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Abstract 

The purpose of this thesis is to analyze the Kurdish leadership’s changed 

political objectives and attitude in the case of independence in Iraqi 

Kurdistan for the years after 2003. Neorealist theories about structure-

agency, separation, and security have been studied, in purpose of getting a 

better understanding of ethnic groups’ actions and reactions on national and 

sub-national level. This study is a hypothesis generating case study and the 

method used is process tracing, to identify critical junctures, in meaning of 

analyzing different factors and events that have triggered this new view of 

independence. Based on the theoretical framework and the analysis, three 

different hypothesis have been tested and verified. The material used in this 

study consists of different official statements, interviews, media sources, 

relevant scientific essays and a collection of different books. Two analyses 

have been made, a descriptive one and an explanatory. The previous research 

covers different political, economic and military issues and themes regarding 

KRG and its neighbors. The previous research examines structural factors 

from a theoretical and historical perspective. Since the previous research does 

not include the years after 2003, one of the goals of this study is to fill the 

knowledge gap for the years after 2003. Since 2012, due to geopolitical, 

economic and political factors the relations between Bagdad and the KRG 

have been unsustainable, which has resulted in a large regional conflict and 

created a security dilemma. In relation to the previous research, the results of 

this study suggests that the changed attitude and objectives are caused by 

changes in material as well as ideological structures, which in turn are caused 

by new economic opportunities for the Kurds, this due to economic and 

political agreements between KRG and Turkey. Through a more sustainable 

and independent economy, KRG has become a major actor in the political 

and economic but also the military scene in Middle East ever since the rise of 

the Islamic State. This study gives a deeper understanding of how ethnic 

groups mobilize material resources in purpose to create alliances with other 

actors outside its geographical area in order to eliminate internal threats but 

also to become an independent national state.  



 
 

Abstract  

Syftet med denna studie är att analysera det kurdiska ledarskapets ändrade 

politiska målsättningar och inställning i frågan om självständighet i irakiska 

Kurdistan efter 2003. Neorealistiska teorier om struktur-aktörskap, säkerhet 

och separation har studerats för att få bättre förståelse om hur etniska grupper 

på understatlig nivå agerar inom de stater dem verkar inom, i detta fall 

kurdernas verkande i Irak. Tre hypoteser har utvecklats utifrån den teoretiska 

ramen för studien. Denna studie är en fallstudie som har använt 

processpårning som metod för att identifiera kritiska skeden, för att förklara 

de händelser och orsaker som utlöst utfallet av den ändrade inställningen hos 

det kurdiska ledarskapet. Materialet består av uttalanden, intervjuer, 

pressmeddelanden och tal från det kurdiska ledarskapet, centralmakten i 

Bagdad och andra inblandade aktörer. Två analyser har utförts, en deskriptiv 

analys och en förklarande analys. Den tidigare forskningen har ett historiskt 

och teoretiskt perspektiv där den studerar främst strukturella faktorer, men 

den behandlar inte åren efter 2003 i större utsträckning. Därför har ett av 

målen för studien varit att fylla den kunskapslucka som saknas i tidigare 

forskning för åren efter 2003. Relationen mellan centralmakten i Bagdad och 

det kurdiska ledarskapet har sedan 2012 varit ohållbart, vilket orsakats av 

ekonomiska och politiska faktorer. I relation till den tidigare forskningen 

föreslår resultatet av denna studie att det kurdiska ledarskapets ändrade 

inställning beror på en förändring i materiella i såväl idémässiga strukturer, 

som i sin tur orsakats av uppkomsten av nya ekonomiska möjligheter detta i 

samband med politiska och ekonomiska överenskommelser med Turkiet. 

Denna studie ger en djupare förståelse för hur grupper på understatlig men 

även på statlig nivå mobiliserar sina resurser materiellt, för att använda dom i 

syften som bland annat att bilda allianser med externa aktörer utanför den 

region man är verksam inom, i syfte att uppnå de idémässiga målen, i detta 

fall kurdernas idé om självständighet och ekonomiskt oberoende i Irak. Detta 

är ett studieområde där ytterligare forskning behövs utföras för bättre 

förståelse. 
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1. Inledning   
 

Upplösningen av det Osmanska riket i början av 1900-talet la grunden för 

bildandet av en självständig kurdisk stat i Mellanöstern. Freden vid Sévres 

1920 i Frankrike, tillät skapandet av ett självständig Kurdistan, men 

upphävdes inom kort av stormakterna i Väst i synnerhet Frankrike och 

Storbritannien som hade vid tidigare tillfälle (Sykes-Picot avtalet) kommit 

överens om regionen framtid och dess nya gränser.  

Efter Bathregimens fall 2003 har det återigen uppstått en debatt om kurdernas 

fortsatta roll i ett post-Saddam Irak och deras strävande för en eventuell 

kurdisk stat i Mellanöstern (Katzman, 2010).  

I samband med Saddam Husseins fall och skapandet av det nya Irak efter 

2003 valde det kurdiska ledarskapet att delta i denna process och hade en 

märkbar närvaro i Baghdad. 13 år senare har kraven på självständighet ökat 

hos den kurdiska politiska ledningen.  

Presidenten för Kurdistan-regionen har fört frågan om självständighet på den 

politiska dagordningen. Det bör påminnas om att i samband med Iraks första 

val 2005 röstade 98 % av kurderna i Irak för självständighet i en inofficiell 

folkomröstning (Phillips, 2005: 11).  

Den förändring som har skett jämfört med 2003 är att presidenten för 

Kurdistan-regionen, Massoud Barzani, har kommit att bli en röststark 

förespråkare i frågan om självständighet. Omständigheterna har förändrats 

sedan Islamiska staten lagt beslag på delar av Syrien och Irak, detta har 

prövat och framhävt den kurdiska militärens roll bland det internationella 

samfundet och skapat en opinion om kurdisk självständighet i Irak.   
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1.1 Introduktion till problemområdet 

Kurderna anser att de länge har lidit av kolonialismens och 

erövringspolitikens rävspel. Sultanatets fall i dagens Turkiet medförde ett 

historiskt tillfälle för kurderna att uppnå en egen statsbildning. De allierade 

bland andra Storbritannien och Frankrike lovade kurderna deras egen stat i 

enighet med uppgörelsen vid Sévres (Treaty of Sèvres and Lausanne, 1920). 

Men den nybildade Turkiets första president Mustafa Kemal Pasha (mer känd 

som Atatürk), ansåg överenskommelsen som ogiltig och kurderna blev senare 

uppdelade mellan Syrien, Irak, Iran och Turkiet och blev minoriteter i 

respektive stat.  

Den kurdiska delen av Irak har sedan 1991 uppnått de facto autonomi. Detta 

med hjälp av det internationella samfundet och USA, som i början av 90-talet 

stödde kurderna i norr och shiiterna i södra Irak i deras uppror mot 

Bathregimen (Romano, 2006: 204-205). Shiiterna och kurderna reste sig, då 

man räknade med USA:s stöd. För amerikanernas del utvecklades detta till en 

komplicerad situation, och man hade två vägar att följa, antingen bistå 

shiiterna och kurderna med ekonomisk och militärt hjälp eller inte göra det. 

Man valde att låta bli pga. internationella påtryckningar. För den politiska 

eliten i Washington är kurdfrågan i norra Irak fortfarande ett komplex ämne 

eftersom kurderna tillsammans med Israel har blivit en av USA:s och 

Västvärldens främsta strategiska allierade i Irak och Mellanöstern (O’Hanlon 

& Joseph, 2007: X). 

För utomstående aktörer är Mellanöstern ett strategiskt område där många 

länder ingår i allianser med Västmakter och uppkomsten av nya självständiga 

stater kan komma skada stormakternas intressen i regionen, vilket gör att 

skapandet av nya stater i området blir svårt att bilda än i andra mindre 

strategiska områden som t ex. nordöstra Afrika (Romano, 2006: 215), men 

det vill det kurdiska politiska ledarskapet ändra på genom att ha tagit upp 

frågan om självständighet med ett antal Väststater men som mest hos den 

inhemska befolkningen i KRG och gått vidare i ämnet genom att begära att 

referendum skall ske i en fredlig och demokratisk miljö.  
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Khalil (2009) har kommit fram till i en artikel att efter Saddams nederlag i 

Gulfkriget 1990 och hans fall 2003 så har den kurdiska delen av Irak 

succesivt lyckats att nå politiskförbättring, systematiskförändring och en 

riktning mot självständighet. Självstyret i irakiska Kurdistan är officiellt 

erkänt som Kurdistans regionala regering, (vilket på engelska förkortas med 

KRG (Kurdistan Regional Government) – en förkortning som kommer att 

användas hädanefter i uppsatsen) varit en de facto autonomi sedan 1991 efter 

den kurdiska intifadan, vilket inneburit självstyre och relativt oberoende från 

centralmakten i Bagdad. Med egen flagga, rättssystem, expanderad ekonomi, 

militär kapacitet och regional regering så har KRG blivit en viktig aktör i Irak 

och MENA både i det ekonomiska och politiska landskapet, och kan även 

likställas med andra självständiga stater i vissa avseenden.  

"Northern Iraq is already a de facto quasi state. It has a functioning 

government perceived as legitimate by the population, its own army and 

national flag, and a strong sense of national identity” (Larrabee, Turkey 

rediscovers the middle east, Instituekurdes nätupplaga, 2007) 

 

Foto via: http://tamilnation.co/selfdetermination/fourthworld/index.htm  

KRG har en befolkning på ca 5,5 miljoner människor med fyra provinser och 

(Hawler) Arbil som huvudstad. Kurdistan-regionen har sedan 2012 utvecklats 

till en attraktiv turist och handelsområde i regionen, vilket beror på dess 

http://tamilnation.co/selfdetermination/fourthworld/index.htm
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geografiska placering och den ekonomiska tillväxten som har expanderat de 

senaste 10 åren mycket påverkad av dess olje- & gasindustri. 2014 utsågs den 

kurdiska huvudstaden Arbil till Mellanösterns turist huvudstad (Najm, Erbil 

is Middle East Capital of Tourism, Iraqi-businessnews nätupplaga, 

Publicerad: 2013-08-17). Detta har lett till att KRG utvecklats alltmer 

ekonomiskt, vilket på senare år lockat allt flera utländska företag till området. 

Utländska oljejättar, bland andra Exxonmobil, Prime, Gazprom Neft, och 

DNO såväl som inhemska storföretag som Qaiwan och Kar har investerat 

stora summor i den kurdiska olje- & gassektorn (List of Oil Companies in 

Iraq, Businessnews, 2013). Det sker ett möte mellan öst och väst i Kurdistan 

som enligt kurdiska maktföreträdare och utomstående observatörer kallas för 

Dubai modellen (Woolf, is Kurdistan the next Dubai? The guardian 

nätupplaga, Publicerad: 2015-05-05).  

Den kurdiska armén, (mer känt som peshmerga-armén) spelade en nyckel 

roll i besegrandet av Bathregimen 2003, kort därefter utdelades denna armé 

officiellt titeln ’’guardians of Kurdish Autonomous Region’’ (Romano, 2006: 

215) av den irakiska konstitutionen (arabiska   والجررري  اإلقليميررر  الحررر ), vilket 

inneburit mer politisk självständighet för KRG att kunna bevaka sina gränser 

och territorium men mest ökat KRG:s militära kapacitet, detta för att försvara 

KRG:s gränser men också för att avlägsna yttre hot som t ex. Islamiska 

Staten.  

Men den kurdiska armén är inte officiellt erkänd som en fristående kurdisk 

armé, vilket skapat en rad konflikter mellan KRG och Bagdad på senare år. 

KRG:s självstyre stärktes och ökades ytterligare, då de två huvudpartierna 

Patriotic Union of Kurdistan (PUK) och Kurdistan Democratic Party (KDP) 

bildade en majoritetsregering 2005 och kort därefter valdes ledarna för den 

kurdiska frihetsrörelsen, Massoud Barzani som president för KRG (ledare för 

KDP) och Jalal Talabani (ledare för PUK) som president för den nya federala 

irakiska staten, vilket blev en historisk händelse eftersom Irak aldrig haft en 

kurdisk president tidigare (Romano, 2006: 213-216). 

Tätt intill Saddams fall hamnade kurderna i ett dilemma, frågan blev ska vi 

ingå ett nytt Irak eller utropa självständighet? Man valde att vara en autonom 
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region i ett s.k. federal demokratiskt Irak och delta i processen mot ett nytt 

Irak. Kurderna hade en märkbar närvaro i Bagdad. Man utdelades höga 

poster inom den statliga sektorn såsom President posten (Jalal Talabini, ersatt 

av nuvarande partikamraten Fuad Massoum) och olika minister positioner. 

Kurdernas situation förbättrades drastiskt under denna tid tills Nuri Al Maliki 

(2006-2014) blev landets premiärminister och bedrev enligt kurderna en 

sträng, iraninspirerad politik mot kurderna och sunniterna där han bland 

annat frös kurdernas del av den irakiska budgeten och beordrade den irakiska 

armen att närma sig kurdiska områden för att utföra militära operationer 

(Rudaw (A) nätupplaga, 2014).  

I samband med KRG:s frigörelse från Bagdads inflytelse 1991, bildade 

kurderna ett eget parlament och genom demokratiska val utsåg man sina 

ledare och politiska ombud. Men efter interna konflikter hamnade man i ett 

civilkrig som pågick framtill 1998. På slutet av 2003 kom KRG:s två 

huvudpartier överens om att återaktivera och institutionalisera regionens 

myndigheter och man tog ett kliv mot demokratisering. Trots att KRG är 

oerfaren vad det gäller självstyre och är i en inlärningsprocess, så har man 

lyckats bilda en hållbar parlamentarisk demokrati med en president på 

spetsen. Man har passande nog fördelat ”statens” makt över olika 

institutioner och skapat en stark militär och polis som är huvudanledningen 

till KRG:s stabilitet och den rådande säkerheten. Även om kurdiska partier 

domineras av nationalistiska idéer, i liberal mening, dock råder det tolerans 

och acceptans av minoriteter som assyrier, turkmener, araber, kristna, yizidier 

och zardashter. Samlevnaden med dessa minoriteter har lett till att det 

kurdiska samhället lägger stor vikt vid multikultrualism och religionsfrihet, 

något som inte existerar i resten av Irak och till viss del i andra gränsländer 

som i Iran och Syrien.    

Den egna oljeexporten via ledningar genom Turkiet sedan 2013 innebar ett 

nytt kapitel i KRG:s ekonomiska tillväxt och ett stort steg närmare mot 

självständighet, åtminstone ekonomisk självständighet för tillfället. Men detta 

har även skapat stora konflikterna med Bagdad och skapat ett 

säkerhetsdilemma i regionen. Oljeexporten, Presidentens begäran både 
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nationellt och internationellt om referendum för självständighet, Peshmerga-

arméns roll i fredsbevarandet av regionen och den ekonomiska tillväxten har 

lett till en uppmärksammad internationell debatt om en eventuell självständig 

kurdisk stat i Mellanöstern. Där många, bland andra Israel anser, att en 

kurdisk stat i Mellanöstern är något som måste stödjas dels för att kurderna är 

en av de få moderata aktörer i regionen som bekämpar islamisk extremism 

och politisk totalitarism men även för dess politiska reformer och potential 

till att bli en viktig ekonomisk aktör i regionen (Israel's prime minister backs 

Kurdish independencem Theguardian, nätupplaga, 2014). 

Självständighetskampanjen leds av president Massoud Barzani. I denna 

uppsats kommer Barzani ha en central roll. 

 

1.2 Syfte och Frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera de bakomliggande 

orsakerna till varför det kurdiska ledarskapet inte valde utropa självständighet 

2003 och att man idag 13 år senare vill göra det. Utgångspunkten för 

uppsatsen är frågeställningen: Vilken är förklaringen till förändringen av det 

kurdiska ledarskapets inställning till självständighet? Denna kan i sin tur 

preciseras i termer av följande delfrågor: 

- Hur kan President Barzanis och det kurdiska ledarskapets förändrade 

inställning i frågan om självständighet förklaras utifrån den teoretiska 

ramen för studien?  

- Kan det bero på förändringar i ekonomiska och militära förhållanden; dvs. 

förändringar i materiella strukturer som orsakat förändringar av 

idémässiga strukturer där en självständig kurdisk stat i norra Irak blivit 

idealet?  
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1.3 Disposition  
 

Studien är uppbyggd på följande sätt: Kapitel två beskriver tidigare forskning 

som kommer utgå ifrån ett historiskt och teoretisk perspektiv. I kapitel tre 

presenteras tre relevanta teorier för ämnet och tre hypoteser har baserad på 

teorierna utvecklats. Kapitel fyra beskriver hur studien gått tillväga och 

presenterar dess metodologiska ansats. Kapitel fem diskuterar och definierar 

det kurdiska ledarskapet. I kapitel sex görs avgränsningar och begränsningar. 

Kapitel sju och åtta behandlar det empiriska materialet som redogör för det 

kurdiska ledarskapets relation till centralmakten i Bagdad och kurdiska 

ledarskapets relation till utomstående aktörer, en deskriptiv och förklarande 

analys presenteras. Det kurdiska ledarskapet (Barzani) utgör studiens 

analyshet. I sista delen av studien förs det en avslutande diskussion och 

studiens slutsatser presenteras.  

2. Tidigare forskning 

Denna del av studien kommer behandla tidigare forskning gällande det 

kurdiska ledarskapet och den kurdiska nationaliströrelsen i Kurdistan-

regionen. Litteraturen ger ett historiskt och teoretisk perspektiv på ämnet och 

tar upp Gulfkrigets effekter på ändringar av politiken och ekonomin i irakiska 

Kurdistan 1991 och invasionen av Irak 2003 som banat vägen för nya 

möjligheter, risker och strategier.  

I detta kapitel ligger fokus på självständighet och den historiska 

händelseutvecklingen. Litteraturen förklarar även till viss del till hur det 

kurdiska ledarskapet valt att delta i ett nytt Irak 2003. Den tidigare 

forskningen fokuserar sig på militära, ekonomiska, och politiska faktorer 

såsom amerikanernas roll i kurdernas ökade självstyre, Saddams fall, 

kontrollen över de kurdiska oljefälten och regeringsbildningen mellan KDP 

och PUK.   

Enligt O’leary, McGarry och Salih (2006: 243-245), fruktar många kurder att 

utan en självständig kurdisk stat riskera bli enkla mål för förtyck om de 

fortsätter leva som minoritetsgrupp i Irak. Och om kurderna känner sig 
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förtryckta eller dåligt behandlade av den arabiska majoriteten och irakiska 

staten kommer den kurdiska nationaliströrelsen att söka stöd både nationellt 

bland den inhemska befolkningen och internationellt hos det internationella 

samfundet för att upprätta en självständig kurdisk stat (O’leary, McGarry, 

and Salih, 2006: 211-212).  

Brian Beary (2008: 27) menar att kurdisk självständighet alltid varit en 

prioriterad målsättning hos den kurdiska befolkning och de kurdiska ledarna. 

Men den är svår att tillämpa och genomföra även om självständighet är en 

rättighet för icke självständiga grupper, speciellt då det som kallas ”större” 

Kurdistan är uppdelad mellan Syrien, Irak, Turkiet och Iran, även Armenien. 

