alla de som ännu 

sitter inlåsta efter 1991 års krigsdomstolar och vars domar inte följde de rättigheter 

som garanteras i artikel 14, lyfts fram, liksom de misstänkta fall av försvunna fångar 

från samma tid (se nästa kapitel). 

 

Kommittéen säger också att den inte accepterar uttalandet, av den kuwaitiska 

delegation som utrett konventionens förvekligande i landet, att det inte finns några 

minoriteter i landet. Detta är enligt kommittéen bevisligen felaktigt. Det finns etniska, 

religiösa och språkliga minoriteter i landet och deras rättigheter som minoriteter måste 

garanteras. Det vill säga rätten att inom sin grupp kunna leva ut sin kultur, språk och 

religion så som garanteras i artikel 27 i konventionen.  

 

Kommittén uttrycker också oro över bidoun(ers) status som illegala invånare och det 

faktum att många av de bidoun(er) som lämnade landet under kriget 1990/91 inte har 

fått återvända. 

 

Man anser också att det är fel att barn som föds i Kuwait, med statslösa föräldrar eller 

med endast modern kuwaitisk, inte kan erhålla kuwaitisk nationalitet.  
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Vad gäller religiös diskriminering talar man om att konvertering från islam till en 

annan religion kan medföra att man förlorar sitt kuwaitiska medborgarskap och att 

naturalisering endast sker av muslimer.  

 

Kommittén oroas också av de begränsningar av yttrandefrihet som existerar i landet. 

Man talar om hinder för pressens och den akademiska världens frihet så som; 

tillfälliga stängningar av redaktioner och förbud mot böcker, åtal mot författare 

anklagade för pornografi eller respektlöshet inför islam, samt krav på journalister att 

röja sina källor. 

 

Kommittén lyfter även fram svårigheterna för kuwaitiska medborgare att utnyttja 

rättigheterna under artikel 22 om rätten att få delta i föreningar. Speciellt Kuwaiti 

Society for Human Rights lyfts fram, som inte har fått registrera sig sedan 1992 

(numera är den dock en legitim NGO). Likaså lyfts utländsk arbetskrafts begränsade 

rätt att delta i fackföreningar fram. Frånvaron av politiska partier i Kuwait tas också 

upp i rapporten. 

 

Slutligen uppmanas Kuwait att etablera en oberoende och effektiv mekanism för att 

invånarna vars mänskliga rättigheter har kränkts ska ha en möjlighet att kräva 

upprättelse. Man uppmärksammar dock förekomsten av institutioner för mänskliga 

rättigheter inom inrikesministeriet och nationalförsamlingen. 

 

Del 5.1.5. International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights: 
1996 skrev Kuwait under det avtal som genom FN reglerar de ekonomisk, sociala och 

kulturella rättigheterna för landets medborgare ”International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights”. Liksom i tidigare avtal lade dock Kuwait in en del 

reservationer innan ratificeringen. Dessa gäller artikel 2 paragraf 2 och artikel 3 som 

endast skall gälla inom ramen för Kuwaits nationella lag. Dessa artiklar behandlar alla 

medborgares lika rätt inför konventionen. Artikel tre behandlar kvinnans rätt. Vad 

gäller artikel 9 om allas rätt till ett socialt skyddsnät, menar Kuwait att detta endast är 

garanterat kuwaitiska medborgare, även om man lovar att utländsk arbetskrafts 

rättigheter är garanterade i lagen. Vidare vill man inte tillåta artikel 8 paragraf 1 d) om 
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att strejk skall vara tillåtet i den utsträckning det sker i överensstämmelse med 

nationell lag.5 

 

I 2004 års utvärdering av läget i Kuwait vad gäller ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter ”Concluding Observations of the Committe on Economic, Social and 

Cultural Rights” ser man dessa reservationer som ett hinder för konventionens fulla 

förverkligande och rekommenderar att de tas bort. Man ser heller ingen klarhet i det 

kuwaitiska rättsväsendet om huruvida konventionen, som sig bör, är överordnad 

nationell lag. 

 

Vidare lyfter man fram frånvaron av en nationell handlingsplan för mänskliga 

rättigheter och en oberoende institutionell myndighet för övervakning av densamma.  

 

I övrigt berör rapporten mycket av det som tidigare redovisade rapporter lyft fram. 

Till exempel nämns bidoun och det faktum att de inte får nationellt kuwaitiskt 

medborgarskap. Också diskriminering mot kvinnor lyfts fram både i det politiska livet 

och vad gäller ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.  

 

Vidare talar man om diskrimineringen av invandrad arbetskraft, om dess orättvisa 

anställningsvillkor och arbetsförhållande. Minimilöner i den offentliga sektorn gäller 

inte på samma basis för invandrad arbetskraft. Invandrad arbetskraft har heller inte 

samma möjligheter att gå med i fackföreningar som medborgare och står utanför 

socialförsäkringssystemet. För vissa av de utlänningar som är anställda i hushållsnära 

tjänster talar rapporten om villkor liknande slavarbete. Ibland hindras dessa 

människors fria rörlighet genom att arbetsgivaren beslagtar deras pass.  

 

Icke-kuwaitiska barn är heller inte garanterade fri utbildning. Människohandel är 

också ett område som kommittéen ser växa med oro. 

