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Inledning 
När arbetet med denna uppsats tog fart var det i mitt intresse att undersöka hur den kurdiska 

självständigheten har kunnat utvecklas till det den är idag. Med detta som utgångspunkt 

föreföll det sig rimligt att utforma mina frågeställningar utifrån vad irakiska Kurdistan faktiskt 

är. När jag påbörjade en eftersökning av information så fann jag det mycket svårt att hitta en 

passande och förklarande definition av det politiska läget i irakiska Kurdistan. De flesta 

författare använde sig av begreppet ”autonomi” i sin beskrivning av området, men genom att 

ta en närmare titt så upptäckte jag att den definitionen inte var helt oproblematisk. Inom 

gruppen autonoma regioner ryms ett helt spektrum av olika områden med olika 

förutsättningar och former av självstyre. I och med detta blir frågan om vad som är avgörande 

i utvecklandet av ett självstyre extra intressant, i allt från ett krigsdrabbat Irak till det 

demokratiska Storbritannien (Skottland)1så har autonoma områden upprättats. Vad är det som 

ligger bakom detta politiska fenomen och hur kan vi förklara uppkomsten av det? I sin studie 

”Conditions for Different Autonomy Regimes in the World” utgår Maria Ackrén från en rad 

olika faktorer för att förklara fenomenet autonomi. Genom att jämföra förutsättningarna i 

irakiska Kurdistan med förutsättningarna i de kurdiska områdena i Turkiet utifrån dessa 

faktorer så vill jag undersöka hur stor påverkan dessa faktorer kan ha haft i de båda 

områdenas utveckling.  

Kampen för självstyre har sedan länge varit en efterlängtad strävan hos det kurdiska folket. 

Redan 1918 när britterna övertog de kurdiska områdena Sulaimaniya och Kirkuk så såg den 

kurdiska befolkningen inte på intrånget med blida ögon. Ockupationen mötte motstånd i form 

av kurdiska uppror vilket britterna försökte stoppa genom att bomba kurdiska rebeller.2 

Självständighet är inte heller en ung idé hos det kurdiska folket i Turkiet. 1923 så bildades en 

kurdisk hemlig organisation vid namn Azadi (Frihet), där en del förespråkade avsättning av 

sultanen med kurdernas befrielse och från turkiskt förtryck och möjlighet att utveckla sitt eget 

land som målsättning.3 Med detta i åtanke så blir det mer intressant att försöka förstå vad som 

skiljt dessa två grupper åt, två grupper som på olika sätt har förtryckts i sin strävan efter 

självständighet4 men endast en har lyckats med att uppnå en autonom status.  

                                                           
1 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 34 
2 Karlsson, Ingmar. Kurdistan, Landet som icke är. Falun: Scandbook, 2008, 131. 

3 Karlsson. Kurdistan, Landet som icke är, 2008, 65. 

4 Svenska FN – förbundet, 2013. Kurdistan 11.10.2013. (http://www.globalis.se/Konflikter/Kurdistan) Hämtad: 

2014 – 05 – 16.   

http://www.globalis.se/Konflikter/Kurdistan
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som har varit avgörande i utvecklingen för 

kurder i Turkiet samt kurder i Irak när det kommer till att utveckla självstyre. Samt att 

undersöka huruvida internationella aktörers påverkan kan hjälpa till att förklara uppkomsten 

av autonomi. 

Frågeställningar 
 Hur kommer det sig att irakiska Kurdistan har uppnått autonomi medan kurder i 

Turkiet inte lyckats med detsamma? 

 Vilken roll spelar internationella aktörers inblandning i utvecklandet av självstyre? 

Definition av centrala begrepp 
Det mest centrala begreppet för denna uppsats som kan behöva specificeras är begreppet 

autonomi. Autonomi härstammar från grekiskans ”auto” vilket betyder ”sig själv” och 

”nomos” vilket betyder ”lagar och regler”. Därmed så kan man definiera autonomi som styre 

över sig själv enligt sina egna lagar och regler.5 Lokalt självstyre definieras enligt EU:s stadga 

om lokalt självstyre (1985/1991) som etableringen av lokalt valda församlingar med 

meningsfulla befogenheter, klara territoriella gränser och ekonomisk autonomi i termer av 

lokala skatter och tullar.6 Från ett vidare perspektiv så kan autonomi definieras som 

beviljandet av internt självstyre till en grupp med en viss erkänd suveränitet i förhållande till 

den nationella regeringen.7 Ett sådant autonomt område kan beviljas ett specifikt territoriellt 

område som en del av en större politisk och rättslig enhet men med friheten att reglera vissa 

interna angelägenheter utan inflytande från staten. Autonomier är helt enkelt självstyrande 

territorier som har uppnått en viss position i sitt förhållande med staten.8 De flesta författare 

gör en distinktion mellan personlig, administrativ, funktionell, kulturell och territoriell 

autonomi.9  

Jag kommer att utgå från Pär M. Olaussons definition av territoriell autonomi när jag 

använder mig av begreppet. Han definierar territoriell autonomi som ett definierat geografiskt 

                                                           
5 Ackrén, Maria. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application. Åbo: Åbo 

akademis förlag – Åbo akademi University press, 2009, 11.  

6 Ibid 

7 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 12. 

8 Ibid 

9 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 16. 
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område som i förhållande till majoriteten av andra sub – nationella territorier åtnjuter en 

speciell status vilket inkluderar lagstiftande makt inom staten utan att utgöra en federal enhet 

eller självständig stat.10 Autonomi har många olika dimensioner, och det finns en rad olika 

teoretiska antaganden som måste vara uppfyllda för att en territoriell autonomi ska uppstå.11 

Vidare så kan begreppet Kurdistan behöva närmare preciseras. Användandet av Kurdistan kan 

anses vara ett politiskt ställningstagande i frågan om kurders rätt till självbestämmande i form 

av sin egen stat. Dock så kommer användandet av Kurdistan i denna uppsats att ha en 

betydligt mer opolitisk definition som snarare syftar till det geografiska område där 

majoriteten av den kurdiska befolkningen är koncentrerad till. Det finns även en kurdisk 

diaspora med ca en miljon kurder utspridda över Västeuropa,12 men denna är inte inkluderat i 

begreppet Kurdistan.  