Han hävdar att dessa länder, och då i synnerhet de fyra först nämnda där 

majoriteten av världens kurder lever i dessa territorier, gör allt i sin makt för 

att förhindra uppkomsten av en eventuell kurdisk stat i de olika delarna. 

Särskilt gäller detta Irak, där kurderna redan åtnjuter autonomi och har en 

regional regering. En kurdisk självständighet i Irak skulle innebära att även 

kurderna i Turkiet, Iran och Syrien kan komma att vilja gå i samma riktning. 

Enligt Rafaat (2007: 276-277), skulle en kurdisk självständighet innebära 

stora geopolitiska konflikter och ekonomiska sanktioner mot kurderna. Ett 

annat faktum är att även krig från Irak, Syrien, Iran och Turkiet skulle 

förklaras pga. en rad faktorer.  

1. För att de kurdiska områdena är rika på naturresurser som olja och gas, 

och försvinner kontrollen över dessa naturresurser är det mycket 

troligt att dessa länder får stora ekonomiska kriser. T ex. 17-19 % av 

den irakiska oljekällorna ligger i kurdiska områden. 

2. Om kurderna separerar sig minskar även dessa länder i antal invånare 

och den ekonomiska tillväxten och arbetskraften skulle minska rejält. 

T ex. det bor 18 miljoner kurder i Turkiet.  

3. Ländernas suveränitet skulle hotas om de landområden som anses som 

kurdiska områden försvinner från deras geografiska omfattning.  

4. Andra länders intressen och samarbeten med dessa länder skulle 

minska om kurderna blir självständiga, detta skulle istället innebära att 

andra länder inleder nya ekonomiska och diplomatiska relationer med 
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kurderna, vilket gör kurdernas plats och identitet starkare i det 

internationella samhället. T ex. det finns just nu 37 utländska konsulat 

i Kurdistan-regionen i Irak som har starka ekonomiska och politiska 

relationer med den regionala regeringen.  

Amerikanernas invasion av Irak 2003 öppnade stora möjligheter för kurderna 

att få sina rättigheter och banade vägen till ökat självstyre ’’The outset of 

2003 heralded great possibilities for the Kurds of Iraq […] With the 

intendend American invasion, the Kurds of Iraq faced greater oppurtunity 

since 1918 to order their affairs to their satisfaction’’ (McDowall, 2004: I).   

Men David Romano (2006: 204-205) hävdar att det den kurdiskafrågan i Irak 

blev aktuell redan 1991 i samband med det första Gulf-kriget och även 

tidigare i och med Bathregimens gasning av Halabja 1988. Utgångspunkten 

för hela processen var den internationella koalitionen av länder med USA 

som operations ansvarig som mobiliserade sina trupper för att driva ut den 

irakiska armén från Kuwait 1991. Det amerikanska ledarskapet uppmanade 

den irakiska befolkningen till uppror mot Saddam. Shiiterna och kurderna tog 

förgivet att amerikanerna skulle stödja deras sak och drev ut Bathregimen i 

de egna områdena.  

Amerikanernas uttalanden tolkades på olika sätt, där bland andra Turkiet 

uppfattade det som att detta skulle leda till bildandet av en kurdisk stat i norra 

Irak vilket skulle resultera i att även PKK (Kurdistans Arbetarparti, verksam i 

Turkiet och Syrien) skulle följa samma riktning i norra Kurdistan (Romano, 

2006: 208). Samtidigt uppfattade många Västmakterna uttalandena som stöd 

för en eventuell shiitisk stat i söder. Vilket skulle innebära en ny teokratisk 

Iran inspirerad Islamisk stat i södra Irak, vilket skulle i sin tur minska 

västlänningarnas makt i Mellanöstern kraftigt. Och den amerikanska 

administrationen blev tvungen att byta åsikt. Man menade att upproren skulle 

leda till ’’unexpected and difficult […] control outcomes’’ (Romano, 2006: 

205) och ändrade sitt resonemang till att de tidigare uttalandena om uppror 

mot regimen i Bagdad inte var avsedda för revolution i syfte att dela upp 

Irak.    
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Romano (2006: 206) menar att opponenter till etniska nationaliströrelser tar 

snabbt vara på situationer där rörelserna uppfattas som sårbara. 

Amerikanernas tillbakadragande av sina ”löften” blev därför vändpunkten för 

Saddam Hussein och hans regim som samlade ihop sina främsta militära 

styrkor och slog tillbaka mot shiiterna och sedan mot kurderna vilket 

resulterade i att två miljoner kurder blev flyktingar och sökte sig till iranska 

och turkiska gränser.  

De kurdiska flyktingarna ansågs inte som välkomna av Turkiet och 

amerikanerna förstod att om flyktingströmmarna fortsatte, skulle även 

Ankaras förmåga att hålla den terroriststämplade organisationen PKK i styr 

försvagas. Därför ställde det internationella samfundet stora krav på regimen 

i Bagdad och vapenvila begärdes. Därför går det att säga att det 

internationella samfundet spelade en stor roll i kurdernas utveckling till att bli 

en autonom zon i Irak. Bathregimens ageranden mot dess civilbefolkning 

(kurderna) ledde till att de allierade makterna införde det FN stödda ’’Safe 

Haven’’ som innebar flygförbud över kurdisk mark för det irakiska 

flygvapnet. I oktober 1991 drev peshmerga soldaterna tillbaka Saddams 

trupper och intog ett område lika stort som Schweiz och blev därmed en de 

facto autonomi (Romano, 2006: 207-208). 

De demokratiska valen som anordnades av KDP och PUK 1991 för den 

nybildade autonomin fick stor uppmärksamhet och välkomnades av det 

internationella samhället. Efter två år, hamnade PUK och KDP i konflikt med 

varandra 1994, det hela slutade med ett innebördskrig som varade i 4 år. 1998 

kom Talabani och Barzani överens om att sluta fred i Washington och 

undertecknade ett avtal som innebar att PUK fick hålla sig i Sulaimaniya 

distriktet och KDP:s administration i Arbil och Duhok.  

Fem år efter fredsöverenskommelsen mellan KDP och PUK invaderade 

amerikanerna och dess allierade Irak 2003. Amerikanerna rättfärdigade sin 

invasion av landet som ett krig mot terrorism och Saddam som ett hot mot 

världsordningen, detta innebar nya möjligheter för kurderna att ta del av och 

framhäva sig som en viktig aktör i regionen då ingen annan grupp visade sig 
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vara samarbetsvilliga med amerikanerna speciellt då Turkiet inte lät 

amerikanska trupper inträda Irak genom dess gränser.  

 ‘’Well organized and mobilized KDP and PUK fighting forces in 

the Kurdish Autonomous Zone […] took advantage of the new, 

more aggressive US foreign policy stance. First they carefully 

framed their movements as Iraqi movements, desirous of freeing 

Iraq as a whole from Saddam’s Tyranny, rather than Kurdish 

movements wanting to separate from Iraq. In this manner they 

assisted American framings that justified the war, and avoided 

intervention from neighboring states such as Turkey and Iran. 

When in March 2003 the Turkish Parliament refused the 

American permission to move troops through Turkey to Iraq, Iraqi 

Kurds again took advantage of the souring relationship between 

the US and Turkey, to present themselves as the only significant 

and dependable ally of the US in the Iraqi theater […] the KDP 

and PUK welcomed the US […] into the areas they controlled. 

The KDP and PUK also agreed to function under American 

command’’ (Romano, 2006: 212).              

Kurderna tog vara på deras nya militära roll och intog snabbt de efterlängtade 

provinserna Mosul och Kirkuk som man ansåg och alltjämt anser är kurdisk 

territorium. Samtidigt hotade Turkiet att kurderna skulle dra tillbaka sina 

styrkor i dessa områden då man påstod att kurderna utgjorde ett hot mot 

turkmenernas (en minoritets grupp i Irak) existens i området, men egentligen 

handlade det om att inte låta peshmerga kontrollera de oljerika städerna vilket 

skulle ge kurderna ekonomiska fördelar och medel för att skapa de 

förutsättningar som krävs för att finansiera en självständig stat (Romano, 

2006: 213). 

Romano hävdar att om det inte vore för flyktingarnas misär, operation Safe 

Haven och västerländsk media skulle KRG aldrig bildas. ’’The events that 

led to the creation of Iraqi Kurdistan […] are indicative of the increasing 

importance of international influences‘’ (Romano, 2006: 211). 
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Stansfield (2007: 174) hävdar att en annan möjlighet och fördel för kurderna 

efter 2003 var då den s.k. irakiska ’’Transnational Administrative Law’’ 

skrevs inkluderade detta en garanti för kurderna. Denna lag innehåller en rad 

artiklar som säkrar medborgarnas, provinsernas, Kurdistan-regionens och 

statens rättigheter. Ett exempel på denna lag är att om minst tre provinser 

röstade emot propositioner och lagar skulle dessa inte gå genom och kurderna 

hade då tre provinser i form av Duhok, Arbil, och Sulaimaniya. Detta enligt 

Romano var, ’’the Kurdish veto’’ (Romano, 2006: 214) mot lagar som inte 

var i enighet med det kurdiska ledarskapets intressen och politiska 

målsättningar.  

Det kurdiska ledarskapet i Irak (innan 2005, detta gäller inte för åren efter 

2012) var alltid varit medveten om man deklarerar en självständig stat skulle 

Turkiet och Iran tolka det som ’’causis belli’’ (skäl till krigsförklaring), samt 

leda till stora konflikter med andra grannländerna, USA och det 

internationella samhället. Därför valde det kurdiska att åtnjuta autonomi som 

en fredlig men strategisk politik istället för att kriga sig till självständighet.  

En av Romanos slutsatser är, deklarationen av nya stater i MENA är nästan 

omöjligt ’’Although regional actors and the world community may be willing 

to accept new states in less strategic areas such as Eritrea, such does not 

appear to be in the case in the Middle East’’ (Romano, 2006: 215) därför 

markerade kurderna tydligt efter Saddams fall man kommer vara en del av 

det nya Irak.   

Det är tydligt utifrån den tidigare forskningen att kurdfrågan i Irak har med 

aktörer utanför Irak att göra. Jaoude (2011: 24) hävdar att omständigheterna 

som ledde till att KRG bildades 1991 var pga. internationella omständigheter 

och reaktioner. Bugnacki (2013: 6-10) menar att om det inte vore för USA, 

FN och ett antal Väststater skulle kurderna möta stora hot i form av etnisk 

och identitets rensning, vilket skulle innebära ett nytt folkmord på kurderna i 

Irak som i fallet av Halabja där den irakiska armén på Saddams order gasade 

5000 kurder, operation anfal, som enligt kurdiska maktföreträdare resulterade 

i 182000 döda kurder och massdödandet av 8000 pojkar och män i Barzan 

området (Johns, The Crimes of Saddam Hussein, PBS nätupplaga, 2006).  



16 
 

Romano menar att etniska gruppers öden avgörs av ’’international and 

foreign influences supportive of the state or its opponents’’ (Romano, 2006: 

212). Antingen får man stor medhåll av det internationella samhället som i 

Kosovos och Östtimors fall eller bemöts grupper med stort motstånd när de 

söker politisk och ekonomisk självständighet som i kurdernas fall.  

O’leary, McGarry, och Salih (2006: 213) menar att, även om de europeiska 

stormakterna, USA, Turkiet och arabvärlden motsatt sig kurdisk 

självständighet innan och efter 2003 så har KRG tjänat på att verka inom 

ramarna för ett s.k. federal demokratisk Irak. För att man tillfredsställt alla 

inblandade aktörer och framhävt sig som en fredlig och samarbetsvillig grupp 

och skulle den irakiska staten visa tecken på förtryck eller dålig behandling 

av kurderna, så är det till kurdernas fördel. Då man kan gå fram till 

stormakterna och mena att vi har gjort allt för att bevara fred, Iraks 

suveränitet och sammanhållning men att man inte får den respons som krävs 

för att känna gemenskap och trygghet i Irak. 

Utifrån den tidigare forskningen kan kurdernas fördelar på ha att 

verkat inom det nya Irak sammanfattas i följande punkter: 

1. Peshmerga arméns verkande under amerikanskt befäl innebar bättre 

militära kunskaper, strategier och möjligheter till förändringar av 

militära strukturer. 

 

2. Alliansen med amerikanerna var en möjlighet som ledde till bättre 

kommunikation och politisk-ekonomiska samt diplomatiska relationer 

till stormakterna i Europa och Nordamerika. 

 

3. Att verka inom det nya Irak var ett taktiskt drag, där man 

tillfredsställde alla regionala och externa aktörer, och i samband med 

ökad självstyre ägnade man större delar av sina resurser för att stärka 

KRG:s materiella position i regionen, för att i framtiden kunna 

finansiera en eventuell självständig stat. 

 



17 
 

4. Till skillnad från den kurdiska frihetsrörelsen i Turkiet (PKK) och Iran 

(PDKI & KOMALA) har den kurdiska frihetsrörelsen i Irak (KDP och 

PUK) lyckats relativt bra med att få internationellt stöd jämfört med 

PKK som terrorstämplats av Västmakter.       

Den tidigare forskningen har ett historiskt och till viss del teoretisk 

perspektiv på den kurdiska frågan i Irak. Den förklara hur det kurdiska 

ledarskapet påverkats av strukturella ändringar mellan 1991-2003 och hur de 

nya möjligheterna som dykt upp efter amerikanernas invasion av Irak gjort 

kurderna till en viktig aktör i regionen och banat vägen för självständighet.  

Denna studie kommer till viss del bygga vidare på tidigare forskning men 

vidare behandlas endast David Romanos studie (Se teori kapitlet nedan). Det 

har gjorts ett antal tidigare forskningar kring ämnet men de behandlar inte 

ämnet i den utsträckning som Romanos. David Romanos studie är lämpligast 

att behandla vidare i studien eftersom förutom att den ger ett förklarande och 

historik perspektiv på händelseutvecklingen i KRG; stödjer Romano sin 

studie med teoretiska resonemang och förklaringar om strukturella 

möjligheter och självständighetssträvande, vilket diskuteras mer i den 

teoretiska delen i denna studie.  

Däremot omfattar inte Romanos studie åren efter 2005, vilket inte förklarar 

varför det kurdiska ledarskapet ändrat sin inställning och politiska 

målsättningar i självständighetsfrågan. Romano fokuserar även mer på 

kurderna i Turkiet och den politiska gerilla organisationen PKK i sin studie. 

Därför blir syftet i de kommande kapitlen att fylla den kunskapsluckan som 

saknas i tidigare forskning om irakiska Kurdistan och det kurdiska 

ledarskapet för åren efter 2003 speciellt åren efter 2012 som denna studie har 

som mål att förklara. De andra studierna som gjorts som bland annat 

McDowall (2004), Stansfield (2007), O’Leary, McGarry, och Salih (2006) är 

rik på data men tillför inte någon ny information till problemområdet utan är 

mer förklarande och upprepande tillskillnad från Romanos som stödjer den 

generella informationen och sina resonemang med relevanta teorier som ger 

en bättre förståelse för ämnet från ett statsvetenskapligt och historiskt 

perspektiv. 



18 
 

3. Teoretisk referensram  
 

Eftersom studien syftar till att undersöka och förklara de bakomliggande 

orsakerna till det kurdiska ledarskapets ändrade inställning i frågan om 

självständighet, kommer detta kapitel utgå ifrån teorier om internationell 

relationer och statsvetenskap som avser att förklara etniska gruppers roll på 

både statlig och understatlignivå i de stater de är verksamma inom. Teorier 

och debatter om struktur-aktörskap, självständighetssträvanden, säkerhet och 

etniska nationaliströrelser blir således relevanta till att förklara varför och hur 

det kurdiska ledarskapet ändrat inställning.  

 

3.1 Struktur och aktörskap  

’’Relationen mellan aktörer och strukturer är en mycket 

betydelsefull aspekt av den samhällsvetenskapliga ontologin. All 

[…] vetenskap bygger, vare sig forskaren inser det eller inte, på 

metateoretiska förutsättningar som kan formuleras i termer av 

aktörer och strukturer’’ (Johnson, 2001: 99).  

Strukturer är mönster som påverkar eller begränsar de olika beslut som tas av 

individer och möjligheter som finns i den existerande världen, de kan vara 

politiska, sociala eller ekonomiska. Medan aktörskap är individers och 

organisationers (agenters) kapacitet att självständigt agera och fatta egna fria 

beslut.     

Björn Johnson (2001: 101) menar att debatten om aktörskap och struktur i 

statsvetenskaplig mening går ut på att granska både aktörers sätt att agera i en 

stat och de olika beteende och ideologiska strukturernas inverkan på aktörer i 

en stat; för att sedan se om dessa påverkar varandra och är sammanflätade. 

Med hjälp av olika perspektiv om struktur och aktörskap är det möjligt att 

förklara varför det kurdiska ledarskapet har ändrat inställning. Det kan ha 

skett förändringar i idémässiga strukturer som lett till ändrad inställning om 

självständighet. Samtidigt kan det bero på förändringar i ekonomiska och 



19 
 

militära förhållanden; dvs. förändringar av materiella strukturer som orsakat 

det kurdiska ledarskapets nya åsikter om självständighet och autonomi. Som t 

ex. oljeaffären med Turkiet och stärkandet av relationen till Väst (således 

oberoendet från centralmakten i Bagdad både politiskt och ekonomiskt).  

Neorealismen och världssystemsteorin, är två teorier som har en enorm 

påverkan på samtida akademiska diskurser inom internationella relationer. 

Alexander Wendt (1987) menar att ’’Both claim to provide ’’structural’’ 

explanations of how states behave’’ (Wendt, 1987: 335). Dessa två olika 

perspektiv har olika uppfattningar om strukturella förhållanden. Jag har valt 

att applicera teorierna på ett sätt som knyter samman både de ekonomiska 

och politiska perspektiven.  

Världssystemsteorin låter oss att förstå att ändrade strukturella förhållanden 

mellan olika dominerande ekonomiska aktörer i det internationella systemet 

och även inom stater är en konsekvens av en ändring i ekonomiska strukturer. 

Där ekonomin är uppdelad mellan olika ledande aktörer t ex. inflytelserika 

personer och olika multinationella företag och organisationer. Dessa aktörer 

styr världsekonomin i den riktning där deras egna intressen gynnas, vilket 

kan orsaka ändringar i tidigare ekonomiska och även politiska målsättningar 

där det som ansågs som omöjligt för tio år sedan, har utvecklats till ett 

prioriterat fall i nuet. Detta i sin tur kan förändra de strukturella förhållandena 

i det internationella systemet och även i en stat (Wendt, 1987: 346). Innan 

2003 var USA, Västmakterna och Turkiet skeptiska till en kurdisk 

självständighet, 13 år senare har kurderna genom sina nya ekonomiska 

relationer med storföretagen och dessa stater gått ett steg närmare 

självständighet. Detta för att innan 2003 var KRG mindre intressant 

ekonomiskt sätt, då man inte hade haft möjligheten att producera och sälja sin 

olja. 13 år senare har KRG blivit en effektiv oljeproducent i området som 

producerar ca 600 000 – 650 000 oljefat per dag, detta har orsakats av att 

Turkiet ändrat sin ekonomi-säkerhetspolitik gentemot KRG. En annan faktor 

är att de stora ekonomiska supermakterna i Väst har fått upp ögonen för de 

ekonomiska möjligheter som finns i området att ta del av. Det vill säga, det 

har skett en förändring i det internationella systemet där förändringar av 
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ekonomiska strukturer och andra staters ekonomiska intressen i KRG har lett 

till den nuvarande debatten om kurdisk självständighet i Irak.  