 

I den privata sektorn råder ingen minimilön överhuvudtaget, varken för kuwaitier 

eller icke-kuwaitier. Det råder också juridiska restriktioner för strejk.  

 

                                                
5 För reservationer se FN:s hemsida: Status by Country / Kuwait / International Covenant on Eonomic, 
Social and Cultural Rights. 
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På samtliga dessa områden ser rapporten helst att Kuwait ändrar sin politik, så att dess 

nationella lag bättre harmoniserar med konventionen. Man välkomnar dock 

utvecklingen som redan skett på utbildningsområdet och den höga andelen kvinnor på 

alla nivåer inom densamma. Vidare noteras med tillfredställelse den utbredda fria 

hälsovården.  

 

Del 5.1.6. Convention against all forms of discrimination against women: 
1994 skrev Kuwait på FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor ”Convention 

against all forms of discrimination against women” Möjligheterna för kvinnligt 

deltagande inom den politiska arenan beskars dock kraftigt genom Kuwaits 

reservation mot artikel 7 a) vilken garanterar kvinnor rätt att rösta och att ställa upp i 

allmänna val. Detta är som tidigare nämnt numera inget problem. Vidare har Kuwait 

fört in reservationer vad gäller artikel 9:2, 16:f, och 29:1. Detta innebär att ett barns 

medborgarskap, tvärtemot konventionen, bara avgörs utifrån fadern samt att regler för 

adoption inte accepteras, då detta inte är tillåtet enligt sharia (man reserverar sig också 

mot det förfarande genom vilken en tvist angående denna konvention skall lösas).6  

 

Det finns ingen rapport vad gäller Kuwait politik inom ramen för denna konvention. 

FN:s utvärderingar tar sin utgångspunkt i rapporter från länderna. Eftersom ingen 

sådan föreligger från Kuwait i denna fråga, har heller inte FN författat en rapport. 

 

Del 5.1.7. Slutsats - Kuwaits demokrati enligt FN: 
Anledningen till att just dessa deklarationer är intressanta vad gäller detta arbete är att 

de visar på Kuwaits åtaganden på en internationell nivå för att bekräfta den bild av ett 

demokratiskt samhälle som den officiella ledningen och konstitutionen vill ge sken 

av. Det handlar här om samma garantier för medborgaren som i konstitutionen. Men 

med den skillnaden att dessa garantier ställs inför granskning av en utomstående 

aktör. Därför ger de rapporter som analyserats ovan en bra bild av hur väl Kuwait 

lever upp till de demokratiska anspråk som står att läsa i konstitutionen.  

 

                                                
6 För reservationer se FN:s hemsida: Status by Country / Kuwait / Convention against all forms of 
discrimination against women. 
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Bilden som ges i dessa rapporter är att de flesta rättigheter visserligen existerar i 

Kuwait, men att stora delar av samhället står utanför dessa. Kvinnor, bidoun och 

invandrare behandlas som andra klassens invånare, vilket gör att endast den manliga 

kuwaitiska befolkningen som lyckats erhålla medborgarskap står under den rätt som 

konstitutionen och ovanstående konventioner garanterar.  

 

På vissa områden drabbas dock hela samhället. Yttrandefrihet, föreningsfrihet och 

rätten att bilda partier är kraftigt begränsade för alla som lever i Kuwait. Detta är tre 

viktiga områden som IDEA lyfter fram och åtminstone de två första av dessa är 

garanterade i konstitutionen.  

 

Del 5.2. Kuwaits demokrati enligt Human Rights Watch, Amnesty 

International och The Bureau of Democracy, Human Rights and 
Labour 

 

Human rights Watch och Amnesty International är två av världens mest kända NGO:s 

och arbetar med mänskliga rättigheter. Både Amnesty International (AI) och Human 

Rights Watch (HRW) har granskat Kuwait i olika rapporter. Bland den kritik som 

lyfts fram nämns diskriminering mot bidoun, kvinnor och utländsk arbetskraft, hinder 

mot yttrandefriheten och svårigheterna för NGO:s arbetande med mänskliga 

rättigheter att bildas och få verka fritt samt misstänkt tortyr och oegentligheter under 

och efter krigsrätten 1990-91.  

 

The Bureau of Democracy, Human Rights and Labour är en verksamhet under det 

amerikanska utrikesministeriet som verkar för att sprida demokrati, skydda mänskliga 

rättigheter, religiös frihet och bygga ut arbetsrätten globalt. 2006 skrev de en utförlig 

rapport om mänskliga rättigheter i Kuwait. ”Kuwait -  Country Raport on Human 

Rights Practices 2005”. Rapporten lyfter fram sex områden som är föremål för 

analysen: personlig frihet, det civila samhällets friheter, politiska rättigheter, 

inställning till undersökande verksamhet vad gäller mänskliga rättigheter, 

diskriminering, övergrepp och trafficking, samt arbetares rättigheter. 
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Man kan självfallet ha åsikter om USA:s politik i Mellanöstern och huruvida en 

amerikansk statlig institution är ett opartiskt verktyg i en akademisk avhandling. 

Enligt författarens bedömning är dock den rapport som här används av god akademisk 

kvalitet och är mer gedigen och noggrann än många andra rapporter inom området.  