Teori 
Denna uppsats använder sig av teoretiska diskussioner kring autonomi och uppkomsten av 

autonomi som tillsammans bildar ett teoretiskt ramverk. Utgångspunkten är det teoretiska 

resonemanget i studien ”Conditions for Different Autonomy Regimes in the World” skriven 

av Maria Ackrén. I studien så presenterar Ackrén en rad olika faktorer som hon anser kan 

förklara både uppkomsten av autonomi och de olika graderna av autonomi som finns.13 Det 

finns en mängd olika studier som behandlar ämnet autonomi och hur det tar sig uttryck14 och 

för att få en djupare förståelse för fenomenet så kommer denna uppsats även att utgå från Pär 

M. Olaussons avhandling ”Autonomy and Islands: A Global Study of the Factors that 

Determine Island Autonomy” då även denna behandlar en del av de faktorer som Ackrén 

belyser i sin studie.  

Det finns vissa faktorer som gång på gång betonas som orsaker till att en viss grupp åtnjuter 

autonomi inom en stat. Dessa faktorer återfinns oftast på strukturell nivå och reflekterar 

karaktäristiska drag hos regionen. Andra faktorer återfinns på institutionell nivå och visar på 

de förändringar som kan ske i det så kallade ”moderlandet”. Även aktör – orienterade faktorer 

                                                           
10 M. Olausson, Pär. Autonomy and Islands: A Global Study of the Factors that Determine Island Autonomy. 

Åbo: Åbo akademis förlag – Åbo akademi University press, 2007, 25. 

11 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 21. 

12 Karlsson, Kurdistan: Landet som icke är, 2008, 10. 
13 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 46. 

14 M. Olausson. Autonomy and Islands: A Global Study of the Factors that Determine Island Autonomy, 2007, 

63. 
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betonas som en viktig faktor i skapandet av en autonomi. Med detta menas att vissa aktörer 

eller grupper kan ha spelat en betydande roll i processen av autonomins upprättande. När det 

kommer till att förklara autonomi som fenomen så är det framförallt geografiska, historiska, 

och kulturella aspekter som brukar användas.15 I sin studie utgår Maria Ackrén från olika 

teoretiska påståenden som är vanliga inom litteraturen om autonomi.16 Dessa påståenden rör 

olika externa faktorer som antas kunna förklara territoriell autonomi.17 Ackrén presenterar 

sammanlagt åtta faktorer som hon anser kan förklara varför autonomi uppkommer på vissa 

områden. 

Jag kommer att använda mig av sex av Ackrén’s åtta faktorer och undersöka huruvida dessa 

kan förklara situationen som uppstått i irakiska Kurdistan och Turkiet. Dessa faktorer kan på 

ett bra sätt hjälpa till att svara på frågan om vad som har varit avgörande i fallet med irakiska 

Kurdistans självständighet då jag med hjälp av teorin kan undersöka de förutsättningar för 

autonomi som finns i irakiska Kurdistan. Den åttonde förklarande faktorn som Ackrén 

använder sig av i sin avhandling är ekonomisk vitalitet. Små territorier står ofta inför 

ekonomiska problem av olika slag. Dessa problem kan bero på för små lokala marknader, 

höga transportkostnader, brist på kunskap och ett för stort fokus på endast en produkt eller 

tjänst.18 Ekonomiska framsteg förekommer oftast i samhällen där innovation och kreativitet 

uppmuntras. Det måste finnas möjlighet för människor att uttrycka sina åsikter och ha 

möjlighet att exempelvis delta i politiken.19 Ackrén använder sig utav GDP/Capita för att mäta 

ekonomisk vitalitet, där antagandet är att en högre inkomst leder till en högre grad av 

autonomi. Detta för att regionen inte blir lika beroende av ekonomiskt stöd i form av bidrag 

från moderlandet.20 Det kan tyckas vara en självklarhet att den kurdiska befolkningen i de 

båda länderna inte har haft någon stark ekonomisk grund att stå på och med detta i åtanke så 

tillför denna faktor inte något till min teoretiska modell som inte redan framgår utav de andra 

förklarande faktorerna. Ekonomisk vitalitet kommer således inte att inkluderas i den teoretiska 

modellen.  

                                                           
15 M. Olausson. Autonomy and Islands: A Global Study of the Factors that Determine Island Autonomy, 2007, 

63. 

16 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 46. 

17 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 49. 

18 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 96.  

19 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 97. 

20 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 98. 
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 För att skapa en teoretisk modell som på ett så bra sätt som möjligt passar mitt syfte och mina 

frågeställningar så kommer jag komplettera förklaringsmodellen med en faktor utöver de 

Ackrén nämner. Denna faktor är ”internationella aktörers inblandning” och berör om 

internationella aktörer eller stater på något sätt har varit inblandade i utvecklingen av 

autonomin. Detta innebär att min åttonde faktor hamnar i kategorin ”aktörs- orienterade 

faktorer”. Olausson nämner att aktör – orienterade faktorer sällan ligger i fokus inom 

litteraturen om autonomi och att dessa är svåra att definiera. Han betonar också att det kan 

vara svårt att utröna dess betydelse för utvecklingen av autonomi.21 Trots detta så har jag valt 

att inkludera en sådan variabel då jag är intresserad av att undersöka om individuella aktörer 

kan ha varit avgörande i att utvecklingen av självstyre gått åt två olika håll i de fallen som 

undersöks. Både Olausson och Ackrén använder sig av liknande förklaringar för uppkomsten 

av autonomi och jag kommer att använda mig av de definitioner som Olausson och Ackrén 

använder sig av. Jag kommer härnäst att gå igenom de olika faktorerna som nämns i de två 

studierna och även redogöra för en extra variabel utöver de som Ackrén och Olausson tar upp 

vilket är ”internationella aktörers påverkan”. 

Demokrati eller diktatur 
Denna faktor syftar till om regionen som studeras historiskt sätt har tillhört en demokratiskt 

styrd stat eller en diktatur av något slag. I sin avhandling skriver Ackrén att det är tydligt att 

de mest framgångsrika autonoma regionerna tillhör liberala demokratier. Rättsstaten har haft 

och har en stor betydelse i liberala demokratier vilket har inneburit en högre respekt för de 

olika kulturella, etniska och religiösa skillnader som kan finnas i ett land. Lagen har i sådana 

fall fungerat som en garanti för relationen mellan landet och regionen och för att kunna 

definiera fördelningen av makt mellan dem. Med detta i åtanke så bör beviljad autonomi 

förstås genom den politiska och socioekonomiska kontexten i landet som helhet.22 En 

demokrati innebär vissa rättigheter och friheter för dess befolkning, demokratiska principer 

ligger som grund till att man tillåter olika etniska minoriteter på olika beslutsnivåer.23 I och 

med detta så har det ofta argumenterats för att det är i just demokratiska miljöer som 

autonoma regioner etablerar sig.24 Det teoretiska antagandet jag kommer att utgå ifrån här är 

därför att demokratifaktorn kan vara avgörande i ett eventuellt etablerande av en autonom 

                                                           
21 M. Olausson. Autonomy and Islands: A Global Study of the Factors that Determine Island Autonomy, 63. 

22 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 51. 