Neorealismen i sin tur fokuserar på internationell anarki och distributionen av 

makt, där uppkomsten av en eller flera aktörer i en region är ett resultat på 

ändrade internationella strukturer i dess olika avseenden. Detta innebär att 

dominanta stater i det internationella systemet fungerar som fria agenter och 

opererar i dem områden där deras egna intressen gynnas, detta sker p.g.a. att 

det internationella systemet saknar en övermäktig övervakandemyndighet 

(Wendt, 1987: 341). Om man undersöker detta närmare från ett neo-

marxistiskt perspektiv går det att säga att det internationella systemet är helt 

frånvarande från en övermäktig internationell myndighet (FN kan inte 

inkluderas eftersom, denna organisation är en mellanstatlig aktör och har inte 

stor inflytande över militärt och ekonomiskt starka stater), vilket resulterat i 

att en del stater och aktörer härjar fritt militärt och ekonomiskt, dvs. 

kapitalister (Wendt, 1987: 344). Och dessa stater kan legalisera mindre starka 

aktörers beteenden och beslut baserad på deras inflytande i ett viss geografisk 

område. 

Relaterad till KRG från det neorealistiska perspektivet går det att säga att i 

frånvaron av en övervakande internationell myndighet och ett tydligt 

internationell system så har vissa ekonomiskt och militärt starka stater valt att 

ingå i allianser med KRG. Vilket lett till att KRG 2015 jämfört med 2003 

blivit allt mer politiskt och militärt starka i regionen där dess materiella 

resurser (olja och gas) gynnar de stater som blivit KRG:s 

säkerhetsleverantörer, vilket i sig skapat de militära men även ekonomiska 

förutsättningar som krävs för deklarationen av självständighet för kurderna. 

En sådan allians kan hittas mellan Turkiet-KRG och USA-KRG, och 

eftersom USA är en av de mest om inte den mest inflytelserikaste aktören i 

MENA, så har man legaliserat mycket av de ekonomiska men också politiska 

aktiviteterna som KRG sysslat med utanför Irak.   

Men problemet här är, i samband med flera utomstående aktörers uppkomst i 

en region som Mellanöstern och central Asien, så kan dessa aktörer börja 
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misstänka varandra för framtida intressen där en viss stat vill ta 

ledarställningen i regionen och framstå som hemgemon.  

Detta skapar ett internationellt säkerhetsdilemma som en följd av dessa 

intressen till exempel som militära friktioner Iran-USA, Ryssland-Turkiet, 

Saudiarabien-Iran, Turkiet-Iran, Ryssland-USA. Statsvetaren Posen, och 

andra forskare har sedan 90-talet utvidgat resonemangen om 

säkerhetsdilemman och anarkins betydelse till förhållanden inom stater – som 

exempelvis forna Jugoslavien, detta diskuteras mer i kommande avsnitt. 

Hypotes 1: Det kurdiska ledarskapets ändrade inställning i frågan om 

självständighet har föranletts eller förorsakat av en förändring i materiella 

såväl som idémässiga strukturer, vilket framkallats av uppkomsten av nya 

ekonomiska möjligheter efter 2003.  

 

3.2 Uppdelning och säkerhetsdilemma     

Separation eller delning i statsvetenskaplig mening är nedbrytandet av en 

suverän stat till flera mindre självständiga enheter (O’Leary, 2006: 77). Det 

finns dom som anser att separation inte är en lösning för etnisk-sekteriska 

konflikter (sekteriska konflikter är konflikter som härrör från religiösa 

doktriner) i en stat, då det kan leda till att andra grupper (internationellt) vill 

erkännas som självständiga. När Kosovo separerade sig från Serbien 2008 

menade kurdiska separatister att man som en av världens största etniska 

grupper utan stat, måste också få internationellt erkännande (Joseph, 2013: 

53-54). Samtidigt finns det andra som påstår att trots att separation är en 

farlig process så kan det vara lösningen till etnisk-sekteriska konflikter och 

rätt riktning för fred i en region såsom i f.d. Jugoslavien och konflikten 

mellan de etniska grupper i form av serber och kroater, där resultatet blev två 

separata stater i form av Serbien och Kroatien (Posen, 1993: 36).     

Barry Posens (1993) publikation ’’The Security Dilemma and Ethnic 

Conflict’’ har ett teoretiskt perspektiv för hur etnisk-sekteriska konflikter 

uppstår efter ett regimskifte i ett land och hur de kan fortsätta under längre 
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perioder och utlösa nationell anarki. Posen hävdar att en stats kollaps (som 

Sovjetunionen) skapar ett slags framväxande anarki på både statlig och 

understatlig nivå, där andra utomstående aktörer blir säkerhetsleverantörer 

för de påverkade grupperna, detta i avsaknad av en överordnad statlig 

myndighet.  

I Irak har detta blivit uppenbar då sunniter, shiiter, och kurder efter 

Bathregimens fall 2003 ständigt försökt stärka deras militära resurser och 

relationer med externa aktörer utanför Irak för att bevara säkerheten i deras 

geografiska omfattning. Vilket tillsammans med den sekteriska konflikten 

mellan sunniter och shiiter skapat ett säkerhetsdilemma i landet som kan 

förvandlas till krig om inte sunniterna tar makten inom de 10 kommande åren 

eller om KRG väljer att utropa självständighet, detta kan resultera i att shiiter 

och sunniter gemensamt med Irans stöd bilda en kollektiv milis för att 

förklara krig mot KRG.    

Kaufman (2007: 41) menar att det enda sättet att uppnå fred mellan etnisk-

sekteriska grupper i en stat, är genom separation, annars möter 

säkerhetsdilemman i regionen omgående hot i form av krig men även etnisk 

och identitets rensning. Termen ”säkerhetsdilemma” innebär situationer där 

stater men även understatliga grupper avsiktligt ökar sin säkerhet, som ökad 

militär kapacitet och bildandet av allianser med externa aktörer, vilket leder 

till att andra grupper i närliggande områden gör likadant (Posen, 1993: 28). 

Således blir ens säkerhetsåtgärder den andres säkerhetshot.   

Detta leder i sin tur till konflikter mellan de inblandade grupperna även om 

de i självaverket inte önskar det. När väl etniska eller religiösa konflikter 

ökar i en region, ökar även misstänksamheten mellan parterna och 

”säkerhetsdilemman” växer allt större då parterna fruktar varandra och är i 

ständigt beredskap för krig. Därför är separation en möjlig lösning för att 

minska säkerhetsdilemman och bevara fred mellan parterna. Denna teori är 

viktigt för problemformuleringen och resultat av studien. För att denna teori 

ger en välutvecklad förståelse för etno-sekteriska och geopolitiska konflikter 

(Posen, 1993: 44).   
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Irak är ett land som är uppdelad mellan tre stora folkgrupper och ett antal 

mindre minoritetsgrupper som skiljer sig i religiös världssyn, ideologi och 

etnicitet. Det har sedan efter Saddams fall ständigt talats om att Iraks öde är 

antingen separation eller Konfederalism (konfederalism innebär att en stat 

bryts ner i mindre separata enheter med politisk och ekonomisk 

självständighet, men när det rör sig om internationella angelägenheter så är 

det centralmakten som har maktbefogenheterna) detta för att federalism i Irak 

verkar ha misslyckats men också för att parterna i Irak har svårt att komma 

överens gällande landets naturresurser, geografiska omfattning och religiösa 

ideologier (Kaufman, 2007: 3).  

Därför är denna teori nödvändig då de inhemska konflikterna, speciellt 

mellan sunniter och shiiter förändrat säkerhetsläget i Irak, och kan vara en av 

orsakerna till att det kurdiska ledarskapet ändrat sin inställning gentemot 

självständighet; då våldsamma grupper och individer enligt Posen är ’’sure 

sign of trouble’’ och upplevs som hot av den påverkade gruppen som ’’will 

try to form their own state’’ (Posen, 1993: 33-34).  

Frågan om självständighet för det kurdiska ledarskapet blev som mest aktuell 

år 2012 i en sådan situation som Posen beskriver. Då Iraks shiitiska 

premiärminister (2006-2014) Nouri Al-Maliki (nuvarande vice president) 

försökte med hjälp av den irakiska armén och Iran stödda miliser inträda 

staden Kirkuk som kurderna anser är kurdisk territorium. Det kurdiska 

ledarskapet svarade med att skicka peshmerga armén till Kirkukområdet och 

ett säkerhetsdilemma har uppstått sedan dess mellan centralmakten och KRG, 

vilket blivit allt djupare i samband med KRG:s oljeaffärer med Turkiet och 

peshmerga arméns kontroll över kurdiska områden utanför KRG:s gränser 

och den irakiska statens frysning av KRG:s del av den irakiska budgeten.  

Presidenten för Kurdistan-regionen, Massoud Barzani, hävdar att det inte 

finns någon trygghetsgaranti för kurderna i det nya Irak och det kommer bli 

svårt att verka inom den irakiska staten om situationen förblir som den är. 

(Barzani Examined the Peshmerga Troops at the Kirkuk Border. Cihan 

nätupplaga, 2012).     
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Hypotes 2: Det kurdiska ledarskapets ändrade inställning i frågan om 

självständighet har dels föranletts av den sekteriska konflikten men mest för 

att den nya irakiska staten vuxit starkare och försökt indirekt inta kurdiska 

områden. Detta har lett till ett säkerhetsdilemma; i det avseendet har Bagdads 

ökade makt utgjort ett säkerhetshot mot kurderna, vilket gjort att kurderna 

sökt självständighet för att genom en egen stat slå vakt om sin överlevnad 

och trygghet. 

 

3.3 Nationaliströrelser  
 

Denna del av studien är en fortsättning på den tidigare forskningen om 

irakiska Kurdistan och sådant som har bäring på frågan om självständighet. 

David Romano (2006) presenterar i sin bok ’’The Kurdish Nationalist 

Movement’’ en syntes baserad på tre olika tillvägagångssätt om etniska 

nationaliströrelsers kulturella inramning, resursmobilisering och strukturella 

möjligheter i de stater dem verkar inom.   

Möjlighetsstrukturer enligt Romano (2006: 19) är externa faktorer som 

begränsar eller auktorisera kollektiva aktörer. För att förklara utvecklingen av 

kollektiva rörelser, betonar denna strukturalistiska tillvägagångssätt att 

faktorer som är utanför rörelserna, som t ex. nivån och typen av statligt 

förtryck eller gruppens tillgång till politiska institutioner i en stat formar 

utvecklingen av motståndarrörelser.  

’’The factors that make up opportunity structures level of analysis 

are: 1. the relative openness or closure of the institutionalized 

political system. 2. The stability of the broad set of elite 

alignments that typically undergird a polity. 3. The presence of 

elite allies. 4. The state’s capacity and propensity for repression. 

5. International and foreign influences supportive of the state or 

its opponents’’ (Romano, 2006:20).  
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I hans resonemang kring resursmobilisering menar Romano att (i detta fall 

kurdiska nationaliströrelsen i Irak) sådana aktörer uppstår då dem känner 

missnöje om deras status och roll i staten. Då börjar dem mobilisera resurser 

och tar till handling mot dom som anses som förtryckare. Detta perspektiv är 

passande för att förklara hur motståndarrörelser uppstår och mobiliserar 

resurser (materiellt) för att uppnå deras idémässiga mål. Resurser enligt 

David Romano (2006: 12) kan både vara materiella som media, pengar, 

arbetskraft, vapen och tvärtom som legitimitet, färdigheter, och engagemang 

från gruppmedlemmar (medborgare).   

McAdam, McCarthy, och Zald (1996: 3) definerar kulturell inramning som ’’ 

[…] conscious strategic efforts by groups of people to fashion shared 

understandings of the world and of themselves that legitimate and motivate 

collective action’’. Romano menar att ledarna för etniska nationaliströrelser 

sakta introducerar deras idémässiga mål till deras målgrupper för att vinna 

deras lojalitet, vilket i efterhand skapar en gemenskap av ideologi, 

tillhörighet och identitet som senare stärker deras position som opposition i 

de stater dem verkar inom. På analytisk nivå går den ut på att besvara frågor 

om varför aktörer och dess organisationer strävar för ett visst mål och hur de 

bedriver sin kampanjer för att uppnå de mål som satts upp (Romano, 2006: 

22). 

Romanos teoretiska syntes gällande irakiska Kurdistan är att, så fort 

möjligheter för strukturella förändringar dykt upp innan 2003 för kurderna, 

har den kurdiska nationaliströrelsen blivit politisk-ekonomisk nedslagna av 

den irakiska staten oavsett vem som styrt landet. Detta för att den irakiska 

staten haft som mål att behålla olje-gas fälten i Kurdistan-regionen, men även 

för att tillfredsställa sina grannländer (Turkiet, Iran, och Syrien) där mer än 

80 procent av världens kurder lever i dessa territorier som kurderna anser är 

deras egen mark. Han refererar detta till den femte variabeln som är nämnd 

ovan ’’International and foreign influences supportive of the state or its 

opponents’’ (Romano, 2006: 20).  

USA ledda och FN stödda operationen ’’Safe haven’’ 1991 som innebar 

flygförbud över kurdiska områden och Bathregimens fall 2003 enligt 
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Romano var brytpunkten för kurderna att mobilisera resurser, ändra sina 

möjlighetsstrukturer för att stärka dess materiella position i Irak.  

Kurderna fick det dom kämpat för i åratal men Romano menar att samtidigt 

som kurderna valde att verka inom den irakiska staten, har centralmakten i 

Bagdad missat flera möjligheter att få kurderna känna sig som en del av det 

nya Irak. Då den nya irakiska staten inte raderat de existerande spåren av 

Bathregimen i det nya Irak och ständigt visar tecken på återfall för att begå 

samma handlingar som Bathregimen begick.  

’’The new Iraq has missed several symbolic opportunities to make 

the Kurds feel that the Iraqi state belongs to them as well […] 

Iraqi Arabs plan on returning to the old ways of doing things and 

suppressing Kurdish as soon as possible’’ (Romano, 2006: 219-

20).   

Hypotes 3: Det kurdiska ledarskapets har mobiliserat och fördelat resurser 

idémässigt men i synnerhet materiellt i syfte att skapa de strukturella 

möjligheter som krävs för självständighet och för att upprätta en 

internationellt erkänd stat, dvs. en de jure stat. 

 

 

En föreställning av hur en eventuell självständig Kurdistan ser ut. Foto via: Albawba 2015-05-04 

http://www.albawaba.com/business/kurdistan-oil-autonomy-584382  

http://www.albawaba.com/business/kurdistan-oil-autonomy-584382
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4. Metod och metodologisk ansats 
 

Studiens syfte är att ta reda på vilka faktorer som orsakat det kurdiska 

ledarskapets ändrade inställning i frågan om självständighet och dess 

ursprungliga idé från 2003 om att vara en del av Irak. Denna process blev 

som mest aktuell 2012 då motsättningarna mellan centralmakten i Bagdad 

och KRG ökade, men det förklarar inte själva fallet. Eftersom det inte gjorts 

någon specifik forskning inom problemområdet som studien behandlar för 

åren efter 2003 och framåt, så har jag valt att utföra en hypotesgenererande 

fallstudie.  

Denna metodologiska ansats är lämplig för studien på grund av bristen av 

tillgängligt material och tidigare forskning gällande det kurdiska ledarskapets 

ändrade inställning i frågan om självständighet; vilket gör att det inte går att 

tolka, beskriva, eller förklara orsakerna till den ändrade inställningen i frågan 

om självständighet baserad på endast på en händelse eller orsak. Därför har 

(Yin, 2006) kommit fram till i sin forskning att sådana studier kan 

generaliseras bortom empirin för att utveckla hypoteserna till konstruktiva 

teoretiska satser i syfte att förstå hur något hände och vad som utlöste fallet. 

Detta är något som även bekräftas av (Levy, 2008) som följande:  

’’Hypothesis-generating case studies aim to generalize beyond the 

data. They examine one or more cases for the purpose of 

developing more general theoretical propositions […] hypothesis-

generating case studies contribute to the process of theory 

construction rather than to a theory itself ’’ (Levy, 2008: 5). 

Metoden som kommer att användas är process spårning. Denna 

tillvägagångssätt är lämplig för studien, för att identifiera kedjan av händelser 

mellan aktörer (Gerring, 2007: 144-145). Det gör det enklare för en studie att 

följa och sedan analysera utvecklingen i en fråga; i detta fall det kurdiska 

ledarskapets ändrade politiska målsättning och inställning i frågan om 

självständighet och de externa aktörernas påverkan av kurdernas förändrade 

ståndpunkt i frågan (Collier, 2011: 828).   
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Enligt Levy (2008) är process spårning praktisk för ’’critical junctures’’ 

(Levy, 2008: 12) där man identifierar kritiska skeden i en process, alltså en 

händelse som blir utlösaren till en viss idé och där resultatet av det inte går att 

förändra (Capoccia & Kelemen, 2007: 341-342). I detta fall kan ett sådant 

kritiskt skede ha varit då Nouri Al Malikis planerade att inta Kirkuk och 

överträda kurdiska gränser genom väpnade styrkor, vilket ledde till att 

Presidenten för KRG konfronterade Malikis planer genom att skicka 

Peshmerga soldater till gränsen och visa upp den regionala regeringens 

motståndskraft, denna händelse kan tolkas som en av orsakerna till att den 

kurdiska presidenten och ledarskapet ändrat inställning i frågan om 

självständighet.    

Process spårning är lämplig för komplexa kausala studier som denna då det 

inte finns mycket tidigare forskning i ämnet. Genom hypoteser baserad på 

teorierna leder den till utformningen av nya teorier om kausala mekanismer i 

liknande studier (Levy, 2008: 6). Men Gerring (2007: 151-152) menar, för att 

forskaren ska effektivt kunna använda process spårning som metod, måste 

det studerade fallet vara tillräckligt rik på data, där forskaren stimulerar 

fallets behov av lämplig data, information, utlösande orsaker och händelser. 

Denna teknik innebär även utmaningar för giltigheten (validitet) och 

tillförlitligheten (reliabilitet) i mätningen av variablerna.  

Men användningen av en förutbestämd måttstock eller en tydlig och konkret 

beskrivning av fallet enligt Levy (2008: 11) kan avsevärt förbättra giltigheten 

och tillförlitligheten i studien. Även om metoden är oförmögen att generera 

större teorier, är process spårningens styrka i dess förmåga att granska frågan 

om hur något förändrats från A till B. Levy menar att, ’’Many attempts to 

combine formal modeling approaches with case studies also utilize process 

tracing, in part to validate the preference and decision-making calculus 

attributed to political leaders and other actors’’ (Levy, 2008: 12). Hur 

materialet och faktat som analyserats i denna studie förhåller sig till metoden 

kommer diskuteras i det kommande delkapitlet (Material och utförande) 

nedan. 
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4.1 Material och Utförande 

 

Uttalanden och intervjuer från det kurdiska ledarskapet och centralmakten i 

Bagdad i olika medier och statliga hemsidor är det som räknas som belägg 

för analyserna. Studien begränsar sig till material i form av uttalanden, 

intervjuer och tal från det kurdiska ledarskapet och de involverande 

aktörerna. Sedan har relevant material valts utifrån olika elektroniska medier 

som följt ämnet på närmare håll.  