 

Del 5.2.1. Hinder för individens rättigheter i Kuwait 
 

Del 5.2.1.1. Diskriminering mot Bidoun 
HRW konstaterar att Kuwaits diskriminering av bidoun strider mot deras åtaganden 

under International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), främst vad gäller 

artikel 12 som talar om allas rätt att lämna och återvända till sitt land. För de flesta 

bidoun borde Kuwait anses vara deras land och därför borde de inte diskrimineras i 

detta fall.  

 

Bidoun betyder på arabiska ”utan” och syftar på de människor som saknar 

kuwaitiskt medborgarskap trots att de levt i landet under en längre tid och som 

enligt gällande normer borde ha fått medborgarskap genom naturalisering.  

Det lever omkring 120 000 bidoun i Kuwait och dubbelt så många utanför landet. 

(HRW, 2000) De är procentuellt sett en stor del av befolkningen. Det bor omkring två 

och en halv miljon människor i Kuwait varav knappt hälften har medborgarskap. 

(CIA-WFB) 

 

Human Rights Watch talar om fem sorters bidoun: de som kommer från en nomadisk 

grupp vars förfäders land ligger i Kuwait, men som inte kunnat bevisa kontinuerlig 

fast närvaro i landet efter 1920, folk som kunde, men inte registrerade sig under lagen 

om nationalitet, folk som registrerade sig men vars fall aldrig togs upp, invandrade 

arbetare som efter lång tid i Kuwait förlorat effektiv nationalitet i hemlandet, och 

deras barn som kanske inte heller kunnat erhålla medborgarskap i föräldrarnas länder 

samt barn till bidoun och de som har en bidoun pappa och en kuwaitisk mamma. 

(HRW, 2000) 
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Fram till mitten av 1980talet behandlades bidoun som lagliga invånare och åtnjöt alla 

rättigheter som ett fullt medborgarskap skulle ha inneburit. 1985 förlorade de dock de 

flesta av dessa rättigheter och därefter har de ställts inför en allt hårdare tillvaro. 

HRW nämner speciellt några allvarliga diskriminerande faktorer. Svårigheten att 

erhålla nödvändiga resedokument vilket verkar som ett hinder för in och utresa till 

Kuwait samt svårigheter vid registrering av födsel och giftermål. Vidare kan endast 

manliga kuwaitiska medborgare föra över sin nationalitet till sina barn. En utländsk 

man har heller inte rätt att erhålla medborgarskap genom giftermål. (HRW, 2000) 

 

1999 införde Inrikesministeriet en 9 månader lång period under vilken de bidoun som 

skrev under ett papper att de var utlänningar erhöll ett femårigt uppehållstillstånd. De 

som inte skrev under riskerar nu att utvisas om de inte har en inkomst, om de begår ett 

brott och döms till utvisning, eller om inrikesministeriet anser att deportation är för 

det allmännas väl vad gäller moral eller säkerhetsintresse. (HRW, 2000) 

 

Enligt ett nytt tillägg till lagen om nationalitet år 2000 skall 37 000 bidoun nu kunna 

ansöka om naturalisering, Men lagen har också satt en gräns för hur många som kan 

beviljas detta varje år. Vidare har många av de bidoun som flydde Kuwait under 1991 

års krig inte tillåtits återvända. (HRW, 2000) 

 

The Bureau of Democracy, Human Rights and Labour (BD, författarens förkortning) 

rapporterar dock om en del framsteg för bidoun. Från och med 2004 skall alla barn till 

bidoun föräldrar garanteras fri utbildning. Bidoun i alla åldrar skall också ha börjat få 

tillgång till den fria sjukvården från och med 2005. Å andra sidan hindras de ofta från 

att söka statliga arbeten. Vidare går arbetet med att bevilja medborgarskap genom 

naturalisering långsamt. År 2005 hade 1796 bidoun beviljats medborgarskap medan 

87 300 bidoun väntade på att få sin sak prövad. En anledning till denna försiktighet 

kan vara de stora kostnader som skulle tillkomma genom den stora utökning av 

medborgarantalet som alla bidoun(ers) naturalisering skulle innebära. (BD, 2006) 

 

Del 5.2.1.2. Diskriminering baserad på religion 
Islam är statsreligion i Kuwait, men religiös frihet är garanterad i konstitutionen. 

Ändå råder vissa diskriminerande fördelar för muslimer. Mission riktad mot muslimer 
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är förbjuden, liksom annan religiös utbildning än den muslimska. Informell 

ickemuslimsk undervisning i kyrka och hem sker dock utan inblandning av staten. 

Naturalisering av icke-muslimer är sedan 1980 inte tillåten, med undantag för 

medborgare som var kristna innan 1980 och som får föra över sitt medborgarskap till 

sina barn. (BD, 2006) 

 

En icke-muslimsk man måste konvertera till islam för att få gifta sig med en 

muslimsk kvinna. Det omvända är dock inte nödvändigt, men om kvinnan inte är 

muslim vid en skilsmässa är risken stor att pappan får vårdnaden om barnen, kvinnan 

kan stå utan arv och möjlighet till naturalisering. (BD, 2006) 

 

Även shiiter diskrimineras vad gäller antalet moskéer, religiös utbildning och 

positioner i de högre leden av regeringen. Jämfört med 1070 sunnitiska moskéer talar 

shiiternas 36 sitt tydliga språk. De utgör trots allt 30 procent av medborgarna. 