23 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 52. 

24 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 53. 
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region. Därmed antas ett land med en längre tradition av demokrati ha större möjligheter och 

bättre förutsättningar att utveckla självstyre.  

Geografiskt avstånd 
När det kommer till att förklara autonomi som fenomen så har det geografiska avståndet 

ansetts som en viktig faktor. Om området i fråga ligger avlägset från omgivande staten så 

antas sannolikheten för att autonomi beviljas som en praktisk lösning.25 Med geografiskt 

avstånd avses avståndet från vad Ackrén kallar ”moderlandet” och detta menar hon främjar 

möjligheterna till att en region tilldelas en särskild status. Om det finns ett nog stort 

geografiskt avstånd så kan detta även fungera som ett hinder för den nationella regeringen att 

kontrollera regionen. En avskärmning från övriga landet kan också främja utvecklandet av en 

separat kultur hos befolkningen i den avskärmade regionen, detta kan i sin tur också främja 

utvecklandet av autonomi.26  

Storlek på befolkningen 
Både Olausson och Ackrén tar upp storlek på befolkningen i regionen som en förklarande 

faktor.27 Ackrén utgår från antagandet om att en stor befolkning leder till en högre grad av 

autonomi, eftersom att en större befolkning har mer makt att avkräva staten självständighet.28 

Jag kommer att använda mig av storlek för att förklara uppkomsten av autonomi, mitt 

antagande är att ju större befolkningen är i förhållande till majoritetsbefolkningen desto mer 

makt har de att kräva sin självständighet. Storleken på befolkningen kommer att mätas genom 

att titta på hur stor procent som regionens befolkning utgör. En stor befolkning är allt från 15 

% och uppåt. 

Kulturella skillnader 
Skillnader i språk, religion och etnicitet antas vara en av de mest huvudsakliga förklaringarna 

till att autonomi uppstår.29 Ackrén hänvisar till dessa kulturella skillnader som ”Ethnic 

Distinctiveness”. ”Ethnic Distinctiveness” innebär att regionen som studeras skiljer sig från 

majoritetsbefolkningen i landet i termer av språk, etnicitet eller religion.30 Om en viss grupp 

                                                           
25 M. Olausson. Autonomy and Islands: A Global Study of the Factors that Determine Island Autonomy, 64. 

26 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 64. 

27 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 93 & M. 

Olausson. Autonomy and Islands: A Global Study of the Factors that Determine Island Autonomy, 64. 

28 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 93. 

29 M. Olausson. Autonomy and Islands: A Global Study of the Factors that Determine Island Autonomy, 114. 

30 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 86. 
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av människor är koncentrerad till en region så kan autonomi ses som ett instrument för dessa 

grupper att få kontroll över vissa frågor som rör gruppen ifråga.31 Etniskt splittrade samhällen 

där etniska grupper är centrerade till specifika geografiska områden tenderar att ha mer 

decentraliserade statsskick.32 Territoriell autonomi kan försäkra minoritetsgrupper om deras 

förmåga att kontrollera sociala, kulturella och ekonomiska frågor som är viktiga för att 

upprätthålla deras identitet eller intressen.33  

Ackrén tittar på kulturella och etniska skillnader ur ett minoritetsperspektiv. Det som Ackrén 

hänvisar till som ”Ethnic Distinctiveness” syftar till en icke – dominant grupp av individer 

som på något sätt delar etnicitet, religion eller språkliga likheter som skiljer sig från 

majoritetsbefolkningen.34 Ackrén använder sig av denna faktor för att förklara olika grader av 

autonomi, då det antas att etniska skillnader av olika slag kan vara en av förutsättningarna till 

att autonomi uppstår.35 Jag kommer att utgå från antagandet om att en region med ”Ethnic 

Distinctiveness” har bättre förutsättningar för att utveckla territoriell autonomi.  

Naturresurser 
Om det finns naturresurser av olika slag innanför det territoriella autonoma området så kan det 

ses som en avgörande egenskap för att säkra regionens särskilda förhållande till staten. 

Regionen kan vara en viktig källa för att exploatera dessa resurser som inte kan hittas någon 

annanstans i landet.36 I sin studie kategoriserar Ackrén in naturresurser i ”viktiga”, ”mindre 

viktiga” eller ”inga alls”. Viktiga naturresurser är de som går att exploateras av industrier och 

användas för att producera andra produkter. I dessa ingår olja, gas och olika sorters 

mineraler.37  

Olausson menar att eftersom kontroll över naturresurser ses som viktigt så är staten mindre 

benägen att bevilja en region autonomi om den har några viktiga naturresurser. Med detta så 

innebär det att denna faktor fungerar på ett motsatt sätt än de övriga som presenterats. Bristen 

på naturliga resurser ses här som viktiga i en regions möjligheter att utveckla autonomi.38 Jag 

                                                           
31 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 83. 

32 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 82. 

33 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 83. 

34 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 86. 

35 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 87. 

36 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 69. 

37 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 70. 

38 M. Olausson. Autonomy and Islands: A Global Study of the Factors that Determine Island Autonomy, 178. 
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kommer att använda mig av denna teoretiska förklaring genom att anta att innehavet av 

viktiga naturresurser försvårar en regions möjligheter till att utveckla självstyre i form av 

autonomi. Detta eftersom att det antas vara önskvärt för den regerande makten i landet att 

kontrollera dessa resurser.  