Följande (nyhetskällor) medier har inkluderats i analysen där det kurdiska 

ledarskapet uttalat sig eller behandlats; Rudaw, BBC, Al-monitor, Iraqinews, 

USA-Today, Al-Jazeera, Economist, Todayzaman, Basnews, Ticotimes, 

Cihan, Reuters, Iraqi-Businessnews, Hurriyetdailynews, Menainformer, 

Milletpress, och The Guardian. Nyhetskällorna har sina baser i olika länder. 

Detta har gjorts med uppmärksamhet för att försöka inkludera källor från 

olika länder för att ge studien olika perspektiv. Med perspektiv menas det att 

se hur ledarskapet och Barzani uttalat sig på olika medier och hur han har 

förändrat sin inställning från att ha förespråkat för ett KRG inom ramarna i 

en federal styrd irakisk stat till en eventuell självständig kurdisk stat i norra 

Irak.  

Några frågor som kan ställas till materialet är: hur uttalar det kurdiska 

ledarskapet sig när man yttrar sig i kurdiska medier jämfört med arabiska och 

västerländska? Använder man en försiktigare ton när man uttalar sig till 

arabiska medier än kurdiska och västerländska medier? Vilket språk 

använder man, kurdiska, engelska eller arabiska? Kan det finnas något 

mönster bakom det hela? Är president Barzani lika frispråkig och avslappnad 

i närvaron av kurdiska medier än arabiska och västerländska? Hur framställs 

Barzani i dessa medier, är dessa medier sympatiska eller antipatiska till det 

Barzani förmedlar? Dessa frågor kommer att besvaras i kommande sektioner. 

Anledningen till att författaren ställer dessa frågor till studien är att inte 

lämna några luckor för kritik, då det är viktig att redovisa för läsaren hur man 

har kommit fram ett antagbart resultat.  
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Utifrån de medier som studerats verkar det kurdiska ledarskapet ha samma 

budskap (självständighet) oavsett om dessa medier är kurdiska, brittiska eller 

arabiska. I en intervju med Al-Jazeera 2014 

(http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2014/07/masoudbarzan

i-kurdish-independence-201471719176616433.html), kritiserar Barzani 

centralmakten i Bagdad på samma sätt som när han uttalar sig på kurdiska 

medier som i ett uttalande på Cihans 2012 nätupplaga, 

(http://en.cihan.com.tr/news/Barzani-Examined-the-Peshmerga-Troops-at-

the-Kirkuk-Border_8962-CHODc4OTYy), där han hävdar att Bagdads ovilja 

att få kurderna känna sig som en del av Irak är en av anledningarna till att 

man valt att ta ett steg närmare mot ökat självstyre och eventuellt 

självständighet.  

Barzani verkar vara mer frispråkig i kurdiska medier än i västerländska och 

arabiska medier där han i Rudaws nätupplaga citeras på följande sätt 

’’Bagdad’s Budget Freeze ’As Bad as Gassing of Halabja’’ (Rudaw (B), 

nätupplaga 2014, http://rudaw.net/english/kurdistan/060420142).  

Detta beror på att Barzani i detta fall via en kurdisk media vänder sig till en 

kurdisk publik, och genom att likna Bagdads frysning av kurdernas del av 

den irakiska budgeten som lika allvarlig som gasningen av Halabja 

framkallar han mer känsliga känslor hos den kurdiska befolkningen. Detta 

skapar en sorts gemenskap av nationalkänsla och ideologi mellan den 

kurdiska befolkningen och ledarskapet där självständighet blir idealet.  

Det är här David Romanos (2006: 21) syntes baserad på nationaliströrelser 

kommer in i bilden där han menar att genom att väcka nationalistiska och 

upproriska känslor hos befolkningen använder politiker och ledare metaforer, 

händelser, teman och budskap som relaterar det de vill förmedla till något 

oförglömligt som befolkningen har varit med om tidigare i deras historia. 

Detta är något som görs medvetet, då genom att påminna befolkningen om 

deras lidande och historia, blir det enklare att legitimera handling och sedan 

mobilisera rörelserna, vilket leder i sin tur till förändringar i både beteende 

och ideologiska strukturer. McAdam, McCarthy, och Zald, förklarar detta på 

följande sätt: […] conscious strategic efforts by groups of people to fashion 

http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2014/07/masoudbarzani-kurdish-independence-201471719176616433.html
http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2014/07/masoudbarzani-kurdish-independence-201471719176616433.html
http://en.cihan.com.tr/news/Barzani-Examined-the-Peshmerga-Troops-at-the-Kirkuk-Border_8962-CHODc4OTYy
http://en.cihan.com.tr/news/Barzani-Examined-the-Peshmerga-Troops-at-the-Kirkuk-Border_8962-CHODc4OTYy
http://rudaw.net/english/kurdistan/060420142
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shared understandings of the world and of themselves that legitimate and 

motivate collective action’’ (McAdam, McCarthy, och Zald, 1996: 3).  

Samtidigt använder Barzani endast det kurdiska eller arabiska språket i 

intervjuer och uttalanden oavsett media, detta för att han riktar sitt budskap 

till den arabiska majoriteten i Irak och andra arabiska länder men även till 

den kurdiska befolkningen. Trots att Barzani är fastbesluten över att slutföra 

självständighets kampanjen verkar Presidenten ha mjuknat upp tonen jämfört 

med tidigare år. Barzani talar istället om att självständighet uppnås endast 

genom dialog (Rudaw, (D)) http://rudaw.net/english/kurdistan/120320151.  

De kurdiska och västerländska medierna verkar vara mer sympatiska till det 

Barzani förmedlar, i en artikel i The Economist beskrivs KRG och Barzani 

som hjältar och att man har gjort sig förtjänt av att få det internationella 

stödet som krävs för självständighet 

http://www.economist.com/news/international/21644167-iraqs-kurds-are-

independent-all-name-they-must-play-their-cards-cleverly-if-they).  

Det bör tillägas att samtliga texter, intervjuer och uttalanden som studien 

innefattar är på engelska förutom Björn Johnssons förklaringar kring 

struktur-aktörskap och en artikel från Rudaw som är på kurdiska. Och alla 

översättningar från originalspråket till engelska som gjorts av 

publikationerna, tidningsartiklarna, intervjuer och uttalandena är utförda av 

de ansvariga som publicerat respektive uttalande, intervju, artikel och text i 

sina publikationer och inga översättningar har därmed inte utförts av 

författaren förutom översättningen av svaren som författaren fått från 

President Barzani från kurdiska (sorani) till svenska.  

Anledningen till att författaren valt att inkludera medier och vetenskapliga 

artiklar på engelska är att författaren har i avsikt att främst vända sig till den 

svensktalande publiken och sedan engelsktalande publiken, därför kommer 

denna studie att översättas till engelska senare.  

För att hämta material läste författaren närmare 1400 sidor tryckt material i 

form av böcker och vetenskapliga artiklar. Sedan valdes det som ansågs som 

relevant för studien. För att hämta material elektroniskt, gjorde författaren 

sökningar på olika databaser och nyhetssidor där nyckelord som: Barzani, 

http://rudaw.net/english/kurdistan/120320151
http://www.economist.com/news/international/21644167-iraqs-kurds-are-independent-all-name-they-must-play-their-cards-cleverly-if-they
http://www.economist.com/news/international/21644167-iraqs-kurds-are-independent-all-name-they-must-play-their-cards-cleverly-if-they
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Kurdish independence, Iraq, Northern Iraq, USA and KRG, Structures and 

agents in politics, ISIS, ethnic-secterian conflicts in Iraq, Peshmerga, Kurdish 

Oil and Kirkuk, och KRG användes. Totalt lästes 96 stycken artiklar 

(elektroniskt) som berörde problemområdet. Utgångsläget för materialet i 

analysen var det som berörde ämnet utifrån det som sågs som relevant för de 

valda teorierna och urvalsprocessen gjordes med utgångspunkten i den 

teoretiska ramen för studien och att ta med material som berör det kurdiska 

ledarskapet för åren mellan från 2012 och framåt. Kriterieren för detta (alltså 

materialets enighet med teorierna) var att endast artiklar, intervjuer och 

publikationer som berörde ekonomiska, politiska och militära förhållanden 

fick inkluderas och 39 artiklar i olika former av medier inkluderades. 

Bortsett från annat material i olika former sammanlagt 62 stycken, så har 

totalt har 38 uttalanden, intervjuer och texter inkluderats och analyserats. Av 

dessa har fem stycken varit intervjuer med Barzani i olika former av media. 

Sex citat från Barzani har tagits med och tre stycken från utomstående 

aktörer som Iraks premiärminister och Turkiets energiminister har tagits med. 

Tre uttalanden och en publikation från KRG:s och KRP:s officiella hemsida 

har inkluderats.  

Det hade varit mer önskvärt att ta med flera uttalanden från KRG:s och 

KRP:s officiella hemsida men det gick inte finna mycket material relaterad 

till problemområdet, det verkar som att det kurdiska ledarskapet har uttalat 

sig mer i olika medier i form av intervjuer, istället för att släppa officiella 

pressmeddelanden via statliga källor. Materialet som analyserats har delats 

upp i två delar i en deskriptiv och förklarande analys.  

I den deskriptiva analysen har författaren förhållit sig nära materialet utan att 

göra några större tolkningar, detta för att introducera läsaren i själva 

utvecklingen av händelseförloppet och faktorerna som utlöst det kurdiska 

ledarskapets ändrade inställning och politiska målsättning. Tillskillnad av den 

deskriptiva analysen har författaren i den förklarande analysen gjort 

tolkningar och diskuterat hypoteserna i enighet med det som presenterats i 

den deskriptiva analysen för att verifiera hypoteserna och sedan konstruera 

dessa till mindre teorier.  
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De nyhetskällor och texter som valts är lämpliga för studien, för att de har 

följt det kurdiska ledarskapet och dess argumentation om självständighet 

sedan ämnet blivit aktuellt 2012. Att använda media som källa som en del av 

sådana studier kan diskuteras och kritiseras, för att det finns både styrkor och 

svagheter med att utgå ifrån olika medier.  

Styrkan i detta är att medier är de aktörer som politiker vill förmedla sitt 

budskap genom, vilket blir enklare att studera än att försöka få fram 

uttalanden som man inte har tillgång till via statliga källor (McNair, 2012). 

Tobias Olsson förklarar det på följande sätt ’’ ”Kunskaper om aktuell politik 

och politiker får man främst via media’’ (Olsson, Politiker och medier bakom 

okunnighet, SvD nätupplaga, publicerad: 2008-02-12).  

Därför menar Olsson & Stålberg (2008), att ’’Medborgarna har i dagens 

medialiserade samhälle blivit alltmer beroende av […] medier för att kunna 

orientera sig politiskt och politiker tvingas anpassa sig till mediernas logik 

för att nå ut. Massmedierna är i princip den enda arena där politiker och 

medborgare möts’’ (Olsson & Stålberg, 2012: 6). Och olika medier från olika 

länder ger även olika perspektiv på ämnet, vilket är bra då man kan få bättre 

förståelse och bättre individuell tolkning för ämnet som det kommer märkas i 

denna studie (McNair, 2012). 

Svagheten med att använda medier som referenser är att medier kan vara 

partiska och ideologiskt influerade av andra aktörer. Detta kan påverka en 

sådan studie då budskapet i sådana medier kan visa sig vara propaganda för 

att antingen stödja eller motverka de berörda aktörer som behandlas i 

mediernas beskrivning. Alltså kan innehållet som publicerats ha avsiktligt 

manipulerats (Zaller, 1999: 15-16). För att undvika partiska medier i 

vetenskapliga sammanhang har (Zaller 1999) kommit fram till i sin studie att 

man som läsare och forskare måste sätta upp egna kriterier så att man 

kommer fram till ett pålitligt (reliabilitet) och giltig (validitet) resultat. 

Därför är en kriterier (i enighet med Zallers slutsats) för analysdelen i studien 

är att det som tagit ur dessa medier ska vara uttalanden eller intervjuer alltså 

de inblandade aktörernas egna påståenden eller så ska det studerade 

materialet på ett pålitligt, säkert och källkritiskt sätt ska kunna referera det 
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som yttrats eller skrivits till de inblandade aktörerna. Men det bör påminnas 

att denna studie inte bara består av nyhetskällor och media (elektroniskt) utan 

den förhåller sig lika mycket till tryckt material i form av böcker och 

vetenskapliga artiklar.   

Hur det valda materialet förhåller sig till metoden i denna studie går att 

förklarar på följande sätt. De två metoderna som författaren valt att använda 

sig av är hypotesgenererande fallstudie och process spårning. Författaren har 

utvecklat tre hypoteser baserad på den teoretiska ramen för studien som 

behandlar  

 Strukturer och aktörer.  

  Militära och säkerhetsförhållanden.  

 Resursmobilisering och möjlighetsstrukturer.  

Med hjälp av process spårning som metod så har författaren först genom 

tidigare forskning och sedan egna undersökningar analyserat hur olika 

faktorer och händelser påverkat det kurdiska ledarskapets ändrade inställning 

och politiska målsättning i självständighetsfrågan, detta har gjorts i enighet 

med Levys förklaring kring process spårning (Levy, 2008: 12). Hur det valda 

materialet (medier och vetenskapliga artiklar) relaterar till ledarskapets 

ändrade inställning är att författaren endast inkluderat material i analysen 

som direkt behandlar de mest inflytelserika ledarna för KRG där man uttalat 

sig om självständighet eller medier som behandlar ekonomiska, politiska 

eller militära omständigheter som har haft inverkan på ledarskapets ändrade 

inställning.  

Det går att även att diskutera det valda materialets lämplighet för studien. En 

fråga som kan dyka upp är att hur politiska ledares påståenden i medier kan 

vara bättre än officiella pressmeddelande, formella rapporter och officiella 

påstående? Eftersom denna studie syftar till att undersöka hur det kurdiska 

ledarskapet i synnerhet president Barzani har ändrat sin inställning och 

politiska målsättning i självständighetsfrågan, alltså en politisk ledares 

inställning i en avgörande nationellfråga. Så har författaren försökt hitta 

material i form av presidents egen hemsida och vetenskapliga artiklar men 
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pga. bristen av sådant material har författaren vänt sig till medier där 

presidenten uttalat sig.  

Som nämnt ovan, så verkar det kurdiska ledarskapet ha uttalat sig mer i 

medier än att släppa officiella pressmeddelanden i självständighetsfrågan. 

Kanske skulle resultatet av denna studie vara annorlunda om materialet var 

officiella pressmeddelanden och formella rapporter, men det håller inte jag 

som författare med om. Eftersom självständighetsfrågan är ett känsligt ämne 

för både den kurdiska befolkningen i Irak och KRG:s grannländer så tror jag 

att det kurdiska ledarskapet har väntat med att uttala sig officiellt i denna 

fråga pga. flera faktorer: 

1. KRG måste först få ett godkännande från Västmakter i synnerhet USA 

för att deklarera självständighet.  

 

2. Man måste officiellt komma överens med den irakiska staten om 

framtiden och göra geopolitiska och militära avtal. 

 

3. Man måste få garantier av Iran, Turkiet och de arabiska staterna i 

Mellanöstern att de inte får lägga i sig i angelägenheterna i en framtida 

kurdisk stat i Mellanöstern både politiskt och militärt. 

Pga. dessa faktorer har Barzani inklusive resterande av det kurdiska 

ledarskapet väntat med att officiellt gå ut med att ”vi” kommer utropa en 

självständig stat. Utan man har valt att istället via medier se hur opinionen ser 

ut i självständighetsfrågan och hur allmänheten bemöter detta.  

Via vetenskapliga artiklar kan man endast få vetenskapliga och teoretiska 

förklaringar om hur något hände och visst är detta något ansenligt men i detta 

fall då det inte finns mycket av sådant material, tycker jag som Olsson & 

Stålberg (2012) och (McNair, 2012) att media är den lämpligaste arenan där 

politikiska ledare förmedlar sitt budskap till samhällets inre och yttre cirklar. 

Eftersom frågeställningen som denna studie söker svar på är ett outforskat 

område både gällande Barzanis och resterande av det kurdiska ledarskapets 

inställning i KRG och andra etniska ledares inställning så tycker jag som 
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författare att det valda materialet som består av en blandning av medier och 

formella studier är lämplig för denna studie. 

Genom att studera det valda materialet och det som yttrats från presidentens 

och KRG:s sida och de involverade aktörerna, går det att få en kännedom i, 

och därtill även att följa, hur och varför det kurdiska ledarskapet i Irak ändrat 

sin inställning. En av studiens främsta mål är att bidra med kunskap om 

etniska gruppers verkande i de stater dem verkar inom i detta fall kurdernas 

roll i Irak.  

Då studien går ut på att behandla det kurdiska ledarskapets perspektiv alltså 

inställning i den kurdiskafrågan i Irak har teorier om separation och 

strukturer-aktörskap tagits med i mening att förklara hur etniska grupper i en 

stat kan agera som viktiga aktörer på både statlig och understatlig nivå som i 

detta fall. De valda teorierna och metoden har valts med noggrann 

uppmärksamhet och den valda litteraturen och materialet har studerats 

grundligt för att ge frågeställningarna så tydliga svar som möjligt. 

 

5. Det kurdiska ledarskapet 
 

Innan vi går in på analysdelen av denna studie är det viktigt att kort definiera 

och diskutera det kurdiska ledarskapet i Irak för att få bättre förståelse för 

problemområdet. Detta för att denna studie går ut på att analysera det 

kurdiska ledarskapets ändrade inställning och politiska målsättningar i frågan 

om självständighet. Därför är det viktigt att ge läsaren en introduktion om det 

kurdiska ledarskapet, dess organisationer, historia och nuvarande status i det 

politiska landskapet i KRG.  

Sedan 1975 har det kurdiska ledarskapet och den kurdiska frihetsrörelsen i 

Irak varit uppdelad mellan två olika partier. Ett socialdemokratiskt parti, 

PUK, med Jalal Talabani i spetsen och ett parti enligt de själva ideologifritt 

parti, men, utifrån alla bedömningar är detta parti demokrat-nationalistiskt 

inriktad, KDP, med Massoud Mustafa Barzani som ledare (Farhadi, 
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Introduction to Kurdish Political Parties: History, Ideology and Goals, 

Menainformer nätupplaga, 2015).  

Det går även att diskutera hur tribalismen påverkat KRG:s styrelsesätt men 

det är ett område som är utanför problemområdet för denna studie därför 

anses detta inte vara nödvändigt och relevant för varken studien eller läsaren, 

eftersom KRG består av officiella och formella institutioner, därför har 

spåren av tribalismen bleknat.   

Mustafa Barzani (Massoud Barzanis far) var en högt uppsatt general i 

Mahabad-republiken (enda kurdiska staten som bildats på modern tid 1946-

1947) grundade Kurdistan Democratic Party 1946 i Iran. Tills 1975 var KDP 

den enda partiet i irakiska Kurdistan som ledde den kurdiska frihetsrörelsen. 

Efter 1975 hamnade KDP i en konflikt med inre medlemmar (bland andra, 

Fuad Massoum, Jalal Talabani, Ibrahim Ahmad, Najmadin Karim) som bröt 

sig ur och bildade Patriotic Union of Kurdistan (PUK) i Damaskus, Syrien 

(McDowall, 2004: 343). 