Troende inom religioner ej sanktionerade i koranen som buddister, hinduister, sikher 

och bahaiter har inte tillåtelse att upprätta offentliga böneplatser, men är fria att utöva 

sin tro i hemmet. (BD, 2006) 

 

Del 5.2.1.3. Diskriminering mot kvinnor 
I HRW:s rapport från 2000 nämns en rad olika former av diskriminering gentemot 

kvinnor. Utöver de rörande val (som ju inte längre är aktuella) talar man om orättvisor 

i arvsrätt, värderingen av deras vittnesmål vid rättegångar och rättigheter vad gäller 

äktenskap. Vidare ska straffsatserna för våldsbrott begångna av män mot kvinnor ha 

minskats eller avskaffats, samt abort ha förbjudits även om det är för att skydda 

kvinnans liv. Kvinnor diskrimineras också vad gäller möjligheten att föra över sin 

nationalitet till man eller barn. (HRW-WR) 

 

Ett av de viktigaste besluten i Kuwaits moderna politiska historia var 2005 års beslut 

att låta kvinnor rösta och ställa upp i val. En lång kamp och en tidigare misslyckad 

omröstning låg bakom beslutet. Samma år utnämndes två kvinnor av regeringen att 

sitta i kommunalrådet samt en kvinna att tjänstgöra som minister i regeringen. 

Kuwaits FN-ambassadör är också en kvinna. 
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BD lyfter precis som HRW fram många negativa aspekter vad gäller kvinnans 

rättigheter i Kuwait. Till exempel är en mans vittnesmål värt lika mycket som två 

kvinnors i de familjedomstolar som dömer efter sharia-lag mellan muslimer. 

Dessutom måste en gift kvinna ha sin mans tillstånd för att få ett pass. (BD, 2006) 

 

Kuwait har ett mycket generöst välfärdssystem. I detta erhåller en medborgerlig 

familj mark och ett stort räntefritt lån av regeringen för att kunna sätt upp ett eget 

hem. Vid skilsmässa tillfaller dock hela huset mannen oavsett vad kvinnan har betalat 

av på lånet. Hon kan bo kvar så länge hon har minderåriga barn (under 18 år) med 

mannen. En skild kvinna eller en kvinna gift med en icke-medborgare har inte rätt till 

ovan nämnda bidrag. Kvinnor som är gifta med icke-medborgare måste också betala 

en uppehållsavgift för man och barn och deras äktenskap garanterar inte mannens rätt 

till uppehållstillstånd. Endast arbete ger detta. Det omvända förhållandet med en 

manlig medborgare som gifter sig med en icke-medborgare medför ingen avgift och 

kvinnan har genom äktenskap uppehållstillstånd. (BD, 2006) 

 

Del 5.2.1.4. Diskriminering av homosexuella och ogifta män: 
BD rapporterade att det förekom viss social och juridisk diskriminering mot 

homosexuella i Kuwait. Även ogifta män diskriminerades genom att de hindrades från 

att bosätta sig i många av de urbana bostadsområdena. (BD, 2006) 

 

Del 5.2.1.5. Rättsväsendet: 
Rättsväsendet verkar enligt BD uppfylla flera internationella standarder, så som rätten 

att överklaga och rätten till juridiska ombud. Dock utnämner emiren alla domare som, 

om de är medborgare, sitter på livstid. Det oberoende juridiska rättsväsendet som 

utlovas i konstitutionen kan därigenom ifrågasättas. Det står inget i konstitutionen om 

att emiren skall utse domare, snarare lyfts deras oberoende fram. (KK;§162,162) 

Sunni- och shiasharia råder i familjefrågor mellan muslimer, annars gäller sekulär 

lagstiftning. (BD, 2006) 
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Del 5.2.1.6. Orättvisor under och efter krigsrätten 1990-91 samt farhågor 
om tortyr 
Amnesty International nämner i en rapport från 2003 att det förekommit rapporter om 

tortyr och att dessa inte utretts på ett riktigt sätt. (AI, 2003) 

 

En annan rättslig fråga som AI tar upp är ödet för de människor som dömdes under 

krigsrätten efter kriget med Irak 1991. Dessa dömdes antingen i krigsrättsdomstolen 

eller The State Security Court under rättsvidriga förhållanden. För närvarande sitter 

33 människor ännu inlåsta anklagade för att ha kollaborerat med fienden. (AI, april 

2005) 

 

Vid Iraks uttåg ur Kuwait gjordes massaresteringar av misstänkta kollaboratörer till 

Irak. Av dessa är 60 personers öde ännu inte känt. AI uppmärksammat särkilt ett fall; 

George Victor Salsa. Han arresterades i sitt hem 1991 och har inte setts sedan dess, 

annat än av fångar som trott sig ha sett honom i fängelse. Myndigheterna säger sig 

inte ha någon aning om var han är. (AI, januari 2005) 

 

AI vill att Kuwait ser över de 33 arresterades fall och att de 60 försvunnas öde utreds. 

Ingen av de två domstolar som dömde dessa under och efter kriget finns kvar idag. 