Existerande regionala rörelser/partier eller separatistiska grupper 
Alla former av politisk rörelse eller nationalistiska partier anses vara en stark aspekt när det 

kommer till att förklara uppkomsten av autonomi. Politiskt engagemang kan ge upphov till att 

en regional identitet föds och formas vilket stärker förutsättningarna för autonomi. Stater 

försöker ofta förhindra sådana krav från att uppstå genom att uppehålla en enhetlig 

centralisering, exempelvis kan kampanjer för assimilering användas och även förbud mot 

politiska partier som gör anspråk på att tala för nationella minoriteter. Andra stater tillåter 

autonomi, men försäkrar sig samtidigt om att gränserna för regionerna är uppritade på ett 

sådant sätt att de inte är till fördel för minoritetens politiska mål eller ambitioner.39 

Utvecklingen av politiska rörelser av olika slag kan leda till en etnisk mobilisering, detta 

eftersom att dessa rörelser erbjuder de etniska grupperna resurser som ökar deras 

förhandlingsutrymme och organisatoriska kapacitet.40  

Ackrén skriver att länder med betydelsefulla partier som kämpar för utbrytning är mer 

sannolika att decentralisera än att lägga vikt på regioner och att autonomi ofta erbjuds när 

regeringen tror att det kan minska attraktionen till utbrytningskrav.41 Om en stat har en del av 

befolkningen som utgör ett ”folk” eller en ”nation” så anses dessa grupper har rätten till 

självbestämmande i relation till staten. Det brukar också argumenteras för att dessa ”folk” har 

rätt till en speciell status av autonomi inom staten.42 Jag kommer att tillämpa denna faktor 

genom att utgå från att stark förankring av regionala rörelser/ partier eller separatistiska 

grupper hos befolkningen i regionen skapar godare förutsättningar för att autonomi utvecklas. 

Jag kommer även att titta på om det finns ett utbrett stöd för dessa regionala rörelser eller 

partier inom regionen.  

                                                           
39 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 73. 

40 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 74. 

41 Ackrén. Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-set Application, 2009, 75. 

42 Ibid 
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Internationella aktörer 
Syftet med mina studie är att närmare undersöka huruvida en nionde faktor (internationella 

aktörer) kan komplettera modellen i att förklara uppkomsten av autonomi. Detta eftersom att 

jag tror att det kan ha varit av betydelse i fallet med irakiska Kurdistan och kurder i Turkiet. 

Antagandet här är att ett eventuellt stöd från någon slags internationell aktör kan vara positivt 

för möjligheterna till att utveckla självstyre och eventuellt fungera som en av 

förutsättningarna. Detta vilar på logiken att större internationellt stöd ger regionen ifråga mer 

makt att ställa krav på autonomi eller självstyre. I detta sammanhang så kan internationella 

aktörer definieras som stater, organisationer och internationella institutioner så som EU eller 

FN. Här kan även media vara en viktig aspekt, om området ifråga uppmärksammas och 

debatteras internationellt så kan det dra uppmärksamhet till regionens kamp för 

självständighet och eventuellt skapa större press på den nationella regeringen och deras 

hantering av befolkningen inom området.  

Operationaliseringar 
Hittills har olika faktorer som kan förklara autonomi presenterats. Dessa faktorer speglar olika 

egenskaper som en region kan ha, och som fungerar som förutsättningar för autonomi men 

också som förklaringar till olika sorters autonomi. Teorin kommer att tillämpas genom att 

dessa egenskaper försöker återfinnas i de studerade regionerna ifråga för att en utvärdering av 

hur dessa faktorer kan ha påverkat den nuvarande situationen i de båda regionerna. Totalt så 

kommer jag att utgå från sju av Ackrén’s faktorer och utöver detta en åttonde förklarande 

faktor. Var och en utav dessa faktorer antas leda till olika utfall i fråga om autonomi. Härnäst 

kommer en sammanfattande uppställning av dessa faktorer och deras eventuella utfall att 

presenteras i tabell 1, detta görs för att få en mer övergriplig bild av hur teorin kommer att 

användas på materialet som samlats in. Ett plus indikerar en positiv förutsättning, och ett 

minus indikerar motsatsen. Fler positiva förutsättningar skapar tillsammans antas skapa en 

starkare grund för autonomi.  

Tabell 1  

Faktorer 

Demokrati (+) diktatur (-) 

Geografiskt avstånd: Stort 

(+) Litet (-) 

Befolkning: Stor (+) Liten(-) 
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Kulturella skillnader: Stor 

(+) liten (-) 

Strategisk betydelse: Stor (+) 

Liten (-) 

Naturresurser: Frånvaro (+) 

Närvaro (-) 

Politiska rörelser: Frånvaro 

(-) Närvaro (+) 

Internationella aktörer: 

Frånvaro (-) Närvaro (+) 

 

Teorin kommer således att tillämpas genom denna tabell. Respektive undersökt grupp 

kommer att redogöras för utifrån dessa punkter för att sedan kunna dra en slutsats om hur väl 

dessa faktorer fungerar i att förklara en eventuell självständighet i form av autonomi.   

Metod och material  

Forskningsdesign 
Denna uppsats är en kvalitativ jämförande/deskriptiv fallstudie, där de fall som undersöks är 

två regioner; kurdiska områden i Turkiet och kurdiska området i Irak. Det jag vill undersöka 

är hur självständighet i form av autonomi kan uppstå och varför det manifesterar sig på vissa 

ställen men inte på andra. Den teori jag har använt mig av ställer upp ett antal teoretiska 

antaganden om ett områdes egenskaper som är av vikt när man studerar varför autonomi 

uppstår, exempelvis geografiskt läge och storlek på populationen i området. Val av fall föll 

därför på dessa områden då de varierar beträffande dessa egenskaper, vilket kan hjälpa till att 

utläsa vilka skillnader som dessa variationer kan leda till. Både irakiska Kurdistan och de 

kurdiska områdena i Turkiet har en historia av att kämpa för självständighet och kurders 

rättigheter, vilket innebär att de båda tillhör en grupp av regioner som på något sätt har 

eftersträvat självständighet. Detta gör det också intressant att titta på just dessa två regioner, 

de har haft självständighet som politiskt mål men endast en utav dem har lyckats uppnå det. 

Det är också extra intressant att titta på just kurder som folkgrupp när det kommer till strävan 

efter självständighet just på grund av hur fattig mängden med information är kring folkslaget. 

Kurderna uppgår i antal till minst 25 miljoner och trots detta så finns det inte mycket skrivet 
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om dem, de är och förblir en marginaliserad grupp geografiskt, politiskt och ekonomiskt.43 

Med anledning av detta så kan det vara av intresse att undersöka just denna grupp, för att 

kunna sprida ljus över kurders politiska situation men också deras långa historia.  