Dessa två organisationer var i grunden två nationaliströrelser som kämpade 

mot den irakiska staten för kurdernas rättigheter. Men de har vid olika 

tillfällen hamnat i stora politiska konflikter som lett till väpnade konflikter. 

Efter att KRG blev de facto autonomi 1991, kom KDP och PUK överens om 

att bilda regering men de fredliga medlen varade inte länge. 1994 hamnade 

partierna i ett 4 år långt innebördskrig. USA tog på sig uppgiften som 

fredsförmedlare och såg till att man undertecknade ett fredsavtal i 

Washington 1998 (Romano, 2006: 210).  

I samband med Saddams fall 2003 enades de kurdiska ledarna för båda 

partierna om att delta i ett nytt Irak där man tillsammans med andra irakiska 

ledare skrev om den irakiska konstitutionen vilket gav de kurdiska ledarna 

stora fördelar och utrymme att få agera mer självständigt. 2005 bildade KDP 

och PUK en majoritetsregering i KRG. Trots mindre politiska konflikter på 

senare tid har båda partierna kommit överens om att istället för att bekämpa 

varandra, så ska man kämpa för kurdernas fullständiga rättigheter i både 

KRG och Irak (Harris, 2014: 6). Ett sådant fall var då när partierna kom 
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överens om att skicka Talabani till Bagdad för att inneha posten som Iraks 

president och det kurdiska parlamentet röstade ja för att ha Barzani som 

president för självstyret, KRG (Stansfield, 2007: 183). 

Eftersom PUK ledaren Jalal Talabani valdes som Iraks sjätte president 2005 

och fortsatte sitt mandat tills 2014 var han i ett läge under denna period, där 

han inte kunde förespråka för kurdisk självständighet i norra Irak. Därför 

kommer hans roll i självständighetsfrågan inte behandlas vidare i analysen då 

hans roll var mer neutral i ämnet pga. hans post. Men Talabani hävdade i en 

intervju 2012 att en kurdisk självständighet i Irak är en omöjlighet.  

’’Not only is independence not possible, but also now it is in the 

interests of Kurdish people to remain within the framework of 

Iraq […] this era, this century, is not the era of small countries -- it 

is of big unions. Look to Europe, they are trying to reunite-- look 

to other countries. So it is within the framework of a democratic 

federal Iraq that we are engaging in all activities, and we have all 

kinds of freedom and we have all possibilities realistic’’ (Iraq’s 

Talabani says independent Kurdistan not likely in near future, 

Todayzaman nätupplaga, 2012). 

Det är tydligt att Talabani förespråkar för en suverän och enad irakisk stat där 

han menar att mindre självständiga stater inte överlever då allianser med 

andra grupper och stater är väsentliga för en grupps överlevnad. Bästa 

alternativet enligt Talabani för den kurdiska befolkningen i Irak är att verka 

inom ramarna för den politiska strukturen kurderna, sunniter, och shiiterna 

kom överens om att verka inom efter 2003. 

Denna studie kommer därför i stort sätt begränsa sig till den nuvarande 

presidenten för KRG, Massoud Barzani. Att jag valt göra denna begränsning 

är för att Barzani är den person som har varit röststarkast i 

självständighetsfrågan. Det är han som fört frågan om referendum och 

självständighet till den politiska dagordningen i KRG och en av 

frågeställningar i denna studie är att få reda på varför man gjort detta. 

Barzani har vid flera olika uttalanden och intervjuer kritiserat den irakiska 
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staten och hävdat att självständighet är det absoluta målet för den kurdiska 

befolkningen, detta diskuteras mer i analysdelen. 

Att studien i stort sätt begränsar sig till Barzani kan kritiseras. Detta för att 

studien inte inkluderar andra politiska ledare i KRG som t ex. ledarna för de 

två olika islamistiska partierna Komal och KIU eller för den nybildade 

politiska rörelsen Goran med Newsherwan Mustafa på spetsen. Detta gör att 

studien i stort sätt utgår ifrån det som hävdats från Barzanis sida, vilket gör 

att läsaren inte kan få kännedom om vart de andra politiska ledarna i KRG 

står i självständighetsfrågan. Detta kan påverka resultatet som studien 

kommer fram till, då studien i stort sätt utgår ifrån Barzani. I ett fall kommer 

KRG:s energiminister och premiärminister behandlas i analysen.  

Baserad på egen insyn i ämnet så har de andra ledarna för de olika politiska 

partierna i KRG har haft olika åsikter gällande självständighetsfrågan men 

inte i lika hög grad och i samma riktning som Barzani. Detta, för att jämfört 

med de andra politiska ledarna har Barzani som genom sin post satt frågan 

om självständighet i praktik. 

 En annan faktor för att studien begränsar sig till Barzani är att han är KRG:s 

president, vilket gör han till den personen med mest laglig makt i KRG och 

har genom sin post auktoritet och stort inflytande över befolkningen i KRG 

och rättsligmakt i frågor gällande Kurdistan-regionen och dess öde. Detta gör 

att Barzanis handlingar, inställning och beslut i detta fall väger tyngre än de 

andra ledarnas i självständighetsfrågan.  

För att läsaren ska inblick i KRG:s partier kommer de fem huvudpartier att 

presenteras kort nedan. 

 Kurdistan Democratic Partiy, är det äldsta partiet i KRG och det parti 

som både PUK och Gorran är född i. Ideologiskt sätt så arbetar man 

inte efter en specifik ideologi, men nationalistiska idéer dominerar 

deras strävande för en självständig och oberoende Kurdistan, man har 

många konservativa värderingar men samtidigt religiösa såväl som 

sekulära också. Utifrån valresultaten för 2013 så är KDP, KRG:s 

största parti med 38 platser i parlamentet och därmed regeringsbildare. 
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 Movement for Change, en politisk rörelse som bildades 2009 efter att 

man separerat sig från PUK. Ideologiskt sätt så hävdar man sig likt 

KDP som ideologifritt men utifrån uttalanden från dess ledare kan man 

tolka partiet som en nationalistisk sådan men har på senare år anpassat 

sig efter kommunalistiska och anarkistiska värderingar. 2013 blev 

rörelsen den näst största politiska aktören i KRG med 24 platser. Från 

att ha varit opposition tidigare så deltog man 2013 i KDP:s stora 

koalitionsregering.  

 Patriotic Union of Kurdistan, är den näst äldsta partiet, fram tills 1975 

var man en del av KDP. Ideologiskt sätt så hävdar man sig som 

socialdemokrater och var fram till 2013 näst största partiet i KRG, 

men med Gorrans uppkomst minskade dess antal platser i parlamentet 

från 29 till 18, men pga. dess historia, ekonomiska och militära 

tillstånd, så är man fortfarande en viktig aktör i KRG. Från att ha varit 

KDP:s ”ovän” under 90-talet så har PUK och KDP sedan 2000 talets 

början varit viktiga strategiska ”vänner” och regerat KRG tillsammans 

sedan 2005. 

 Kurdistan Islamic Union, bildades av Mohammed Faraj 1994. 

Ideologiskt sätt så tillhör man Qutbismen (politiskt islamismen) men 

har många nationalistiska värderingar. Partiet är en del av den globala 

islamistiska rörelsen muslimska brödraskapet. Valresultaten 2013 

innebar 10 platser i parlamentet och man deltog också i KDP:s 

koalitionsregering.  

 Kurdistan Islamic Group, bildades av Ali Bapir 2001. Ideologiskt sätt 

så partiet så tillhör man fundamental islamism i dess politiska mening 

men är samtidigt en nationalistisk sådan också. Med 6 platser i 

parlamentet så är man det minsta partiet i KDP:s koalitionsregering. 

Författaren försökte hitta material både elektroniskt och i tryckt form 

gällande de andra ledarna, detta för att inkludera dem i studien, men det gick 

inte att finna så mycket material. Det finns få källor (elektroniskt) där 

representanter (inte själva ledarna) för de olika partierna talar om 

självständighetsfrågan men källorna är inte mycket att lita på eftersom 

representanterna uttalar sig på olika forum och sajter men dessa källor 
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avsäger sig all ansvar för innehållet dem publicerar. Därför valde författaren 

istället att enbart begränsa sig till Barzani, dels för att det finns mycket 

pålitligt material kring Barzani men mest för att han har varit röststarkast i 

självständighetsfrågan och hans position som president och ledare för KDP 

(som är KRG:s största parti i nuläget).   

För ett år sedan (2014) var författaren på plats i KRG, Arbil, och försökte få 

intervjua ledarna för dem olika partierna gällande denna studie men utan 

något resultat. Författaren försökte återigen (2015) men denna gång också 

utan resultat. I april 2015 lyckades författaren genom en kontakt (Initialer, 

Z.M, av etiska skäl har inte kontaktens namn publicerats men kan avslöjas 

om det behövs) som jobbar på president Barzanis kontor för mediefrågor 

ställa två frågor till presidenten gällande denna studie. Frågorna var: 1. 

Varför valde det kurdiska ledarskapet tillsammans att delta i ett nytt Irak 

2003 och idag 13 år senare, kräver ledarskapet (Presidenten) självständighet? 

2. Beror det kurdiska ledarskapets ändrade inställning på att relationen 

mellan KRG och centralmakten i Bagdad ändrats genom åren eller beror det 

på att det kurdiska ledarskapet har stärkt sina relationer diplomatiskt och 

ekonomiskt med Västvärlden? Utifrån president Barzanis svar på frågorna 

beror den ändrade inställningen i självständighetsfrågan på olika faktorer och 

presidentens svar bekräftar även de slutsatser och resultat som denna studie 

har kommit fram till. Dock har inte svaren använts i den deskriptiva analysen 

för denna studie. Men däremot har de tagits upp i den förklarande analysen 

och sedan diskuterats. Det går att finna svaren tillsammans med frågorna i 

slutet av denna studie på både kurdiska (sorani) och en översättning på 

svenska.   

6. Avgränsning och begränsning  

Hittills har studien behandlat (inte analyserat) viktiga händelser och ämnen 

som har varit relevanta för studien för åren 2003-2015. Att detta har skett har 

varit pga. att ge läsaren inblick i problemområdet. Men studien kommer att 

analysera och begränsa sig till de händelseförlopp som påverkat Barzanis 

ändrade inställning och politiska målsättning under perioden 2012-2015, då 

frågan om separation och självständighet blivit som mest aktuell. Och en 
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treårsperiod gör det enklare för studien att analysera det studerade materialet 

i empirin och presentera ett antagbart resultat, vilket även ökar studiens 

vetenskapliga trovärdighet. Perioden från 2003-2011 är ytterst viktig för att 

förstå hur de strukturella förhållandena utvecklats och ändrats, men den 

kommer inte behandlas i studien med undantag för vissa delar som behöver 

ett mer historisk perspektiv för att få bättre förståelse för kontexten.   

En periodisering (2012-2015) gör det enklare att studera det kurdiska 

ledarskapets ändrade inställning och politiska målsättning och även 

materialet i empirin. Därför är ett av kriterierna för analysdelen i studien att 

källor och material som skrivits/yttrats innan 2012 kan inte tas med. Studien 

har även avgränsats till att studera presidenten för KRG och aktörer som 

specifika Väststater, Turkiet och centralmakten i Bagdad, detta för att 

undersöka och därmed analysera vad som orsakat den ändrade inställning, 

där förändringar i materiella strukturer kan ha varit orsaken till att det har 

skett förändringar i idémässiga strukturer. Studien behandlar det kurdiska 

ledarskapets ändrade politiska målsättningar och inställning i processen mot 

en eventuell separation från den irakiska staten. KRG har utvecklats till en 

viktig aktör i MENA och regionen på senare. Detta för att de är en relativ 

självstyrande politisk aktör med militära resurser, välutvecklad ekonomi, 

regional regering och egen rättsväsen vilket gör att det är antagligt att 

likställa KRG med de externa aktörerna som behandlas i studien.  

Kritik kan föras mot studien på två olika aspekter. 1. Den koncentrerar sig 

som mest på åren 2012-2015 därför kan studien ha utelämnat faktorer och 

händelser under tidigare perioder som påverkat utfallet som i sin tur kan ha 

påverkat ledarskapets ändrade inställning och politiska målsättningar, men 

författaren har försökt att undvika detta genom att relatera avgörande 

händelser som lett till de ändrade politiska målsättningarna och inställningen 

till kontexten på bästa möjliga sätt. 2. En annan aspekt som kan ha påverkat 

det kurdiska ledarskapets ändrade inställning och målsättning är 

förhandlingar, hemliga och icke officiella uppgörelser som kan ha 

förekommit mellan de inblandade parterna, studien har varit oförmögen att 

studera sådana fall som kan ha påverkat utfallet. 



43 
 

7. Deskriptiv analys 

I detta kapitel kommer en deskriptiv analys presenteras om händelseförloppet 

och faktorer som orsakat det kurdiska ledarskapets ändrade inställning. I 

denna del kommer författaren enbart analysera materialet utan att göra några 

vidare tolkningar. I den kommande analysen på nästa kapitel kommer belägg 

presenteras för att argumentera för hypoteserna utifrån det som presenteras i 

detta kapitel. 

När den irakiska konstitutionen 2005 formellt erkände kurderna som landets 

näst största folkgrupp fastställdes även KRG:s roll som en viktig aktör i 

landets politiska system. Det kurdiska språket, flaggan, regeringen och 

rättssystemet gav kurderna en hög status inom det politiska landskapet i det 

nya Irak. Presidenten för det nya Irak blev PUK ledaren Jalal Talabani och 

Presidenten för Kurdistans regionala regering blev KDP ledaren Massoud 

Barzani (Stansfield, 2007).  

Detta ledde till att den politiska eliten i Bagdad var tvungen att hålla en god 

dialog med det kurdiska ledarskapet i både KRG och dess representanter i 

Bagdad för att skapa en pluralistisk och demokratisk miljö. I samband med 

KRG:s oljeaffärer med Turkiet försämrades relationen mellan parterna och 

därmed frös centralmakten i Bagdad KRG:s del av den irakiska budgeten.  

Konflikterna blev allt djupare då KRG mobiliserade sina väpnade styrkor 

mot kurdiska områden utanför KRG:s gränser. Bagdad svarade med att på 

allvar trappa upp sina sanktioner ekonomiskt och politiskt mot KRG. I och 

med detta markerade det kurdiska ledarskapet i KRG tydligt att om inga 

lösningar sker inom kort, kommer separation var ett givet fall och processen 

om referendum för självständighet har inletts (Kurdistan Ever closer to 

independence, Economist nätupplaga, 2015).  

Till skillnad från Talabani och resterande politiska ledare i KRG så har den 

nuvarande Presidenten för KRG, Massoud Barzani, blivit en röststark 

förespråkare för självständighet och i empirin finner man tydliga belägg för 

att Barzani varit den röststarkaste i frågan om självständighet. Presidenten 
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har vid olika tillfällen sedan konflikterna trappat upp med Bagdad uppgett att 

tiden för kurdisk självständighet är inne (Coles, 2014). 

 Presidenten menar i en intervju 2014 med kanalen Al Jazeeras att frågan om 

självständighet är något som varje nation och folkgrupp har rätt till och att en 

eventuell kurdisk självständighet i Irak aldrig varit något nytt ämne som 

följande:  

‘’Kurdish independence is not a new topic. Self-determination is 

the natural right of every nation and country. The Kurdish nation 

has this right like every other nation in the world. This process has 

now begun; it is now with the regional parliament and it is 

proceeding’’ (Masoud Barzani: Kurdish Independence, Al Jazeera 

nätupplaga, (språk engelska) publicerad 2014-06-19). 

Det kurdiska ledarskapet har i många olika tillfällen uppgett att verkandet 

inom en federal demokratiskt Irak är något som det kurdiska ledarskapet och 

befolkningen alltid föredragit men inom ramarna för ett fredligt och 

demokratiskt Irak. I början av amerikanernas planer att invadera Irak 2003 

talade Barzani om ’’Inspite of our right to our own state, we don’t raise this 

slogan (independence) […] We only seek federation within a democratic 

Iraq’’ (Romano, 2006: 218). 

10 år senare var Presidentens ton annorlunda där han i en intervju 2014 talar 

om relationen mellan centralmakten och KRG. Presidenten menar att man 

försökt samverka med sunniterna och shiiterna de 10 senaste åren, men den 

sekteriska konflikten mellan dessa parter har skapat ett ohållbart 

säkerhetsläge i landet. Vilket lett till att Irak håller på att delas upp i mindre 

enheter, men att kurderna inte är ansvariga för detta. Och att den politiska 

eliten i Bagdad inte har följt de överenskommelser som parterna kommit 

överens om efter Saddams fall 2003.  Man talar om en osäker framtid i Irak 

som följande: 

"In the last ten years we tried hard with our Shiite and Sunni 

partners to establish a new pluralistic and democratic federal Iraq. 

But unfortunately it was an unsuccessful attempt. We can say Iraq 
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is now partitioned, but we are not responsible for this. We saw 

setbacks in the implementation of the constitution and agreements 

that Kurds reached with other parties, particularly the rulers in 

Baghdad. It is also difficult for us to keep waiting for an uncertain 

future, waiting in vain for implementation of the constitution and 

our rights. Kurds have no choice but to think of another path, 

toward self-determination." (Masoud Barzani: Kurdish 

Independence, Al Jazeera nätupplaga, 2014) 

I empirin finner man även belägg för hur det kurdiska ledarskapet i KRG 

sedan 2012 bedrivit en olje-gas (ekonomi) politik och utrikespolitik som 

visar hur man försökt minska sitt beroende av centralmakten i Bagdad. 2014 

kom det kurdiska och turkiska ledarskapet officiellt överens om att inleda ett 

50 årigt oljeavtal där KRG:s olja exporteras via Turkiet till världsmarknaden.  

I en konferens 2012, gällande KRG:s energirelationer till Turkiet specificerar 

premiärministern för KRG, Nechirvan Barzani relationerna till Turkiet och 

hävdar att ‘’Because of our policies, we have been able to put the Kurdistan 

Region on the world map. I have no doubt that we will have an important 

role in providing energy to the world’’ (Primeminister Barzani: Kurdistan’s 

energy relations with Turkey to enter a new phase, Ministery of Natural 

Resources, 2012). Nechirvan Barzanis tal var riktad till Bagdad, där man 

tydligt påpekar sin nya roll som en ny oljeleverantör i regionen. I samma 

konferens påstod Turkiets dåvarande energiminister Taner Yildiz att det nya 

ekonomiska partnerskapet med KRG är starten till en stark allians mellan 

parterna där Turkiet hjälper sina grannar om de stöter på problem, vilket 

inneburit att Turkiets politik blivit allt mer kurd-vänligt på senare år, man har 

dessutom till viss del tagit på sig rollen som KRG:s säkerhetsleverantör.    

‘’Turkey’s future energy requirement is 48 – 50 billion cubic 

metres of gas. Our neighbor has a significant role to play in this… 

With the Kurdistan Regional Government… we will develop such 

projects and we will stand by them when they face problems. We 

have a multi-directional energy policy, and northern Iraq [KRG] 
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will not be an exception to this’’ (Ministery of Natural Resources, 

2012).  

Energiministern för KRG, Ashti Hawramy, gick ännu ett steg längre i sitt 

uttalande i samma konferens om KRG:s framtida oljeexport till omvärlden 

och dess grannländer. Man påstod att KRG är en dynamisk region och att allt 

mer utländska företag lockats av att öppna sina avdelningar i regionen. 