(AI, januari 2005 & AI, april 2005) 

 

Del 5.2.2. Hinder för det civila samhällets rättigheter i Kuwait: 
 

Del 5.2.2.1. Rätten att bilda föreningar: 
Partier är som tidigare nämnts inte tillåtet i Kuwait, men inte heller föreningar och 

klubbar får delta i politiska aktiviteter. Detta strider enligt HMR mot artikel 22 och 25 

i (ICCPR). (HRW, 2000) Vidare censureras media vad gäller politiskt innehåll och 

politiska tidskrifter får inga tillstånd. (BD, 2006) 

 

Human rights NGO`s ställs inför fortsatta hinder att registrera sig och agera offentligt 

enligt HRW. (HRW-WR) Enligt BD finns det i dag bara en lokal human rights NGO: 

The Kuwaiti Human Rights Society som erhöll sin licens 2004. I juni 2005 bildade 

dock The Ministry of Social Affairs and Labour (MOSAL) The Kuwaiti Society for 
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Fundamental Human Rights som arbetar för mänskliga rättigheter i landet och för 

utbildning av folket i mänskliga rättigheter. (BD, 2006)  

 

Det fanns 72 licenserade NGO:s i Kuwait 2005, bara under detta år registrerades 19 

nya organisationer, men samtidigt väntade 160 organisationer på att få sina licenser. 

NGO:s måste söka tillstånd från MOSAL för att få delta i internationella konferenser. 

Alla NGO:s registrerade innan 2004 erhåller ett årligt bidrag från staten på drygt 40 

000 US dollar (12 000 dinarer), ett genröst bidrag som dock inte tillfaller senare 

registrerade organisationer. (BD, 2006) 

 

Tillstånd måste sökas för demonstrationer, som verkar beviljas rutinmässigt. Tillstånd 

måste också sökas för allmänna samlingar, men de så kallade diwaniya står fri från 

denna pålaga. (BD, 2006) 

 

Diwaniya är regelbundet förekommande inofficiella möten i vilka både medborgare 

och politiker från regering och parlament kan delta i. I dessa diskuteras viktiga och 

angelägna sociala, politiska och ekonomiska frågor. Antalet kvinnor som deltar i 

diwaniya har ökat. De deltar ibland tillsammans med männen ibland separat. (BD, 

2006) 

 

Del 5.2.2.2. Hinder för det fria ordet: 
Yttrandefrihet garanteras enligt den kuwaitiska konstitutionen i enlighet med lagen. 

Denna lag sätter i själva verket många käppar i hjulet för det fria ordet. För det första 

är det olagligt att uttrycka något som kan väcka anstöt vad gäller den allmänna 

moralen, att störa fredliga relationer mellan Kuwait och andra länder, underblåsa 

oliktänkande hos allmänheten, kritisera Gud eller emiren, även om det inte har visat 

sig ha någon effekt på nationell säkerhet, allmän ordning, hälsa eller moral. Vidare 

nämns en rad andra förbjudna ämnen och aktiviteter. (HRW, 2000)  

 

För det andra måste all distribution av publikationer (alla uttrycksmedel som kan 

cirkuleras) ske med tillstånd av The Printing and Publications Office. (HRW, 2000) 
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För det tredje har ”The printing and publications office” rätt att förbjuda importen av 

utländsk litteratur om detta är nödvändigt för att försvara den allmänna ordningen, 

moralen eller religionerna. (HRW, 2000) 

 

Överskridelser mot ovan nämnda regler kan medföra böter och fängelse samt 

suspension av publikationer och eventuellt upphävande av tillstånd. (HRW, 2000) 

 

HRW nämner ett antal exempel på personer som råkat ut för detta. Oftast handlar det 

om publikationer i vilka moral, religion eller emiren har ”förolämpats”. (HRW, 2000 

& HRW-WR) 

 

Enligt lagen kan alla muslimska medborgare anmäla en författare för att ha 

smutskastat islam, kungafamiljen eller allmän moral. Enligt BD gjorde ofta 

medborgare sådana anmälningar av politiska anledningar. (BD, 2006) 

 

Precis som tidningar måste individer ansöka om tillstånd från inrikesministeriet 

(MOI) för att kunna publicera tryckt material, även broschyrer och affischer. Allt 

informationsmaterial kontrolleras också av MOI. Numera är också Internet ett område 

för statens långa fingrar. Webb-sidor som anses främja terrorism och instabilitet har 

blockerats. Även de företag som levererar Internettjänster har uppmanats blockera 

vissa politiska och omoraliska sidor. Internetcaféägare uppmanades registrera sina 

kunder för att sedan, på begäran kunna skicka denna information till 

kommunikationsministeriet. (BD, 2006) 

 

Akademisk frihet hindras genom självcensur och lagar som förbjuder kritik av emiren 

och islam, vilket omöjliggör en nyttig vetenskaplig diskurs. (BD, 2006) 

 

Del 5.2.2.3. Fackföreningar och arbetsrätt: 
De flesta arbetare, med undantag för anställda inom marina yrken och hushållsnära 

tjänster har rätt att organisera sig och förhandla kollektivt, samt att gå med i en 

fackförening. Men det får bara finnas en förening per yrkeskår och en ny förening 

måste bestå av minst 100 medlemmar varav 15 medborgare. I genomsnitt är 90 

procent av föreningarnas budget finansierad av staten. Det får dessutom bara finnas en 
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federation. Denna heter i dag The Kuwait Trade Union Federation. Endast 5 procent 

av arbetskåren är idag med i något fack. (BD, 2006) 

 

Dessa regler sätter därför vissa hinder för föreningarna. Vissa yrkeskårer med stor 

andel utlänningar kan till exempel ha svårt få tillstånd eftersom de måste ha minst 15 

medborgare i sitt medlemsregister.  