Deskriptiv metod 
För att undersöka hur väl teorin kan förklara autonomi i irakiska Kurdistan och dess frånvaro i 

Turkiet så är det relevant att skildra de egenskaper som teorin lyfter fram som avgörande för 

de båda områdena. Metoden som kommer användas för detta är deskriptiv metod. Vid 

användandet av deskriptiv metod så görs ett urval av material från författarens sida, dessa 

fakta sorteras och kategoriseras sedan för att kunna presentera något speciellt som berör 

studien.44 De fakta som används skall vara viktiga och relevanta för studien ifråga. För att 

kunna avgöra vilket material som är viktigt och relevant för studien så utgår man från det 

syfte som uppsatsen har.45 Syftet med min studie är att beskriva hur situationen sett ut för 

kurder i Turkiet och för kurder i Irak, i detta fall blir det teorin som får avgöra vilka fakta som 

är relevanta att använda sig av. Vidare så passar deskriptiv metod min teori väl då den tillåter 

mig att ta fram fakta gällande de förklarande faktorer som presenteras i teorin för de båda 

områdena. Deskriptiv metod används med fördel för att besvara frågor av en mer allmän 

karaktär46 Den centrala frågeställningen för denna uppsats; ” Hur kommer det sig att irakiska 

Kurdistan har uppnått autonomi medan kurder i Turkiet inte lyckats med detsamma?” är av 

sådan karaktär och därför passar deskriptiv metod denna uppsats väl.  

Komparativ fallstudie 
När man gör en fallstudie så tittar man på en del av en förändringsprocess, denna process kan 

ses som ett händelseförlopp som innehåller en rad olika fall från olika tidpunkter, där man 

endast tittar på en speciellt utvald del utav händelseförloppet. Genom att göra detta så 

försöker man beskriva verkligheten, och de fall man studerar får här representera den 

verkligheten.47 Denna uppsats utgår från två fall, irakiska Kurdistan och de kurdiska området i 

Turkiet, dessa två fall är del av en större population vilket är grupper som strävar efter 

självständighet på något sätt. På så sätt så försöker man säga något om verkligheten genom att 

studera ett eller flera fall, dessa fall ska dock ses som indikationer eller indirekta bevis som 

                                                           
43 McDowall, David. A Modern History of the Kurds, I. B Tauris & CO Ltd: London, 2004, Foreword xi.  

44 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod: Lund: Studentlitteratur, 2003, 32.  

45 IBID 

46 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2003, 32. 

47 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2003, 33. 
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ökar i värde om det finns andra indikationer som styrker de slutsatser som tagits.48 Eftersom 

min uppsats försöker undersöka hur autonomi kan manifestera sig genom att titta på två 

väldigt unika fall så blir det dock svårt att säga något om autonomi som kan vara 

representativt för verkligheten. Fallstudier lämpar sig också väl i kombination med andra 

forskningsmetoder.49 

Då mitt syfte är undersöka huruvida mina åtta faktorer kan förklara fenomenet självständighet 

i de två områdena så passar en jämförande forskningsdesign bra för att uppnå det syftet. 

Jämförelse inom kvalitativ forskning kan bidra till att identifiera frånvaro eller närvaro av ett 

särskilt fenomen hos exempelvis två olika grupper. Genom att jämföra dessa två länder så kan 

jag få en djupare förståelse till varför fenomenet autonomi har uppstått i Irak men uteblivit i 

Turkiet. Att använda sig av jämförelse kan underlätta i att förstå hur ett fenomen manifesterar 

sig i olika grupper. Genom jämförelse så kan man undersöka hur orsakerna och 

konsekvenserna av fenomenet skiljer sig hos två olika grupper och få en djupare förståelse för 

skillnaderna i de olika kontexter som fenomenet uppstår i.50 Genom att jämföra med kurder i 

Turkiet, som har utvecklats i en annan riktning så kan jag utläsa skillnader genom att använda 

mig av de teoretiska faktorerna som jag har presenterat. Jämförelse kan därför vara hjälpsam 

för min studie, det passar mitt syfte då det hjälper mig att förstå skillnaden mellan dessa två 

grupper i sin kontext, och framförallt att förstå fenomenet med självständighet i Irak och dess 

frånvaro i Turkiet. 

 Det finns en del kritik gentemot användandet av jämförelse i kvalitativa studier, exempelvis 

att det distraherar forskaren och försvårar för djupare kontextuell förståelse av fenomenet man 

studerar. Kritiken har också varit att precisionen som uppstår vid fallstudier blir lidande och 

att komplexiteten lätt kan bli förbisedd när man försöker sig på att mäta skillnader istället för 

att förstå ett fenomen.51 Jag tror att användandet av jämförelse också kan vara hjälpsamt i 

förståelsen av kontexten och dess betydelse för ett fenomen och att det dessutom passar bra i 

förhållande till den teori jag har valt, i förståelsen av hur olika egenskaper genererar olika 

utfall. För att man ska kunna jämföra två fall så krävs det att de båda på något sätt är relevanta 

för studien och kan hjälpa till att besvara de frågeställningar som studien har. Därför finns det 

                                                           
48 IBID 

49 IBID 

50 Ritchie, Jane & Lewis, Jane. Qualitative research practice: a guide for social science students and 

researchers: London: SAGE, 2003, s. 50 

51 Ritchie, Lewis, Qualitative research practice: a guide for social science students and researchers, 2003, 50 
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en rad olika saker att ha i åtanke. De enheter som man jämför måste gå att jämföra, man 

behöver generalisera de företeelser som ska jämföras, både olikheter och likheter för 

enheterna ska beskrivas och de ska samtidigt vara relevanta för studiens syfte.52 Detta har 

funnits i åtanke när valen för studien valts ut.  