Energiministern hävdade även att KRG beräknar utöka sin oljeproduktion till 

2 miljoner fat om dagen tills år 2019, vilket kommer göra KRG till en viktig 

ekonomisk aktör där man planerar att börja förse andra grannländer med olja 

och gas och inledda nya avtal med andra länder i området (Kurdistan’s 

energy relations with Turkey to enter a new phase, Ministery of Natural 

Resources, 2012). 

27 december 2013 tecknade KRG:s premiärminister och Turkiets dåvarande 

premiärminister Recep Tayyip Erdogan (nuvarande President) ett avtal i 

Ankara om KRG:s olje-gasexport till omvärlden via Turkiet (Khoudori, 

2013). KRG gick ännu ett steg längre 2014 i deras nya ekonomiska relation 

med Turkiet, detta i syfte att stärka KRG:s position som en inflytelserik 

ekonomisk aktör i regionen. I ett uttalanden för det kurdiska parlamentet 

hävdade premiärminister Barzani, att man utvecklat sina ekonomiska 

relationer med Turkiet och signerat ett 50 årigt oljeavtal och kan förlängas 

vid behov. Men man menade att detta inte gjordes i avsikt av att direkt 

separera sig från Irak, utan att det är KRG:s rätt att producera och sälja sina 

naturresurser i enighet med den irakiska konstitutionen (Iraqi Kurdistan agree 

on ‘50-year energy accord’, Dailynews nätupplaga, 2014).  

Oljeavtalen med Turkiet har upprört många i Bagdad och man har uppfattat 

det som ett hot från KRG och Turkiet. Där man menar att den skadar landets 

ekonomiska intressen och sammanhållning. Sedan dess har relationen mellan 

Arbil och Bagdad blivit allt mer spänd. 2014 ansåg den politiska eliten i 

Bagdad att KRG begått konstitutionsbrott och anklagade Turkiets 

inblandning i Iraks angelägenheter som ett hot mot landets suveränitet. 2014 

hävdade Nouri Al-Maliki, ‘’this is a constitutional violation which we will 

never allow, not for the [Kurdistan] region nor for the Turkish government 
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[…] Turkey must not interfere in an issue that harms Iraqi sovereignty’’ 

(Maliki warns Kurdistan over oil export, Al Jazeera nätupplaga, 2014). 

Efter uttalandet gjorde Maliki ett politiskt drag när han frös KRG:s del av den 

irakiska budgeten (KRGs del av budgeten är 17 %). Detta var att markera 

bagdads makt över Kurdistan-regionen men också ett försök att blockera 

KRG:s relationer med Turkiet. Budgeten användes av KRG för att ge ut löner 

till statsanställda och betala regionens utgifter (Rudaw (B), nätupplaga, 

2014). 

Som sagt detta var ett försök från Bagdad att sätta stopp för KRG:s 

ekonomiska och politiska samarbeten med Turkiet. Men det retade många 

inom det kurdiska ledarskapet, man talade om att civilbefolkningen i KRG 

föll som offer för Bagdads politiska rävspel (Coles, 2014).  

Försämringen av relationen mellan Bagdad och KRG har även till viss del 

orsakats av Bagdads vägran om att överlämna Kirkuk och andra kurdiska 

områden som hamnat utanför KRG:s gränser tillbaka till KRG, denna 

konflikt skulle ha enligt artikel 140 i den irakiska konstitutionen blivit löst 

2007 i ett referendum. Men kurderna anser att den irakiska regeringen vägrar 

låta artikeln sättas i praktik (Rudaw (C), nätupplaga, 2014). 

 Artikel 140 i den irakiska konstitutionen konstaterar följande: ’’The Article 

specifies three phases for implementation that includes normalization, a 

census, and a referendum on Kirkuk and other disputed areas’’ (Article 140, 

Kurdistan Regional Presidency).  

KRG har sedan Islamiska statens uppkomst i regionen tydligt visat militär 

självständighet och peshmerga armén har aktivt försvarat Kurdistan regionen 

med hjälp av en koalition av allierade makter med USA på spetsen. Detta har 

gjort att KRG inte bara visat tecken på ekonomisk självständighet på senare 

år, utan Islamiska statens uppkomst i regionen framhävde peshmergas 

färdigheter som en skicklig och effektiv armé för den irakiska staten och 

internationella samfundet. 
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2014 mobiliserade KRG sina väpnade styrkor på uppdrag av president 

Barzani och intog Kirkuk då den irakiska armén föll mot terrorist Islamiska 

statens styrkor i Mosul, Tikrit och två andra mindre städer (Chulov, 2014). 

Peshmerga soldaternas avancering till Kirkuk enligt irakiska maktföreträdare 

stämplades som en olaglig handling, men det kurdiska ledarskapet stärkte sitt 

argument genom att hävda att man gjorde detta för att staden inte skulle 

hamna i händerna på Islamiska staten som i fallet av städerna Mosul och 

Tikrit, sedan dess har stora landområden som tidigare varit inkluderade i 

artikel 140 varit under KRG:s kontroll (Hawramy & Beaumont, Theguardian 

nätupplaga, 2014). I samband med peshmergas avancering valde President 

Barzani då att förklara artikel 140 implementerad som följande: 

 ’’ We have been patient for 10 years with the federal government 

to solve the problems of these areas […] now, this is achieved 

[…] there were Iraqi forces in these areas, and then there was a 

security vacuum, and Peshmerga went to fill this vacuum’’ 

(Dunlop, ticotimes nätupplaga, 2014) 

Kontrollen över Kirkuk och de (kurdiska) områden (som just nu utgör en 

ökning på ca 35 % av KRG:s geografiska omfattning) som tidigare hamnat 

utanför KRG:s gränser innebär nya möjligheter och resurser för KRG som är 

gynnsamma för ekonomisk och politisk självständighet. Se punkterna nedan. 

 

Randiga områden föreställer dem områden som KRG styr över just nu utanför dess gränser. Foto via: 

Edmaps, 2015-05-25, http://edmaps.com/html/islamic_state_in_maps.html  

http://edmaps.com/html/islamic_state_in_maps.html
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Dessa kan sammanfattas i följande punkter:  

1. Kontroll över Kirkuks enorma oljeresurser.  

2. Större geografisk omfattning.  

3. Ökad population, således ökad arbetskraft.  

4. Kirkuk blir en strategisk militär och handelsstad mellan Arbil och 

Bagdad i framtiden.    

I Bagdad blev protesterna stora mot KRG och man talade återigen om 

konstitutions brott och utnyttjande av krigssituationer. Den shiitiska 

premiärministern Nouri Al-Maliki (ersatt av partikamraten Haydar Abadi) 

menade i ett uttalande att den kurdiska befolkningen skulle förlora på en 

eventuell självständighet och peshmergas kontroll av dessa områden som 

följande:  

‘’There is nothing in our constitution called self-determination 

[…] No one has the right to take advantage of events […] as 

happened with some actions of the Kurdistan Region […] 

Oppressed Kurdish people: this (statehood) will harm you, and 

plunge the region into an abyss that you cannot get out’’ (Rudaw 

(C) nätupplaga, 2014).  

President Barzanis reaktion tydligt markerade att vare sig Bagdad går med på 

detta eller inte så kommer kurderna utropa en självständig stat. ‘’I have said 

many times that independence is a natural right of the people of Kurdistan. 

All these developments (in Iraq) reaffirm that, and from now on we will not 

hide that the goal of Kurdistan is independence’’ (Rudaw (B) nätupplaga, 

2014).   

Kriget mot Islamiska Staten i Irak har sedan 2014 försenat 

självständighetsprocessen och referendum. Men utifrån det som går att finna i 

empirin har det kurdiska ledarskapet tydligt markerat att referendum kommer 

genomföras så fort säkerhetsläget i regionen stabiliserats. Troligt viss kan 

referendum för självständighet äga rum innan den amerikanska president 

valet 2016, då det är viktigt för kurderna att räkna med den nya amerikanska 

presidentens stöd. Men man har ändrat tonen och menar att det ska 
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genomföras genom dialog. President Barzani förklarar det som följande i ett 

uttalande:  

’’The conflict delayed this process but the process is still valid 

[…] we are not going to abandon it. We are going to do it… We 

are going to talk to Baghdad about it […] The process is still valid 

and we are not going to retreat from it […] but we can’t use force, 

we cannot shed any blood.” (Rudaw (D) nätupplaga, 2015) 

KRG har även i samband med Islamiska statens territoriella expansion i 

Syrien och Irak fått ta emot uppemot 1,4 miljoner flyktingar de senaste två 

åren (Rudaw (F) nätupplaga, 2014).  

Det kurdiska ledarskapet har tydligt påpekat att trots de ekonomiska och 

politiska krisen som enligt dem orsakats av Bagdad, kommer KRG göra allt 

för att skydda dess befolkning och de religiösa och etniska minoriteterna som 

flytt sina hem från terrorist organisationen IS till KRG. Detta har lett till att 

peshmerga armén blivit internationellt känd som den enda styrkan på fronten 

i kriget mot terrorism, vilket orsakat att det internationella samhällets bistått 

KRG ekonomiskt och militärt (Turkish Foreign minister: Only the Peshmerga 

exists, there is no Iraqi Army, Basnews nätupplaga, 2015).  

Detta har blivit en stor faktor i stärkandet av KRG:s allianser med 

Västvärlden och USA, som har haft stor en roll i detta, då man bistår de 

kurdiska styrkorna med luftunderstöd, moderna vapen, militär träning och 

uppmanar omvärlden till att göra likadant (Ackerman, 2014). 

2014 valde även Israels premiärminister Binyamin Netanyahu att stödja en 

kurdisk självständighet i norra Irak, där man menade att en eventuell kurdisk 

stat i regionen innebär formationen av moderata makter i Mellanöstern som 

en skydd mot terrorism och politisk totalitarism i regionen (Israel's prime 

minister backs Kurdish independence, Theguardian, nätupplaga, 2014). 

Frankrike är en annan västmakt som har utvecklat en stark relation till KRG 

både ekonomiskt och militärt. I april 2015 lovade Frankrike att bistå kurderna 

ekonomiskt och militärt i kriget mot IS och kurdernas framtid (Rudaw (E), 

nätupplaga, 2015).  
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9 andra EU länder har sedan 2014 anslutit sig till de länder som antingen 

bistått KRG militärt, ekonomiskt eller humanitärt. Detta har lett till att de 

europeiska ländernas uppmärksamhet för KRG aldrig varit så stora som i 

nuläget (Goran, 2014). Detta har banat vägen för de strukturella 

möjligheterna som krävs för självständighet. Trots självstyre (autonomi) och 

begränsad makt finns det förnärvarande 33 olika representanter för det 

internationella samfundet i Kurdistan i form av olika staters konsulat, vilket 

innebär att omvärldens närvaro i Kurdistan aldrig varit så aktiv som den är i 

dagsläget (KRG, 2015). Detta har lett till att KRG:s diplomatiska relationer 

med utomstående aktörer utanför Irak aldrig varit så aktiva sedan Saddams 

fall 2003 som det är i nuläget.  

I empirin finner man således 6 specifika faktorer som orsakat det kurdiska 

ledarskapets ändrade inställning i frågan om självständighet jämfört med 

2003. För att förklara dessa faktorer och sätta in dem i ett teoretiskt 

perspektiv kommer en förklarande analys föras i näst kommande kapitel. 

 Dessa faktorer kan sammanfattas i följande punkter: 

1. Oljeexporten och alliansen med Turkiet, stormakterna i Nordamerika, 

Europa, och även Israel i Mellanöstern. 

 

2. Peshmerga arméns förstärkta position som viktig militäraktör i kriget 

mot islamiska staten och terrorism och dess förbättrade militära 

färdigheter och kapacitet.  

 

3. Försäljningen av oljan till europeiska stater och internationella 

samfundets representanter och multinationella företagens närvaro i 

KRG. 

 

4. Irakiska statens misslyckanden på att få kurderna känna sig delaktiga i 

ett federal demokratisk Irak, i synnerhet politiskt, socialt och 

kulturellt.  
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5. Irakiska statens ekonomiska sanktioner mot KRG och dess ovilja att 

lösa de artiklar som berör Kurdistan i den irakiska konstitutionen. 

 

6. Den sekteriska konflikten mellan shiiterna och sunniterna har skapat 

en ohållbar militär och politisk miljö för det kurdiska ledarskapet och 

KRG.   

 

8. Förklarande analys 
 

I denna del av studien kommer en förklarande analys redovisas och 

hypoteserna i argumenteras. Detta görs i syfte att besvara frågan: Hur kan det 

kurdiska ledarskapets ändrade inställning och målsättning förklaras? Sedan 

förs en slutlig diskussion och slutsatser dras. 

8.1 Hypotes 1 
 

’’Det kurdiska ledarskapets ändrade inställning i frågan om 

självständighet har föranletts eller förorsakat av en förändring i 

materiella såväl som idémässiga strukturer, vilket framkallats av 

uppkomsten av nya ekonomiska möjligheter efter 2003’’. 

Belägg för denna hypotes skulle kunna vara att strukturella ändringar i den 

irakiska statens politik och ekonomi lett till att det kurdiska ledarskapet i 

KRG ändrat sin inställning i frågan om självständighet. 2003 kom de tre 

etnisk-religiösa grupperna överens om, för att delta i nytt Irak måste alla 

parter först återgå till centralmakten i Bagdad innan regionala eller sekteriska 

beslut fattades av parterna, där beslut utan Bagdads tillåtelse kunde påverka 

Iraks sammanhållning och suveränitet (O’Leary, 2006).  

Det kurdiska ledarskapet var tidigt ute med att markera att man kommer delta 

i ett nytt Irak i början av amerikanernas invasion av landet, där man menade 

att demokrati och federalism skulle bli nyckeln till samlevnad och harmoni 

mellan kurderna, shiiterna, och sunniterna. Barzani: ’’Inspite of our right to 
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our own state, we don’t raise this slogan we only seek federation within a 

democratic Iraq’’ (Romano, 2006: 218). 

Dock tyder empirin snarare på att centralmaktens maktutövanden på senare 

år inte stämt i enighet med den politiska strukturen som parterna kom 

överens om att verka inom efter 2003. Belägg för detta argument är dels att 

artikel 140 som innebär att referendum skulle ha genomförts 2007 ej blivit 

av. Där Kirkuk och andra områden (som anses som kurdisk territorium av 

KRG) som hamnat utanför KRGs gränser kunde eventuellt i samband med 

referendum hamna under kurdisk styre. Men mesta dels, pga. Bagdads 

frysning av kurdernas del av den irakiska budgeten som används som lön till 

statsanställda i KRG och regionens utgifter, detta har skapat en ekonomisk 

kris som aldrig varit så stor i regionen sedan 1991 (Al-Silefanee, 2014). Det 

går att märka utifrån empirin hur dessa händelser orsakat en ändrad 

inställning hos det kurdiska ledarskapet jämfört med 2003. Barzani menar att 

pga. dessa händelser kan kurderna inte längre dölja att självständighet blivit 

deras mål. ’’All these developments (in Iraq) reaffirm that, and from now on 

we will not hide that the goal of Kurdistan is independence’’ (Rudaw (B) 

nätupplaga, 2014) 

Detta har lett till att det kurdiska ledarskapet i KRG mer än någonsin behövt 

sälja den egna oljan för att betala ut löner till sina statsanställda som utgör ca 

mer än en tredjedel av befolkningen i regionen och finansiera sitt krig mot IS. 

Därför har oljeförsäljningen inneburit förändringar av strukturella 

förutsättningar som är gynnsamma för självständighet.  

Detta kan förklaras i följande punkter: 

1. Mindre ekonomisk beroende från centralmakten i Bagdad.  

2. Tillgång till diplomatiska, militära och ekonomiska relationer 

till europeiska och nordamerikanska stater.  

3. Tillsammans med punkterna 1 och 2 har den haft en stor 

påverkan på de idémässiga strukturerna hos det kurdiska 

ledarskapet där man har ändrat ursprungsidén om verkandet i 

en federal demokratiskt Irak till att eventuellt utropa en 

självständig kurdisk stat. 
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8.2 Hypotes 2 
 

’’Det kurdiska ledarskapets ändrade inställning i frågan om 

självständighet har dels föranletts av den sekteriska konflikten men 

mest för att den nya irakiska staten vuxit starkare och försökt 

indirekt inta kurdiska områden. Detta har lett till ett 

säkerhetsdilemma; i det avseendet har Bagdads ökade makt utgjort 

ett säkerhetshot mot kurderna, vilket gjort att kurderna sökt 

självständighet för att genom en egen stat slå vakt om sin överlevnad 

och trygghet’’. 

Enligt denna hypotes beror det kurdiska ledarskapets ändrade inställning i 

frågan om självständighet förutom ändringar i idémässiga strukturer, på det 

ohållbara säkerhetsläget i Irak och ändringar i säkerhetspolitiska strukturer- 

där externa aktörers inblandning ekonomiskt och särskilt militärt har orsakat 

anarki i delar av Irak. Även om krig inte har förklarats mellan parterna så 

finns det ett rådande säkerhetsdilemma i Irak som hotar landet existens. Där 

IS intagit delar av mellersta Irak, sunniterna bildat egna miliser och ingår i 

allianser med regionala sunnitiska makter som Saudiarabien och Gulfstaterna 

och Shiiterna i allians med Iran och stödjs till viss del av Syrien i södra Irak 

(Kaufman, 2007). 

Det bör tillägas att många av dessa sunnimiliser har gått ihop med Islamiska 

saten för att bekämpa shiiterna i söder och de shiitiska ledarna i Bagdad. 

Därför har shiitiska miliser valt att verka under iranska revolutionsgardets 

befäl för att bekämpa sunniterna, sunniternas och shiiternas allianser har i sin 

tur haft en enorm påverkan på KRG och dess relationer till Turkiet och Iran 

ekonomiskt men främst politiskt.  

Kurderna har att varken sökt stöd hos Iran eller hos den arabiska världen pga. 

KRG:s historiska konflikter med dessa aktörer, utan som Barzani menar i sitt 

svar till författaren att man försökt hålla sig neutral i den sekteriska 

konflikten och ingått i allians med väst för att slå vakt om deras överlevnad 

och trygghet om krig skulle bryta ut mellan de sekteriska grupperna i landet 
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men även för att skydda deras ekonomiska resurser. Detta bekräftas av 

Barzani när han besvarade mina frågor som följande: 

 ’IS:s ankomst visade att vi lever i ett område där det 

ständigt finns hot. Därför måste vi kunna vara starka nog för 

att försvara och skydda oss, civilbefolkningen och de olika 

sekteriska och etniska grupperna. På grund av detta måste vi 

hitta ett nytt spår för våra relationer med Bagdad där våra 

händer kan agera fritt i självförsvar och kunna utvecklas’’ 

Det är tydligt att kurderna valt att söka allians västerut på världskartan som 

allianser med europeiska och nordamerikanska stater och även Israel i syfte 

att försvara sina egna och allierades intressen i KRG. Sådan allianser som 

dem etnisk-sekteriska parterna i Irak valt att ingå i kan upplevas som extremt 

farliga för en stats suveränitet och existens men den är ytterst viktig för en 

etniskgrupps överlevnad, men även för gruppens ekonomiska och politiska 

målsättningar, som i kurdernas fall där den är avgörande för att hålla yttre hot 

borta i KRGs angelägenheter, geografiska omfattning och naturresurser.  