 

Diskriminering på grund av facktillhörighet är förbjudet. Rätten till strejk är dock 

begränsad. Minimilön är fastställd i den offentliga sektorn, men är högre för 

medborgare än icke-medborgare. I den privata sektorn finns ingen minimilön. 

Arbetsförhållandena inom den privata sektorn regleras av staten som söker garantera 

rättvisa och humanitära förhållanden. (BD, 2006) 

 

Icke-medborgare utgör idag mer än 80 procent (1.4 miljoner) av den totala 

arbetskåren. De får dock ofta utstå en bred inofficiell diskriminering och hårda 

arbetsförhållanden. (BD, 2006) Speciellt kvinnor som arbetar i hushållsnära tjänster 

(oftast utländsk arbetskraft) och därför står utanför arbetslagen är utsatta för fysiskt 

och sexuellt utnyttjande. (BD, 2006 & HRW-WR) 
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DEL 6. Analys 

 

Under arbetets gång har vi bekantat oss med den officiella bilden av demokrati i 

Kuwait så som den gestaltas i konstitutionen, det reella politiska systemet och den 

inofficiella bilden av demokrati så som den skildras av Human Rights Watch, 

Amnesty International, FN och The Bureau of Democracy Human Rights and Labour. 

 

Det är nu dags att väva samman dessa olika berättelser till en analys av hur väl den 

officiella bilden stämmer överens med den inofficiella.  

 

Del 6.1. En jämförelse mellan den officiella bilden av demokrati i 

Kuwait och den inofficiella  

 

FN, BD, AI och HRW verkar vara överens i sin utvärdering av Kuwait. De flesta 

kritiska punkterna är desamma hos dem alla. De har alla en utgångspunkt i mänskliga 

rättigheter och ser kanske därför samma problem. Dessa problem handlar om 

människans rätt till ett värdigt liv, om rätten att få delta i samhället och rätten att få 

vara med och besluta om sitt eget öde. Det handlar med andra ord om demokrati. 

 

Sammantaget ger dessa rapporter en god bild av hur verkligheten ser ut. De agerar på 

tre olika nivåer på den internationella arenan; den statliga, den mellanstatliga och den 

icke-statliga. Deras sammantagna bild borde därför vara pålitlig, då de belyser ämnet 

utifrån olika utgångspunkter. Tillsammans med den politiska skissering som visade 

hur staten Kuwait styrs ger detta oss därför en bra utgångspunkt för analysen.  

 

Den officiella bilden har vi redan fastställt genom att titta på konstitutionen. Låt oss 

nu sammanföra dessa bilder och se hur väl de stämmer överens genom att använda 

IDEA:s modell för demokratisk utvärdering: 
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Del 6.1.1. Bilden av medborgaren: 
 

Den kuwaitiska konstitutionen garanterar allas lika värde och förbjuder all form av 

diskriminering baserad på kön, ursprung, språk och religion. Av dessa lyfter de 

inofficiella rapporter vi tagit del av i detta arbete fram religion och ursprung som två 

områden för diskriminering i samhället. Religiös diskriminering sker genom att islam 

är statens religion och även om de andra samfunden tillåts verka så har de islamiska 

fler förmåner än minoritetssamfunden. Mest diskriminerade är de religioner som inte 

hör till bokens folk, d.v.s. de som inte är sanktionerade av islam. Även shiaislam 

diskrimineras i praktiken som exemplet med antalet moskéer ovan visade. 

 

Ursprung är ett område för diskriminering genom det snäva 

medborgarskapsbegreppet. En stat bygger i grunden på ett samhällskontrakt i vilket 

medborgaren frånsäger sig vissa rättigheter för att ingå i en större enhet som å sin sida 

skall ge honom eller henne trygghet. I en stat är sällan alla medborgare, vilket betyder 

att det måste finnas två former av kontrakt. För icke-medborgaren betyder detta i stort 

att han sagt upp lika mycket rättigheter som medborgaren, men att han eller hon får 

mindre tillbaka av staten i form av skydd och förmåner.  

 

Målet torde vara att så många invånare som möjligt ska bli medborgare, alternativt att 

alla invånare i ett land har samma rättigheter. Kuwait har dock valt en annan väg. Där 

står en stor del av befolkningen utanför. Bidoun är ett tydligt exempel som ju ofta inte 

har något annat val än att bo i Kuwait eftersom de inte har något annat 

medborgarskap. Sedan mitten av 1980-talet har vi sett denna folkgrupp förlora allt 

mer av sina rättigheter. 2000-talet ser dock lite ljusare ut med ökad tillgång till välfärd 

och större chans till medborgarskap. 

 

Konstitutionen lovar en rättvis ekonomi och hjälp till människor i behov, gamla, sjuka 

och arbetslösa. Det har inte framförts något kritik inom detta område. Kuwait kan 

med sina oljemiljarder kosta på sina medborgare ett omfattande välfärdssystem. Icke-

medborgare riskerar dock att stå utanför denna välfärd. 
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Relationen mellan arbetare och arbetsgivare skall regleras i lagen. Detta sker också i 

Kuwait men med olika villkor för utländsk och inhemsk arbetskraft. BD visar dock att 

trots vissa brister så försöker regeringen ändå att förbättra och reglera den utländska 

arbetskraftens ofta hårda villkor. Fackföreningar är tillåtna även om det finns vissa 

brister i systemet.  