Empiriskt material 
Jag kommer att använda mig av naturligt förekommande data för att samla in empiriskt 

material till min studie. Inom kvalitativ datainsamling görs en distinktion mellan naturligt 

förekommande data och genererad data. Naturligt förekommande data är en av de metoder 

som används för att möjliggöra studerandet av fenomen i dess naturliga miljö. Detta är av 

värde när vissa beteenden och interaktioner, vare sig de är i handling, tal eller det skrivna 

ordet, behöver förstås i sin verkliga kontext. Det kan också vara relevant i studier som syftar 

till att förstå en viss kultur eller grupp och både de implicita och explicita reglerna som styr 

gruppen. Det kan även vara nödvändigt att använda sig av när beteendet som man undersöker 

har vissa instinktiva inslag som lätt kan bli förbisedda eller då ett fenomen är mer komplext 

eller litet i sin manifestation. Då det är den naturliga miljön som undersöks i syfte att förstå de 

bakomliggande orsakerna till självstyre så tror jag att naturligt förekommande data kommer 

att passa min studie bra. Vems tolkning som är viktigast är ett annat viktigt övervägande när 

det kommer till att välja naturligt förekommande data. Inom naturligt förekommande data är 

forskarens tolkning av det som observerats eller lästs som är av vikt.53 För min studie så är det 

viktigt att se vilka förutsättningar som de båda områdena har för att sedan tolka detta utifrån 

de antaganden som presenterats i min teori, just därför så blir det min egen tolkning med min 

teoretiska referensram som utgångspunkt det viktiga, och därför så har jag valt att använda 

mig av naturligt förekommande data.   

Det finns olika tillvägagångssätt när man ska samla in naturligt förekommande data, men jag 

har valt att använda mig av redan existerande dokument för att samla in mitt empiriska 

material. Existerande dokument kan vara statliga dokument, medial rapportering, 

regeringspublikationer, rättsliga dokument och fotografier. Att använda sig av olika sorters 

dokument som empiriskt material kan framförallt vara användbart när historiska händelser är 

relevanta för forskningsproblemet,54 vilket är fallet med denna uppsats. Jag kommer 

                                                           
52 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2003, 41. 

53 Ritchie, Lewis, Qualitative research practice: a guide for social science students and researchers, 2003, 57 

54 Ritchie, Lewis, Qualitative research practice: a guide for social science students and researchers, 2003, 35 
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framförallt att använda mig av relevant litteratur där jag kan få fram information om kurders 

situation i Turkiet och Irak. Eftersom det inte funnits möjlighet att resa ner till Turkiet och 

Irak för att samla in empiri så är det bra att titta på dokument istället för direkt observation 

eller intervjuer.55  För att få fram information om respektive fall så kommer CIA:s databas 

The World Factbook att användas, främst för att få fram mer grundläggande fakta så som 

storlek på befolkningen och eventuella naturresurser i landet. Freedom House årliga rapport 

Freedom in the World har också använts för att samla in information om de två undersökta 

ländernas demokratiska status.  I övrigt så kommer relevant litteratur på området att användas 

för att få fram material som teorin belyser som viktig.  

Analys av empirin 
Jag kommer att utgå från min teoretiska referensram när jag ska analysera mitt data.  Eftersom 

det är de förklarande faktorerna som står i centrum när det kommer till att besvara mina 

forskningsfrågor så kommer jag att utgå från dessa för att analysera empirin. 

Källkritik och metoddiskussion 
Att anta en källkritisk hållning är viktigt inom forskningen56 För att få en uppsats med så 

tillförlitliga källor som möjligt så kommer ett antal källkritiska principer att tillämpas. De 

källkritiska principerna går att dela in i fyra punkter; Äkthet, tidssamband, oberoende, 

tendensfrihet.57 När det finns misstanke om att en källa inte är tillförlitlig i sitt innehåll så är 

ett sätt att hantera detta att använda fler källor som styrker faktapåståendet.58 Med denna 

uppsats blev det snabbt uppenbart att det finns väldigt knapp information om den kurdiska 

befolkningen, både dess historia och mer enkla fakta som antalet kurder i världen. För att få 

bukt på dessa problem har flera källor använts för att få fram så tillförlitlig fakta som möjligt. 

Att använda sig av flera källor för att få fram samma information är särskilt viktigt när det 

finns misstanke om at källan kan vara tendentiös. Att en källa är tendentiös innebär att en 

person som sprider information själv har intressen i frågan, i ett sådant fall så finns det en risk 

för att personen låter sina intressen gå före sanningen.59  

Boken Kurdistan – Landet som icke är har använts för att hämta empiriskt material till denna 

studie. Författaren till boken, Ingmar Karlsson är en förespråkare för ett turkiskt medlemskap 

                                                           
55 Ritchie, Lewis, Qualitative research practice: a guide for social science students and researchers, 2003, 35 

56 Thurén. Källkritik, 2005, förord 

57 Thurén. Källkritik, 2005, 13 

58 Thurén. Källkritik, 2005, 67 

59 Thurén. Källkritik, 2005, 66 
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i EU.60 På grund av detta så kan det viktigt att vara kritisk gentemot källan. Har man endast en 

empirisk källa så finns risken att man accepterar informationen utan att ifrågasätta eller 

kontroller uppgifterna man tagit del av. Man bör leta fram uppgifter i frågan från motsidan för 

att sedan jämföra de båda beskrivningarna.61 För att balansera upp innehållet som använts ur 

Karlssons bok så har andra böcker använts, skrivna av författare utan koppling till frågan om 

ett turkiskt medlemskap i EU. När man på detta sätt jämför två källor så kan man utgå från att 

det som de båda parterna enas om som sant också då kan antas vara sant.62 En annan viktig 

aspekt av tendensfrihet som har använts i denna uppsats berör författarens egna sympatier för 

den som står för uppgifterna. Detta är viktigt att belysa då det kan vara svårt att acceptera att 

ens hemland kan ha agerat felaktigt eller liknande. På samma sätt kan det även vara svårt att 

acceptera att en motståndare har rätt i en fråga.63 Eftersom jag själv har kurdisk bakgrund så 

har detta tankesätt använts genomgående i uppsatsen, och jag har försökt att anta en mer 

självkritisk hållning när jag skrivit och framställt material.  