Och genom empirin får man reda på att kurderna i Irak ingår i allianser med 

stater på tre olika kontinenter Israel och Turkiet i Asien (mellanöstern), i 

Europa är bland andra Frankrike, Italien, Tyskland, Storbritannien och i 

Nordamerika USA och Kanada.   

De flesta av länderna som KRG ingår i allianser med har stora politiska 

konflikter med sunniternas och shiiternas bundsförvanter som bland andra är 

Iran, Ryssland, Syrien och Saudiarabien. Vilka utgör direkta hot mot KRG, 

om man deklarerar sig som självständiga. Men att ingå i allians med länder 

som USA, Frankrike, Israel och Turkiet som inte kommer bra överens med 

Iran, Ryssland och Syrien gynnar det kurdiska ledarskapets militära, 

säkerhetspolitiska och ekonomiska målsättningar.  
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Därför att:  

1. Man har garanterad militär stöd i krigs situationer. T ex. västmakternas 

militära och ekonomiska stöd till peshmerga i kriget mot IS. 

 

2. Bundsförvanterna ser till att fientliga stater inte blandar sig in i den 

autonoma zonens angelägenheter (politiskt, religiöst och ekonomiskt) 

pga. deras egna intressen i området. T ex. USA har tydligt markerat att 

Iran ej kan påverka Kurdistan-regionen genom de existerande 

Iranstödda miliserna i södra och mellersta Irak som närmat sig de 

kurdiska gränsarna, 

 

3. Bundsförvanterna ser till oljeproduktionen och försäljningen fortsätter 

som den är utan att centralmakten i Bagdad kan påverka den i större 

grader. T ex. den amerikanska domstolen har legaliserat oljehandel 

med KRG trots att man inte är en självständig suverän stat. 

Enligt ministern för KRGs naturresurser, Ashti Hawrami, beräknar man att 

oljeproduktionen stiger upp till 2 miljoner fat om dagen 2019 (Ministery of 

Natural Resources, 2012) detta innebär om man gör en jämförelse med Iran 

så blir oljeproduktionen hälften så produktivt som Irans, där man producerar 

4 miljoner fat om dagen (Mohamedi, 2014).  

Med tanke på KRG:s befolkning på ca 5 miljoner och Irans på 77 miljoner 

kan 2 miljoner fat olja om dagen ledda till stora ekonomiska och politiska 

möjligheter för KRG. Detta har i sig en stor betydelse för det kurdiska 

ledarskapet och KRG då man med en sådan oljeproduktion får en ekonomisk 

trygghetsgaranti och finansiering om man utropar en självständig stat och 

även för utvecklingen till att bli en av regionens främsta ekonomiska aktörer 

och relativt förändra den ekonomiska strukturen i MENA till den riktning 

man själv önskar.   

Detta har lett till att KRG blivit allt mer oberoende från Bagdad både 

ekonomiskt och militärt vilket i sin tur lett att det kurdiska ledarskapet ändrat 

sin inställning i frågan om självständighet. För att 2003 var man mindre 
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starka ekonomiskt och politiskt utan några större bundsförvanter som var 

militärt starka. Men 13 år senare med stormakterna bakom ryggen så har 

ekonomin utvecklats till en stabil sådan och militären blivit alltmer 

krigsskickliga, vilka är två viktiga faktorer för en etnisk grupps separation 

från den stat man vill separera sig från och deras överlevnad.  

 

8.3 Hypotes 3 
 

’’Det kurdiska ledarskapets har mobiliserat och fördelat resurser 

idémässigt men i synnerhet materiellt i syfte att skapa de strukturella 

möjligheter som krävs för självständighet och för att upprätta en 

internationellt erkänd stat, dvs. en de jure stat’’. 

Det kurdiska ledarskapets ändrade politiska målsättningar och inställning i 

frågan om självständighet i Irak beror förutom ändringar av idémässiga, 

materiella och säkerhetspolitiska strukturer på att nya ekonomiska 

möjligheter gjort sig tillgängliga för kurderna att ta del av. Att det kurdiska 

ledarskapet valde att delta i det nya Irak verkar utifrån empirin och tidigare 

forskning (se kapitel 2 ovan) ha varit ett taktiskt drag.  

För att man märker att under perioden 2012 och framåt (även 2 år tidigare 

också) så har kurderna mobiliserat sin resurser ekonomiskt för att skapa 

militära och politiska möjligheter som pekar på att man gjort detta i syfte att 

förstärka sin relation till Turkiet och Västmakter och inte centralmakten i 

Bagdad, Iran eller andra arabiska länder. 

Detta har som sagt gjorts i syfte att stärka KRG:s allianser med Turkiet och 

Väst. För att om man inte hade ingått i en allians med Turkiet skulle den 

självständighets process som finns idag inte existera. Detta för att Turkiet 

aldrig skulle tillåta KRG och det kurdiska ledarskapet utropa en 

självständighet eller ens tala om det i fruktan för att den egna kurdiska 

befolkningen, det prokurdiska partiet HDP och PKK följer samma riktning.  
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Men det kurdiska ledarskapet i Irak har satt Turkiet i ett läge där det inte går 

att sätta stopp för en eventuell kurdisk självständighet i Irak, vilket är den 50 

år långa strategiska oljeavtalet mellan parterna. För det sunni styrda Turkiet 

har alliansen med KRG även andra viktiga bibetydelser. 

1. Att avlägsna Irans intressen i Irak och därmed framhäva sina egna, 

vilket gör Turkiet till en viktig politisk men främst ekonomisk aktör i 

Irak genom Turkmenerna som är nära allierade med den politiska 

eliten i Ankara.  

 

2. Stärker man sin position i norra, Irak kan man även dämpa PKK:s 

motståndskraft i Qandil området.  

 

3. KRG:s mobilisering av resurser har även inneburit en förändrad 

säkerhetspolitik och ekonomi policy som inte bara gynnar Turkiets 

intressen i Irak utan mestadels USA:s och de europeiska 

stormakternas. Detta är något som inte är önskvärt varken av den 

styrande shiitiska Dawa partiet i Irak eller den Islamiska Republiken 

Iran.  

Därför är det tydligt här att KRG:s fortsatta ekonomiska och politiska 

relationer med Väst, Turkiet och i mindre omfattning Israel sedan 2012 

skapat ett tomrum i relationerna mellan den Iran inspirerade politiska eliten i 

Bagdad och KRG, vilket orsakat förändringar av strukturella förutsättningar 

som är gynnsamma för självständighet. I och med detta har KRG i 

avsaknaden från Bagdad som en överstatlig enhet och övervakare, utvecklats 

till ett allt mer oberoende aktör i det ekonomiska och politiska landskapet 

både i regionen och internationellt; vilket i sin tur gynnat det kurdiska 

ledarskapets argumentation om självständighet. 
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9. Diskussion 
 

Det visar sig finnas belägg för alla tre hypoteserna och möjligen kan detta 

vara problemet. Detta är i högsta grad en komplex situation där många olika 

faktorer på olika nivåer orsakat utfallet av det kurdiska ledarskapets ändrade 

inställning i frågan om självständighet. KRG har sedan 2003 i ett post-

Saddam Irak ökat i makt, dels för den regionala regeringens ökade politiska 

självständighet i avsaknaden från en överstatlig myndighet men mest av dess 

nya strategiska oljeförsäljning via Turkiet till omvärlden.   

Det kurdiska ledarskapet har insett att Irak försvagats av den sekteriska 

konflikten mellan sunniterna och shiiterna vilket lett till att ett 

säkerhetsdilemma uppstått mellan parterna och därtill försvagat 

centralmaktens kontroll över landet och även splittrat den politiska eliten i 

Bagdad i åsikten om ett fortsatt enat Irak, där det ständigt talas om att bytta 

regeringssystem till Konfederalism. Dessa orsaker har i sin tur skapat de 

strukturella möjligheter som behövs för det kurdiska ledarskapet att utropa en 

självständig kurdisk stat i regionen.  

Hypotes ett är den hypotes som de resterande två hypoteserna byggts på från 

ett teoretiskt perspektiv, men den kan vara svårtytt. Även om den lägger 

grunden för hur de strukturella förändringarna ändrat det kurdiska 

ledarskapets inställning, generaliserar den problemet för brett och därför 

måste tidigare händelseutvecklingar som ligger utanför problemområdet tas 

till beaktande för att klargöra utgångspunkten av det kurdiska ledarskapets 

ändrade inställning i frågan om självständighet.  

Men materialet stödjer de ändringar som skett i de materiella och idémässiga 

strukturerna i Irak som orsakat det kurdiska ledarskapets ändrade inställning i 

självständighetsfrågan. Vilket lett till att kurderna agerat självständigt i 

många olika aspekter på senare år. Ett antagligt antagande vore i detta fall, att 

centralmakten i Bagdad har misslyckats att tillfredsställa det kurdiska 

ledarskapet inom den ramen och politiska struktur som var tänkt för den nya 

Irak 2003 där ett federal demokratiskt och pluralistiskt Irak var idealet.  
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Därför har det kurdiska ledarskapet tagit vara på Bagdads misslyckanden och 

stärkt sin position som en viktig aktör i det ekonomiska och politiska 

landskapet i regionen; vilket lett till att idén om självständighet utvecklats 

från endast en idé till så gott som verklighet.  

KRG:s försäljning av den egna oljan och dess framgång på att ha utvecklat 

KRG från ett krigsdrabbat samhälle till en modern samhälle belyser 

symboliska egenskaper, där man visat upp sin kapacitet till att kunna agera 

som en självständig stat i många aspekter.  

Om vi gör en jämförelser mellan andra länders ekonomiska kriser och den 

ekonomiska krisen i KRG så är dem inte så olika i självaverket, men KRG 

har genom strategiska relationer och taktiska maktföreträdare lycktas hålla en 

stabilare kurs och förutom att försörja sina medborgare, har man tagit på sig 

rollen som försörjare från centralmakten i Bagdad och man livnär mer än 1,4 

miljoner flyktingar med olika etnisk och religiös bakgrund. Denna roll som 

KRG har tagit på sig innebär en stor symbolik och ses som en rättfärdig 

handling av Västvärlden som pga. av detta sprider åsikter om peshemerga 

och irakiska Kurdistan som är gynnsamma för Barzanis argumentation om 

självständighet. Där man framstår som en aktör för fred, religionsfrihet, 

solidaritet, mångkulturalism och sekulära idéer, vilket får omvärlden att 

sympatisera med det kurdiska ledarskapet i deras strävande för 

självständighet. 

Hypotes två som nämnt ovan (8.2) lägger mer fokus på förändringar i 

militära och säkerhetspolitiska strukturer men har sin utgångspunkt i hypotes 

ett. Att det kurdiska ledarskapet förändrat sin inställning i frågan om 

självständighet skulle i ett sådant fall bero på att den etno-sekteriska 

konflikten och ideologiska skillnaden mellan sunniterna och shiiterna samt 

deras allianser med Iran (shiiterna) och sunnitiska stormakter (bland annat 

Saudiarabien) orsakat ett ohållbart säkerhetsläge. Vilket i sin tur fått kurderna 

känna sig otrygga i landet och tvingat de att ingå i allianser med Västmakter. 

Dock tyder materialet på att det kurdiska ledarskapet varken haft några större 

konflikter (som kan leda till krig) med sunniterna eller shiiterna som religiöst 

starka och militära aktörer i Irak. Det tyder snarare på att det kurdiska 
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ledarskapet hållit sig på avstånd både idémässigt och materiellt i konflikten 

mellan parterna och tydligt markerat sin neutralitet.  

Även om det kurdiska ledarskapets ändrade inställning i frågan om 

självständighet kan till viss del bero på den rådande säkerhetsdilemman i 

Irak, så märker man utifrån materialet att KRG och det kurdiska ledarskapet 

har ägnat sig mycket mer till att mobilisera sina resurser (militärt och 

ekonomiskt) till att stärka dess nationella identitet för omvärlden till att 

framstå som den mest framgångsrika och fredsbevarande gruppen i regionen 

och som gynnar allas intressen i Irak.  

Och lyckas man göra ett sådant intryck på det internationella samhället, 

vilket är mycket troligt, om situationen i Irak fortsätter som den är i nuläget; 

så är det mycket möjligt att man får den internationella stöd som behövs för 

att deklarera en självständig kurdisk stat i Mellanöstern. 

Det kurdiska ledarskapet som nämnt ovan har på senare år speciellt efter 

2012 mobiliserat sina resurser i syfte att skapa de möjligheter som behövts 

för att utropa en självständig stat. Källan till skapandet av militära och 

politiska möjligheter som gynnar självständighet är i detta fall är den 

strategiska oljeförsäljningen via Turkiet till världsmarknaden. Även 

kontrollen över den oljerika staden Kirkuk och de resterande ’’konflikt 

områdena’’ kommer skapa större förutsättningar som gynnar självständighet 

om dessa områden kvarblir under kurdisk styre, vilket är mycket troligt 

utifrån Iraks nuvarande situation och den militära kapacitet och skicklighet 

som peshmerga armén visat i kriget mot Islamiska Staten. 

Efter 2003 fanns det inte något som kunde koppla samman kurderna i Irak 

med varken Västmakterna eller Turkiet. Men i samband med 

oljeförsäljningen har USA och de europeiska staterna bland andra Frankrike, 

Ungern, Tjeckien, Tyskland och Italien samt Turkiet stora ekonomiska 

intressen i den autonoma regionen. Detta gör att KRG har något gemensamt 

med dessa militärt och ekonomiskt starka aktörer som det inte tidigare 

existerat.  
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En fråga som dyker upp här är varför varken Väst eller Turkiet inte ingick i 

allianser med kurderna i Irak innan 1991 och även innan 2003? Svaret är att 

de inte hade några ekonomiska intressen att försvara i norra Irak. Men idag 

2015 som det märks utifrån materialet, bistår västmakterna och även Turkiet 

kurderna militärt och ekonomiskt i kriget mot IS. Detta för man har dem de 

ekonomiska intressen som krävs i området för att stå upp för KRG mot inre 

och yttre hot och skydda sina intressen.  

Att USA och de europeiska stormakterna ökat sin närvaro i regionen och 

stärkt sina diplomatiska relationer med det kurdiska ledarskapet har även 

med EU:s och USA:s nya ”aggressiva” utrikespolicy och politiska 

målsättningar att göra. Vilket är att avlägsna Irans, Rysslands, och 

sunniextremisternas närvaro och intressen i Mellanöstern och även i ett 

oljerikt och ideologiskt splittrad Irak. Därför är det rimligt att anta att det 

kurdiska ledarskapet mobiliserat sina resurser på ett sätt som tvingar Väst och 

Turkiet att agera militärt om IS träder in i kurdisk mark eller om Bagdad 

hotar med handling eller eventuella sanktioner och i sådant fall är 

självständighet ett garanterat fall.  

Utifrån det studerade materialet och de presenterade hypoteserna går det att 

påstå att etniska grupper på både understatlig och statlig nivå söker 

självständighet då de känner missnöje om deras roll i en stat, vilket förstärks 

om de politiska ledarna i staten infört ekonomiska sanktioner, detta leder i sin 

tur till att ett säkerhetsdilemma uppstår mellan de inblandade parterna. Och i 

sådana fall är det mycket sannolikt att etniska grupper som har tillgång till 

militära och ekonomiska resurser, kommer att mobilisera dessa resurser för 

att skapa allianser med externa aktörer som är militärt starka för att uppnå 

dess idémässiga och materiella målsättningar och försöka bryta sig ur den stat 

man verkar inom. Därför ter det sig till att det kurdiska ledarskapets ändrade 

politiska målsättningar och inställning i frågan om självständighet har 

föranletts eller förorsakat av en förändring i materiella i såväl som 

idémässiga strukturer, vilket framkallats av uppkomsten av nya ekonomiska 

möjligheter efter 2003, som lett till att ursprungsidén om verkandet inom Irak 

2003 ändrats till självständighet.    
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Hur situationen kommer att utvecklas i framtiden beror på hur 

omständigheterna i irakiska Kurdistan utvecklas. I KRG finns det en rådande 

diskussion om att skriva om den kurdiska konstitutionen och om President 

Barzani ska sitta kvar som regionens president eller inte. Då han fullgjort sina 

två mandat perioder och fått 2 år förlängt av det kurdiska parlamentet 2013.  

President Barzani är den person som varit mest inflytelserik och röststarkast i 

frågan om självständighet, och om de kurdiska partierna och de resterande 

ledarna i KRG kommer överens om att skriva om regionens konstitution och 

väljer om Barzani som president i augusti 2015, är det mycket troligt att en 

kurdisk självständighet i en när framtid blir möjligt, om situationen i Irak 

fortsätter som den är idag. Om Bagdad önskar att ha kvar KRG som en del av 

landet och i dess politiska struktur så måste man tillfredsställa det kurdiska 

ledarskapets krav på ökad politisk och ekonomisk självständighet. Därför är 

de tvungna att betala ut den kurdiska delen av den irakiska budgeten och göra 

uppgörelser om KRG:s oljeförsäljning som gynnar båda sidorna.  

Den kurdiska armén (Peshmerga) har kontrollen över Kirkuk och de 

resterande konfliktområdena i artikel 140, vilket alltid varit ett prioriterat 

målsättning för Barzani och resten av det kurdiska ledarskapet. Och om 

Bagdad önskar få tillbaka kontrollen över dessa områden eller åtminstone få 

tillbaka kontrollen över vissa delar så måste referendum som varit kurdernas 

krav sedan 2003 genomföras och låta lokalbefolkningen i dessa områden 

genom demokratiska val avgöra till vem deras geografiska omfattning ska 

tillhöra.  

Materialet i denna studie tyder även på att omvärlden har insett att KRG har 

potential till att bli en självständig stat och tillhöra de mer moderata staterna i 

regionen. Därför måste Bagdad mjukna upp den politik som anses som 

fientlig av Barzani och förbättra sina relationer med det kurdiska ledarskapet.  

Kurderna har i min åsikt inget att förlora i denna situation utan bara fördelar, 

och om situationen i Irak förblir som den är, gynnar denna situation det 

kurdiska ledarskapets argumentation om självständighet ännu mer. Därför att 

det värsta som kan hända i detta fall är att KRG förblir en del av Irak, vilket 
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man är idag. Men för centralmakten i Bagdad har man mycket att förlora på 

den rådande situationen, vilket är landets sammanhållning och suveränitet.  

Blir KRG självständigt kommer även sunniterna att deklarera sig 

självständiga, bevis för detta är att många sunniter söker sig till eller stödjer 

terrorgruppen IS, detta som en reaktion på shiiternas styre i landet samtidigt 

ser vi hur shiiterna söker sig till eller stödjer de Iranstödda miliserna under 

Qasim Suleymanis styre i södra och mellersta Irak och detta är bevis för att 

den irakiska staten har tappat sin status och makt.  

Som sagt det är mycket troligt att en kurdisk självständighet blir av inom en 

snar framtid, inom 6-8 år, så länge de kurdiska partierna kommer överens och 

samarbetar i ämnen angående den kurdiska nationen och dess öde i norra 

Irak, de kurdiska partierna måste inse att utan Barzani kan inte 

självständighetsprocessen slutföras i nuläget och detta för att Barzani är en 

karismatisk karaktär som har en historia som få politiska ledare i KRG har. 