 

Tortyr förbjuds i konstitutionen. I den inofficiella bilden har det förekommit rapporter 

om tortyr, men det verkar inte vara något systematiskt eller vanligt förekommande.  

 

Rättsväsendet skall i konstitutionen garantera medborgaren en rättvis bedömning. Så 

verkar också ske. Bortsett från kritiken mot de som dömdes i speciella domstolar 

kring kriget 1990-91 och som fortfarande sitter inlåsta, verkar rättsväsendet fungera 

bra i Kuwait.  

 

Den dömde har rätt till försvarare, och om så önskas tillhandahålles denna i stort sett 

alltid, utan kostnad och den dömde har rätt att överklaga. (BD, 2006) Det faktum att 

emiren utser alla domare är dock en faktor som gör att rättsväsendet inte kan kallas 

oberoende så som konstitutionen vill göra gällande.  

 

Konstitutionen talar inte mycket om kvinnan. Den garanterar dock alla människors 

lika värde och rättigheter oavsett kön. Men den inofficiella bilden har med tydlighet 

visat att det inte är så. Fram till 2005 hade kvinnan inte ens rösträtt. Under de senaste 

åren har dock positiva förändringar skett och kvinnor syns alltmer i det offentliga 

rummet. 

 

Del 6.1.2. Bilden av styret: 
I konstitutionen står att läsa att Kuwait skall vara en demokrati där suveräniteten utgår 

från folket. Med detta menas dock ett delvis folkligt styre genom ett folkvalt 

parlament, men med stor makt i händerna på emiren och regeringen som väljs av 

honom. Ett verkligt folkstyre kan man alltså inte tala om. I sådana fall skulle 

regeringen vara ansvarigt inför parlamentet och emiren tillsättas i regelbundna val.  
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En delning av makten som utlovas i konstitutionen kan man heller inte tala om 

eftersom emiren är synlig på alla nivåer.  

 

På en rad punkter stämmer dock konstitutionens bild överens med verkligheten så 

som den tolkats i detta arbete.  

 

Val till Nationalförsamlingen och kommunalrådet sker regelbundet och dessa 

institutioner tillåts verka inom dess förutbestämda roll i det politiska systemet. 

Tidigare har Emiren upplöst nationalförsamlingen utan att utlysa nyval inom två 

månader så som konstitutionen tvingar honom till. Den senaste upplösningen gick 

dock rätt till med nyval inom den lagstadgade tiden.  

 

Korruption skall genom konstitutionen undvikas genom att ministrars och 

parlamentsledamöters åtaganden utanför sina ämbeten regleras. Ingen av rapporterna 

talar heller om att det skulle vara något problem med korruption inom de styrande 

leden. 

 

Militären ska stå under civilt styre och militärdomstolar får endast döma militära brott 

av militär personal, annat än i undantagstillstånd. Detta verkar överensstämma med 

den inofficiella bilden. De kritiserade domarna kring kriget 1990-91 skedde trots allt 

under undantagstillstånd.  

 

I konstitutionen berörs inte frågan om partier. Detta betyder att de å ena sidan inte 

förbjuds, men å andra sidan har de heller inga garantier att få existera. Politiska 

partier är dock förbjudna i Kuwait. Enligt IDEA är förekomsten av partier en 

förutsättning för demokrati.  

 

Del 6.1.3. Bilden av det civila samhället: 
Den kanske största diskrepansen mellan konstitutionen och den inofficiella bilden 

förkommer inom de områden som faller under rubriken det civila samhället.  

 

Konstitutionen garanterar friheten att uttrycka sig i åsikt och genom press i enlighet 

med lagen. Denna lag sätter dock upp många hinder för det fria ordet. Politiska 
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kommentarer hindras genom en rad restriktioner vad gäller den politiska 

rapporteringen. Precis som religion och moral sätts upp som hinder för en öppen 

dialog. Detta innebär att skribenter utsätter sig för självcensur och de som inte gör det 

och går över gränsen straffas ofta hårt för sina brott.  

 

Friheten att bilda föreningar är också begränsad eftersom de måste godkännas av 

staten. Att många föreningar väntar på att bli legitimerade av staten tyder på att det 

heller inte är något som sker rutinmässigt. 

 

Positivt är dock att rätten till allmänna samlingar ofta tillåts, även om det måste ske 

efter tillstånd från staten. Diwaniya ger också många möjligheten att diskutera 

politiska frågor.  

 

Fackföreningar är tillåtna, dock med vissa restriktioner. Få arbetare verkar emellertid 

utnyttja denna rätt att gå med i ett fack. Vidare är rätten att gå ut i strejk begränsad.  

 

Den akademiska forskningen verkar utsätta sig för självcensur, för att därigenom inte 

trampa någon på tårna.  

 

Det civila samhället är därför långt i från så vitalt som IDEA:s modell skulle ha velat 

att det såg ut. Det civila samhället är viktigt för att en demokrati ska fungera. Det är 

här som oppositionen kan göra sin röst hörd. Det är här som den oberoende 

granskningen av makten sker. Det är här som folket lyfter fram sina hjärtefrågor. Det 

kan handla om allt från ponnyklubbar till demokratiska föreningar. Vissa frågor kan 

verka mer angelägna, men alla måste få föra fram sina åsikter och det sker i det civila 

samhällets olika arenor. I detta område lovar konstitutionen stort som sig bör, men 

verkligheten sätter upp för många hinder. 