Bakgrund 

Det kurdiska folket 
Kurderna kommer ursprungligen från bergskedjan Zagros i nordvästra Iran, de är ett stamfolk 

med en relativt sammanhängande och distinkt identitet.64 Kurderna är också ett nomadiskt och 

i vissa fall semi – nomadiskt folk som traditionellt sett har befolkat sig på relativt ogästvänlig 

mark på landsbygden, där har man ofta organiserat sig i stammar.65 Kurderna har dock inget 

officiellt land eller någon allmänt accepterad geografisk definition, men ordet Kurdistan 

används ändå och betyder, översatt till svenska, kurdernas land.66 Som tidigare nämnt så är 

antalet kurder i världen svårt att uppskatta och det finns fortfarande inga definitiva uppgifter 

om det exakta eller ungefärliga antalet. Detta beror b. la. på det genomgående förnekandet av 

kurders existens i många länder, där man i vissa stater underdrivit antalet kurder i landet på 

                                                           
60 Karlsson, Ingmar. ”Turkiet öppnare än någonsin tidigare”, Sydsvenskan. 2013 – 06 – 30. 

(http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/turkiet-oppnare-an-nagonsin-tidigare/) Hämtad: 2014 – 05-

22 

61 Thurén. Källkritik, 2005, 66, 67 

62 Thurén. Källkritik, 2005, 67 

63 Thurén. Källkritik, 2005, 66 

64 Romano, David, The Kurdish Nationalist Movement: Opportunity, Mobilization and Identity. USA: 

Cambridge University Press, New York, 2006, s. 3.  

65 Kerim, Yildiz, Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights. London GBR: Pluto Press, 2005, s. 4.  

66 Karlsson. Kurdistan, Landet som icke är, 2008, 9.  

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/turkiet-oppnare-an-nagonsin-tidigare/
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grund av politiska motiv.67 En vanlig uppskattning är att antalet kurder i världen uppgår till 

mellan ca 24 och 27 miljoner.68
 I och med detta så är kurder den största etniska gruppen utan 

någon egen officiell stat. 69
 Den kurdiska identiteten har trots detta faktum lyckats med att 

bibehålla en etnisk identitet i över 2000 år.70Kurdernas förfäder var indoeuropéer som 

invandrade till mellanöstern för 4000 år sedan och är därmed inte besläktade med folket i 

länderna som omger dem.71 Kurdistan kan definieras som det område där kurder idag är den 

dominerande befolkningsgruppen och med denna definition så blir Kurdistan ett område som 

sträcker sig i en båge från nordväst till sydöst uppdelat mellan Irak, Iran och Turkiet.72 Även 

om kurder huvudsakligen befolkar dessa områden så finns det även kurder på andra delar i 

världen, exempelvis i Syrien och i Kaukasus i det forna Sovjetunionen.73  

 

Kurdernas historia – i efterdyningarna av första världskriget  
När första världskriget var avslutat så var segermakterna angelägna om att skydda 

minoriteternas självbestämmande i det osmanska riket, detta skulle visa sig vara av strategiska 

skäl.74 Det osmanska riket tvingades således att skriva under Sèvres – fördraget med 

segermakterna, och i artikel 64 i fördraget slogs det fast att kurderna inom det osmanska riket 

skulle beviljas självständighet inom loppet av ett år.75 Verkligheten kom dock att se 

annorlunda ut. De gränsdragningar som sedan beslutades om var inte till fördel för den tänkta 

kurdiska staten. Många av de områden som befolkades av kurder tilldelades i och med 

fördraget till andra länder vilket resulterade i att många av de kurdiska områdena i det 

osmanska riket skulle hamna utanför den planerade kurdiska staten.76 Efter denna 

uppstyckning så kvarstod endast några fattiga delar av de kurdiska områdena, med Diyarbakir 

som huvudstad och Mosul som ligger i nuvarande Irak, och i och med upptäckten av olja i 

                                                           
67 Yildiz, Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights, 2005, 6. 

68 McDowall, A modern History of the Kurds, 2004, 3 & Karlsson, Kurdistan: Landet som icke är, 2008, 10. 

69 Hadji, Philip, s. The Case for Kurdish Statehood in Iraq, Western Reserve Journal of International Law, 

Spring-Fall, 2009, Vol.41(2-3), 516. 

70 Yildiz, Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights, 2005, 4. 

71 King, John, Folkminoriteter, Kurder. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 1993, 5.  

72 Karlsson, Kurdistan: Landet som icke är, 2008, 9. 

73 Karlsson, Kurdistan: Landet som icke är, 2008, 9, 10.  

74 Yildiz, Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights, 2005, 7. 

75 Yildiz, Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights, 2005, 7. 

76 Karlsson, Kurdistan: Landet som icke är, 2008, 56, 57. 
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Mosul så tilldelades även detta område senare till britterna77 I och med detta så blev det klart 

att underskriften på Sèvres – fördraget i realiteten hade syftet att dela upp det osmanska riket 

sinsemellan segermakterna, snarare än att värna om minoritetsbefolkningen.78  

 

Den tänkta uppstyckningen av det osmanska riket upprörde både kurder och turkar, och det 

tog inte lång tid innan segermakterna mötte motstånd. Motståndet kom i form av Kemal 

Ataturk som med hjälp av kurdiska ledare försökte stoppa uppstyckningen av det osmanska 

riket.79 När Turkiet sedan utropades 1923 så förkastades Sèvres – fördraget och ersattes 

istället av ett nytt fördrag, Lausanne – fördraget där de nuvarande gränserna för Turkiet drogs. 

I och med detta så var de tidigare löftena om kurdisk självständighet som hade slagits fast i 

Sèvres – fördraget ogiltigförklarade och de implementerades således inte. De resterande kurd 

– dominerade områdena delades nu upp mellan Iran, Syrien och Irak utefter de gränser som 

segermakterna drog för att tillfredsställa sitt behov av oljetillgångar. Hänsyn togs således inte 

till den etniska spridningen av kurder eller deras önskan om självständighet.80 Eftersom dessa 

stater var nybildade så fanns det en osäkerhet kring att ge kurderna för mycket makt, man var 

angelägen om att bibehålla sin nyfunna självständighet och detta skedde på bekostnad av den 

kurdiska befolkningen. I samtliga länder blev målet att skapa en statlig enhet med stark 

nationalism och i och med detta så nedslogs alla uttryck för kurdiskhet för att underminera 

idén om en separat kurdisk identitet.81 Nu var kurderna uppdelade.  

Empiri och Analys 
Härnäst kommer den insamlade empirin att redogöras för. Detta kommer att ske utifrån det 

teoretiska ramverket. En analys av dessa egenskaper utifrån det teoretiska ramverket kommer 

att ske i samband med varje egenskap. Således kommer empiri – avsnittet att vara 

genomgående av analytisk karaktär. Egenskaperna kommer inte att analyseras i en specifik 

ordning. 