Barzani har även lyckats skapa dem kontakter och internationella ”vänner” 

som krävs att ha för att uppnå självständighet, och detta måste resterande av 

det kurdiska ledarskapet inse och stödja Barzani. Det viktigaste i detta fall är 

att de kurdiska partierna måste vara enade och ha samma mål, för att är man 

organiserad internt så behöver man inte oroa sig för externa hot och makter.  

Annars kommer historien upprepa sig, kurderna har vid flera historiska 

tillfällen som t ex. i slutet av första och andra världskriget, Aylul-

revolutionen 1975, upproren 1991 och Saddams fall 2003 haft chansen att 

vara självständiga men pga. inre konflikter har detta inte blivit av därför 

anser jag att en sådan chans som kurderna fått i nuläget måste tas seriöst 

annars kommer det inte finns nästa tillfälle. 
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9.1 Slutsatser 

Denna studie har syftat till att undersöka de bakomliggande orsakerna till det 

kurdiska ledarskapet ändrade inställning i frågan om självständighet i Irak. 

Den har använt sig av teorier som är relevanta för debatten om struktur-

aktörskap och separation. En fallstudie har genomförts där metoden varit 

processpårning för att undersöka kritiska skeden och händelser som utlöst 

den ändrade inställningen hos det kurdiska ledarskapet. Tre hypoteser 

utvecklades baserad på teorierna. En beskrivande analys utfördes och alla tre 

hypoteserna diskuterades och belägg för dem presenterades i en förklarande 

analys. Hypoteserna kunde stödjas av materialet som analyserats.  

Det som studien kom fram till var att det kurdiska ledarskapets ändrade 

inställning i frågan om självständighet beror på förändringar i materiella i 

såväl som idémässiga strukturer, vilket framkallats av uppkomsten av nya 

ekonomiska möjligheter. Barzanis ändrade inställning i frågan om 

självständighet har dels föranletts av den sekteriska konflikten i Irak men 

mesta dels för att den nya irakiska statens vuxit starkare och försökt indirekt 

via miliser inta kurdiska områden. Detta har lett till ett säkerhetsdilemma; i 

det avseendet har Bagdads ökade makt utgjort ett säkerhetshot mot kurderna, 

vilket gjort att kurderna sökt självständighet för att genom en egen stat slå 

vakt om sin överlevnad och trygghet. För att garantera säkerhet och trygghet 

har det kurdiska ledarskapets mobiliserat och fördelat resurser idémässigt 

men i synnerhet materiellt i syfte att skapa de strukturella möjligheter som 

krävs för självständighet och för att upprätta en internationellt erkänd stat, 

dvs. en de jure stat. 

I framtiden vore det av ytterst intresse att göra en jämförande studie om de 

kurdiska partierna i Irak. Detta för att undersöka hur man arbetar politiskt för 

att uppnå självständighet. Ett annat relevant område att forska om vore 

undersöka hur viktig USA är i frågan om Iraks sammanhållning och dess 

relationer till KRG. Det vore även intressant att studera närmare hur de 

sunnitiska och shiitiska politiska partierna i Irak ser på en eventuell kurdisk 

självständighet. Slutligen vore det intressant att studera och jämföra Irans och 

Turkiets syner på en kurdisk självständighet i Irak.  
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10. Svar från President Barzani 
 

Denna del av studien har översatts av författaren från Kurdiska (sorani) till 

Svenska. Original version följer direkt efter översättningen.  

Fråga ett: Varför valde det kurdiska ledarskapet inte självständighet 

2003? Och varför bill man idag 12 år senare uppnå självständighet? 

Svar: Efter Bathregimens fall år 2003 ville kurderna [vi] öppna en ny sida 

med Irak och hade förhoppningen att genom en ny konstitution och nytt 

system se till att alla folkgrupper i Irak skulle genom fred, demokrati, och 

gemenskap få sina rättigheter och se till att kurderna aldrig mer sågs som en 

minoritet. Kurderna [vi] deltog aktivt i politiken. Men detta skedde inte i 

praktiken och koncepten om centralitet och förtryck växte allt starkare i 

Bagdad. Den irakiska staten bröt öppet och offentligt mot Konstitutionen. 

Peshmergas roll blev undantryckt. Och man [Bagdad] motverkade öppet i 

alla olika aspekter för att försvaga Kurdistan. Till slut blockerade man 

[Bagdad] Kurdistans del av den irakiska budgeten och civilbefolkningen 

löner. När den terroriststämplade organisationen IS attackerade kurdiska 

områden, kunde inte den irakiska staten försvara och skydda de olika 

folkgrupperna i Irak och därmed försvarade Kurdistan sig själv och de olika 

folkgrupperna. Kurderna har en mörk historia med den irakiska staten. Efter 

2003 fick den politiska processen i Irak ett ohälsosamt och dålig riktning och 

kriserna [ i Irak] blev allt djupare. Kurderna är inte anledningen till de kriser 

och konflikter som existerar i Irak och vill heller inte bli en del av den 

sekteriska konflikten [mellan sunniter och shiiter]. Kurderna kan inte heller 

vänta i all evighet på en osäker framtid. Därför jobbar man [vi] för att uppnå 

självständighet men inom ramarna för dialog, samförstånd, fred och slutligen 

genom folkomröstning där Kurdistans befolkning får själva avgöra dess öde 

och framtid. 

Förutom detta, efter Bathregimens fall framställde USA sig själv som 

erövrare och fastställde en civil ledare [Paul Bremer] för landet. USA 

motverkade starkt en kurdisk självständighet och var dessutom emot 

federalism och ville att en stark central regering skulle bildas där det 
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administrativa styret skulle vara hos provinserna [Guvernörerna]. Efter hårt 

strävande kunde kurderna lyckas tillsammans med de olika folkgrupperna 

och USA fastställa federalism som princip i den irakiska konstitutionen. Men 

den federalism som fastställdes motverkades praktiskt på olika sätt och det 

skapades svårigheter för att sätta konstitutionens artiklar i praktik. USA:s 

roll, syn och tillvägagångsätt för Bagdads motverkande av konstitutionen och 

dess syn mot KRG var inte tydlig och de pressade inte den irakiska 

regeringen mycket nog för att få fram överenskommelse mellan de olika 

parterna. 

 

Fråga två: Beror den ändrade inställningen på att relationer mellan 

centralmakten och Kurdistan regionen förändrats? Eller beror den på 

att kurderna har stärkt sina relationer med Väst ekonomiskt och 

diplomatiskt sätt? 

Svar: Relationen mellan Bagdad och regionen [Kurdistan] har fastställts 

utifrån den irakiska konstitutionen. Men pga. den irakiska regeringens ovilja 

att följa överenskommelser och konstitutionen, lider denna relation av 

konflikter. [Detta har lett till att] Artikel 140, peshmerga frågan, och 

konflikten om olja och gas är olösta. Bagdad bröt regionens [Kurdistans] 

budget och konflikterna blev ännu djupare. Med den nyvalda regeringen har 

Kurdistan gjort överenskommelser och vi hoppas att dessa får resultat. Sedan 

ett antal år tillbaka har Kurdistan lyckats skapa väldigt bra relationer med 

omvärlden. Just nu är Kurdistan på fram fronten i kriget mot terrorism och 

har lyckats att besegra och skapat stora kriser för terroristerna. Existensen av 

säkerhet, öppenhet och samlevnad men även hjälpandet av flyktingar har 

upphöjt Kurdistans nivå på internationell och regional nivå. Perioden för den 

senaste 12 åren har relationen mellan Bagdad och regionen dalat upp och ner. 

Efter IS:s offensiv mot Kurdistan, dess erövring av Mosul och andra områden 

har en annan sak blivit ett faktum. Peshmerga har med sitt eget blod lyckats 

ta tillbaka och befria de områden som är kurdisk territorium [områden i 

artikel 140]. Peshmerga förstörde IS:s starkaste punkt och Kurdistan har tagit 

emot hundratusentals flyktingar. Trots detta har Bagdads ekonomiska 
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sanktioner även i krigstider fortsatt. IS:s ankomst visade att vi lever i ett 

område där det ständigt finns hot. Därför måste vi kunna vara starka nog för 

att försvara och skydda oss, civilbefolkningen och de olika sekteriska och 

etniska grupperna. På grund av detta måste vi hitta ett nytt spår för våra 

relationer med Bagdad där våra händer kan agera fritt i självförsvar och för 

att kunna utvecklas, men även för att inte bli en del av den sekteriska 

konflikten som hela området [Mellanöstern] lider av och bidra med säkerhet 

och fred till området. Den nya relationen [mellan Irak och Kurdistan] kan var 

Konfederalism eller självständighet men detta kan endast Kurdistans 

befolkning avgöra. 

 

 

  و ی كە ۆۆۆۆۆۆۆ  هە نەبۆۆۆۆۆۆۆ  ت   سۆۆۆۆۆۆۆەتبە  ی  2003 سۆۆۆۆۆۆۆ    لە كۆۆۆۆۆۆۆ ت  سۆۆۆۆۆۆۆەتكی  یە    بۆۆۆۆۆۆۆ   : یەكەم  

  ەك ت  سەتبە  ی    و ی ئێست  س ڵ  و نز ە

 

مررررررسڵ لەرەق  عرررررر ا  كررررررستد وپەرررررر ی   ەڕەپەكرررررری  2003وەاڵم: لەدوای ڕووخررررررێمی ڕەعمرررررری  ە رررررر  لە 

 كررررێ ەوە و ئەو ئسیعرررروەی  ە ررررسو كە لە رررررێپەی دەررررر سوتعكی مررررسڵ و ريەرررر ەیعكی  ررررێ ە  ەیررررسو رە مرررری 

 عرررر ا   ە ئێبرررر ی  رررررپيی و دپمسك اررررری و بررررەتاكەت و یررررێپی  ەیررررسو  عك ێ ەكررررێ    ەررررر ع  و  ي رررر   ە 

سوب  ەاڵم لە  رررێوی  ێبررررك  رررررەپ ی كررررستد مەك عرررر ب كرررستد  ست  ێ كررررێمە  ەبررررواتی   سرررررەی ريێررررری  رررر

كررررررر دەدا ئەوە ڕووی مەدا و پەت ەمنررررررری مێوەمرررررررورەتاپی و خ ررررررررە ێمو  لە  ە ررررررروا  ەت  ە عررررررر   ررررررررسوب 

حكررررسویە ی  عرررر ا   ە ئێبررررك ا  عیررررعلی دەررررر سوتی دەكرررر دب ئيەرررر حبێقێ ی  عیررررمەترەی لە عیرررر ێو مە ررررسوب 

كررررێت رەپيیرررر ە   ست  ە ئێبررررك ا كررررێتی  رررر  ئەوە دەكرررر د كە كستدررررر ێ  لە  ەیررررسو ڕووپەكەوە  وا   كررررێتب

ئەوەی كە  ررررسدهەی  ەتعرررری و  ررررێتەی  ێوواڵ يررررێمی  رررر یب لە كررررێ ی  ە یررررێتی  ي ستپەرررر ێمی دا رررر   رررر  

كستدرررر ێ  دەویە ررری  عررر ا  مەپ رررسامی  عك ێ ەكرررێ    ێتع عررر  و كستدرررر ێ  خررر ی  ەتر پررری لە خررر ی كررر دب 

عكی دتوررررر وا ـرررري    سرررررەی ريێررررری  ە ئێقررررێت2003كررررستد یعرووپەكرررری  ررررێیی لەرەق  عرررر ا   ەپەب دوای 

مەڕسپيیرررر  و قەپ امەكررررێ  قسوی رررررسومەوەب كررررستد   كرررررێتی قەپ امەكررررێمی  عرررر ا  ميررررريە و مێبرررريەوڵ   عررررر ە 

 ەبررررع  لە یلم معرررری  ررررێپي یب مێبرررر سامو  ێ ە ررررێپە  ررررێوەڕوامی ئێپيەرررروەپەكی مێدپررررێت  كررررێتب  رررر پە كررررێت  رررر  

بررررعسا ی ئێبرررر يێمە و لە رەتخەرررر ەی رررررەت ەخ پی دەكررررێت  ەاڵم لە ڕعررررنەی دپررررێل ە و لعك عنەپيیرررر ی و  ە 

 .ڕعنەی ڕا  ری خەیكی كستدر ێ    سامو   پێت لە  ێتەمسوری خ ی  وات

هرررررنە لەوەپررررر   رررررێ  ڕووخرررررێمی ڕەعمررررری  ە ررررر  ئەیەتپكرررررێ لە  عررررر ا  خررررر ی وە  داري كرررررێت مێررررررێمو و 

حرررێكمعكی یەدەمررری  ررر   عررر ا  دامرررێب ئەیەتپكرررێ  ست لەدەی ررررەت ەخ پی كستدرررر ێ  وەرررر ێپەوە و  ەمرررێمەت 
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يررررروتاليە ي   رررررسو و دەپەوپەررررر  حكرررررسویە عكی مێوەمررررروی  ە عررررر  دتورررررر    عررررر  و دا ەبررررر سومی دەی پ

ئيرررررررواتی  ەبرررررررعسەی  ێتع رێكرررررررێ   عررررررر ب كرررررررستد دوای  ەوق و  ەقە پەكررررررری  ست لەرەق  پەمەكرررررررێ  و 

ئەیەتپكررررێ  ررررسامی   ەمەرررري ی پيرررروتالی   ەررررر عەع  لەمعررررس دەررررر سوتی  ع اقيررررواب  ەاڵم ئەو پيرررروتاليە ە   ە 

تاوهررررر ت لە  ەیەلررررروا دەاپە ررررری دەكررررر ا و ئێرررررر ەم   ررررر  هع ەهع رررررسومی یێدەكرررررێمی دەرررررر سوت برررررعسەی ه 

دتوررررر  دەكرررر ا ب ئەیەتپكررررێپ  لە ەتامرررر ەت  عیررررعلكێتپيەكێمی  ە رررروا لە ەتامرررر ەت  ەتعرررری  ەیسعەرررر ی ڕوو  

 .مە سو و رسبێتی  عسپە ی    حكسویە ی  ە وا مەدە عەێ

 

ن وەنۆۆۆۆ ی و هەتێۆۆۆۆ  ەۆۆۆۆ   ن  بەسۆۆۆۆەت   هۆۆۆۆ   وە  یۆۆۆۆ   كۆۆۆۆ ت   ووەم: ئ یۆۆۆۆ  ەەی ەنۆۆۆۆ ی نێۆۆۆۆ      ۆۆۆۆ و ە   

 ەەی ەن ی لەەەڵ  ۆژئ و  بەهێز ب وە لە ووی  یپل   س  و ئ ب وتی 

 

وەاڵم:  ەپسەمرررررروی معررررررسا   ەتعرررررری و  ە رررررروا  ە  عرررررری دەررررررر سوتی  ع اقرررررری دپررررررێتی كرررررر اوەب  ە رررررر ی 

يە  سوبرررری ر پرررر   ررررێتب  ێ ەمررررومە سومی حكررررسویە ی  عرررر ا   ە ڕعككەو ەەكررررێ  و دەررررر سوت ئەو  ەپسەمرررروپ

و یەرررررررەلەی  عیررررررمەترە و مەوت و رررررررێ   ە  ەی ەرررررررع دتاوی یررررررێمەوەب  ە رررررروا  ررررررسدهەی  140یررررررێدەی 

 ەتعمرررری  رررر ی و ر پ ەكررررێ  قسوی ررررسومە ەوەب لەرەق حكررررسویە ی ئعەرررر ێ  ەتعمرررری كستدررررر ێ  رەپيیرررر سوە ە 

 ی  ەپسەمرررروی  ست ڕعككەو رررری و  يررررساداتپی ئەمجررررێیی  ە عرررر ب لە  ەمررررو رررررێیی ڕا رررر دوو  ەتعرررری  ساميررررسپە

 ررررێ  لەرەق دميررررێی دەتەوە  كررررێ ەوەب ئعەرررر ێ كستدررررر ێ  لە  عەرررری پەكەیرررری بررررەڕی  يرررر ستە و  ساميررررسپە ی 

 ي ستپەرررر ێ   سوبرررری بكەرررر ی رەوتە  كررررێتب  ررررسومی رررررەقێیني ی و كرررر امەوە و پ ە پەمرررری و پەت ەمنرررری 

ي ررررێمی و مررررێو ەپی  ەت   عكەوەەپررررێ  و  ەتوە ررررێ پێتیە يرررروامی ئێواتەكررررێ   ررررعنەی كستدررررر ێمی لە ئێررررر ی ه

كرررر دووە ەوەب لە یررررێوەی دوامرررر دە رررررێیی ڕا رررر دوو  ەپسەمرررروپی معررررسا   ەتعرررری و  ە رررروا  ەوتا  و میررررعسی 

 ستی  يەيرررررسەب لە  ە  ئەوەدا  ەتعررررری  ەویررررری داوە  ەپسەمررررروی لەرەق هي رررررێمی دەتەوە  ە ع  ررررر   كرررررێت  ەم 

ت كستدررررر ێ  و داري ك دمرررری لەڕووی ئررررێ سوتی و  ەیرررري  دپ ل یێررررریب دوای  ە یررررێتی دا رررر   رررر  رررررە

یسرررررن و مێو ەكررررێمی دپرررركە ئعەرررر ێ واقدعكرررری  رررر  رررررەتی  ەیررررواوەب  عیررررمەترە  ە خررررسعەی خرررر ی مررررێو ە 

كستدررررر ێمييە داري ك اوەكررررێمی ئررررێ اد كرررر دووەب  عیررررمەترە ئسررررر سوتەی دا یرررری برررركێمو و كستدررررر ێمي  

 ەمررررێمەت لە كررررێ ی  رررررەدام ە ات ئررررێواتەی وەخرررر  ررررر تب كە رررری ئررررێ ل قەی ئررررێ سوتپی حكررررسویە ی  عرررر ا 

بررررررەڕپي   ەت  ەتدەوام  ررررررسوب  ررررررێ ەی دا رررررر   عیررررررێمی دا كە ئررررررعمە لە مررررررێو ەپە  دەەپرررررريی كە  ەتدەوام 

 ەڕەبررررە  ەپە و  رررر پە دە ررررو ئەوەمرررروە  ە عرررر   رررريی   ررررساميی  ەتررررر ی لە خ یررررێ   كەپرررری و  ێوواڵ يررررێ  و 

ە  رررروس تع ەوە  رررر   ەپسەمرررروی  عك ررررێ ە ئررررێپيەی و مە ەوەپيەكررررێمي    ررررێتع پیب  رررر پە  عسپەرررر ە ررررري ەپەكی دپررررك

لەرەق  عررررر ا   ررررر  ئەوەی دەرررررر مێ  ك اوە ررررر   عررررر  لە خ  ێتارررررر ی و  یررررر ساميی  عیررررر كەوپی و مەبررررر يەە 

 ەبرررع  لە یلم معررری  رررێپي يی مرررێو ەكە و پرررێتیە يی ررررەقێیني ی و ئێبررر ی مرررێو ەكە  ررروەپیب ئەو  ەپسەمررروپيە 

 .در ێ    پێتی لەرەت دەداتڕەمنە ك م يوڕالی  ع  پێ  رەت ەخ پی و ئەوەپ  خەیكی كست
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