 

Resultatet av jämförelsen mellan den officiella och den inofficiella bilden är alltså 

som följer:
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Demokrati i Kuwait 

En jämförelse mellan den officiella och inofficiella bilden 
 
 

  
IDEAs 

demokratiska 
värden 

Den officiella 
bilden 

Den inofficiella     
bilden 

Medborgaren 

Individuella 
rättigheter. Allmänt 
medborgarskap 
utan 
diskriminering. 
Civila, politiska, 
ekonomiska och 
sociala rättigheter 
garanterade för alla 

Rättvisa, jämlikhet, 
frihet garanteras. 
Diskriminering 
p.g.a. kön, 
ursprung, språk 
eller religion är 
förbjudet. Rättvis 
ekonomi. 
Utbildning. Tortyr 
förbjudet. 
Självständigt 
rättsväseende. 

Diskriminering 
p.g.a. kön och 
religion 
förekommer. 
Bidoun 
diskrimineras 
officiellt liksom 
utländsk arbetskraft 
innofficiellt. 
Domare utses av 
Emiren. 

Styret 

Val som ger 
medborgaren rätt 
att bestämma vem 
som ska styra över 
honom eller henne. 
Regeringen skall 
vara ansvarig inför 
folket.  

Delvis delning av 
makten. Folkvalt 
parlament. 
Parlamentet kan 
missförtroende 
förklara ministrar 
och ställa regering 
till svars. Militär 
ansvarig inför civil 
myndighet.  

Stor makt till 
emiren. Regeringen 
inte ansvarig inför 
folket. Politiska 
partier ej tillåtna. 
Viktiga positioner 
besitts av 
kungafamiljen. 
Parlamentet  kan 
upplösas av emiren. 

Det civila 
samhället 

Oberoende media. 
Hela samhället ska 
kunna delta i det 
offentliga rummet. 
Regeringen ska 
anpassa sig efter 
det civila 
samhällets 
önskemål. 

Frihet i religion, 
åsikt och press, 
rätten att uttrycka 
sig, arbetsrätt 
garanteras av staten. 
Rätt till 
sammanslutning 
och förening. Viss 
möjlighet för 
responsivitet. 

Begränsningar att 
agera kollektivt 
politiskt. 
Begränsningar för 
NGO:s. Hinder för 
yttrandefrihet och 
press. 
Religionsfrihet 
begränsad. 
Begränsad 
strejkrätt. Visst 
hinder för 
fackföreningar.  
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Del 7. Slutsats 
 

Den officiella bilden av demokrati i Kuwait har beskrivit mycket av det IDEA ställt 

upp som krav för en demokrati. Här framstår Kuwait som en demokratisk monarki 

med ett folkvalt parlament. Medborgerliga rättigheter garanteras och diskriminering 

förbjuds. Det civila samhällets lovas lösa tyglar, med en fri press och föreningsfrihet. 

 

Men vid en jämförelse med den inofficiella bilden har vi sett att konstitutionen inte 

alltid verkar stämma överens med ”verkligheten”. En del saker mindre än andra. Visst 

garanteras medborgarens rättigheter, men bidoun och utlänningar ställs utanför. Visst 

är all lika mycket värda, men undantag för kvinnor som behandlas annorlunda än 

män. Visst tillsätts parlamentet i fria val, men var ligger egentligen makten? Visst är 

pressen fri, men om man kritiserar staten, emiren, gud eller moralen kan man straffas 

med fängelse.  

 

Ändå ser man en del ljuspunkter skymta bortom denna diskrepans. Kvinnor har fått 

rösträtt och tar allt större plats i samhället och staten. Parlamentet har avsatt ministrar 

och därmed visat sin makt över regeringen. Staten har också visat att den vill agera 

för ett friare samhälle genom att samarbeta med FN och andra organisationer. 

 

Syftet med detta arbete har varit att jämföra den officiella och den inofficiella bilden 

av demokrati i Kuwait. Resultatet visar på att dessa bilder ibland stämmer överens, 

men allt för ofta förekommer mer eller mindre stora diskrepanser. De mest 

framträdande av dessa är brister i det civila samhället främst genom hinder för 

yttrandefrihet, diskriminering av vissa grupper i samhället så som bidoun, invandrad 

arbetskraft och kvinnor samt en ofullständig demokratisk organisation av styret där 

allt för stor makt ligger hos emiren och regeringen som inte tillsätts i enlighet med 

demokratiska processer. Alla dessa punkter har långtgående garantier i konstitutionen 

men visar vid en granskning i många fall ha efterlevts på ett bristfälligt sätt.  

 

Inte därmed sagt att Kuwaits demokrati är obefintlig. Kuwaits politik har i mycket 

varit ett föredöme för andra stater i Gulfen och Mellanöstern. En beskuren demokrati 

är bättre än ingen alls och kanske det första steget mot en full demokrati. Kanske är 

Kuwait det exempel som omvärlden borde ta lärdom av. Här sker reformerna inifrån, 
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långsamt och försiktigt och med både folkets och maktens goda vilja. Kanske har en 

sådan reform bättre förutsättningar än den sortens snabba reform som USA och väst 

allt oftare försöker tvinga på andra länder och vars resultat i Irak visat sig ha 

förödande konsekvenser.  
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