                                                           
77 Karlsson, Kurdistan: Landet som icke är, 2008, 57, 58. 

78 Karlsson, Kurdistan: Landet som icke är, 2008, 58. 

79 IBID 

80 Yildiz, Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights, 2005, 7. 

81 IBID 



 

21 
 

Irak 
Efter första världskriget så tilldelades Storbritannien ett Nationernas Förbund – mandat över 

de mesopotamiska områdena.82 Utifrån den använda teorin så är en förändring i statsskicket 

positiv för en regions möjligheter att kunna kräva autonomi. Då staten genomgår förändringar 

så är den också försvagad och mer mottaglig till förändringar i statsskicket. Med detta i åtanke 

så borde övertagandet av de mesopotamiska områdena ha inneburit en chans för den kurdiska 

befolkningen att upprätta autonomi. I det här fallet blev det inte så, i sin iver att tillfredsställa 

sina egna nationella intressen så ritade Storbritannien upp sin nya karta utan att ta hänsyn till 

det historiska, religiösa eller geografiska läget i området. Således gjordes ingen större 

ansträngning för att skapa hållbara stater och politiska system. Storbritannien valde att bilda 

en helt ny nationalstat med sina mandat, Mesopotamien. Anledningen till detta var de 

strategiska och ekonomiska intressen som fanns och som man strävade efter att tillgodose i så 

stor mån som möjligt. Det verkar alltså ha funnits ett strategiskt intresse hos Storbritannien 

när de kom till de mesopotamiska områdena, detta antas enligt teorin vara något positivt för 

ett framtida upprättande av autonomi. Britterna hade under 1800 – talet fått upp ögonen för 

området och dess betydelse som en del av landvägen till Indien och under 1800 – talet så 

växte områdets betydelse ännu mer.83  

 

Snart så konstaterades det dock att Mesopotamien var ett område där 75 % av befolkningen 

tillhörde olika stammar vars traditioner innebar att man aldrig lydde en regerings påbud.84 På 

grund av detta så revolterade 1920 befolkningen i södra Irak mot britterna, detta var en 

reaktion mot att britterna hade brutit sitt löfte om att dra sig ut ur området efter att de besegrat 

turkarna.85 Storbritannien började tvivla och funderade på att överge projektet Mesopotamien. 

Detta skulle dock ha inneburit en överlämning av några av världens mest oljerika fält till 

Frankrike och USA. Lösningen på detta blev istället att skapa en monarki, med målet att 

kungen skulle vara starkare än varje enskild stam men inte stark nog för att motstå en 
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koalition med någon utav dem.86 Britterna installerade en konstitutionell monarki.87I Sykes-

Picot – fördraget skulle Frankrike ha fått överhögheten över den osmanska provinsen Mosul i 

norra Mesopotamien med dess kurdiska befolkning, men Storbritannien bröt detta löfte när 

man insåg att området inte bara hade oljetillgångar utan också försörjde Bagdad med vete och 

andra livsmedel.88 1918 ockuperades dessa områden av brittiska styrkor som också intog 

Sulaimaniya i södra delen av de kurdiska delarna och det oljerika området Kirkuk.  

 

Autonomi 
Det dröjde fram till 1991 innan drömmen om självständighet blev aktuell igen. FN:s 

säkerhetsråd fördömde i april 1991 det irakiska agerandet mot kurderna i resolution 688 och 

krävde att attackerna gentemot dem skulle stoppas. Kurderna nämndes nu för första gången 

vid namn i ett internationellt dokument sedan mitten på 1920 talet.89 En säkerhetszon 

upprättades i norra Irak (Safe haven) och en flygförbudszon norr om den trettiosjätte 

breddgraden upprättades som hinder för irakiska flygplan. I och med skyddszonen så hade ett 

kurdiskt område för första gången uppnått en internationellt accepterad autonomi90 och redan 

ett år senare så hölls det val till det autonoma området.91 Enligt min teori så är internationella 

aktörers inblandning en viktig förutsättning för att autonomi ska skapas, i fallet med irakiska 

Kurdistan antas därför FN:s interventioner som betydande för att autonomi skulle kunna 

uppstå. Detta innebär att internationella aktörer i detta fall har spelat stor roll i kurders 

möjlighet till autonomi i irakiska Kurdistan.  

 

Geografiskt avstånd 
Avståndet från de delarna som räknas som irakiska Kurdistan är relativt litet. Från Arbil till 

Baghdad ligger avståndet på ca 365 kilometer, från Kirkuk till Baghdad är avståndet ca 270 

kilometer och från Sulaimaniya till Baghdad ligger avståndet på 225 kilometer.92 Enligt 
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antagandet om geografiskt avstånd så ska ett längre avstånd från huvudstaden vara en positiv 

förutsättning för autonomi. Ett längre avstånd antas kunna leda till att autonomi beviljas som 

exempelvis en praktisk lösning. De kurdiska områdena i Irak ligger relativt nära de 

omgivande irakiska områdena, och även nära huvudstaden Baghdad. Det teoretiska 

antagandet går alltså inte att applicera på samma sätt här, dock så kan hänsyn tas till andra 

aspekter än bara det faktiska avståndet. Kurder har historiskt levt i bergen på relativt 

ogästvänlig mark och en del gör det även idag.93 Enligt antagandet om geografiskt avstånd 

kan även en sådan ”avskildhet” skapa en separat kultur men också fungera som ett hinder för 

staten när det kommer till kontroll. Detta kan mycket väl ha bidragit till att skapa en 

avskildhet från övriga Irak, och samtidigt ha fungerat som ett strategiskt övertag när det 

kommer till att mobilisera sig gentemot den irakiska regeringen. Denna avskildhet borde 

enligt teorin fungera som en stark positiv förutsättning för autonomi.  

 

Storlek på befolkningen 
Den arabiska befolkningen i Irak utgör ca 75 % - 80 % av den totala befolkningen, utav den 

resterande andelen så utgör kurderna ca 15 – 20 % av den totala befolkningen. Denna andel 

kan anses vara nog stor för att ha en påverkan på områdets möjligheter till autonomi. En större 

befolkning kan ha gett den kurdiska befolkningen större makt att kräva sin sak. Att den 

kurdiska befolkningen utgör kring en femtedel av befolkningen borde ha haft en bidragande 

effekt på utvecklandet av autonomi. Befolkningsantalet i Irak uppgår till 32 585 692 

människor enligt en uppskattning. 94 Därför kommer det kurdiska befolkningsantalet att 

betraktas som en positiv förutsättning för autonomi.  

 

Kulturella skillnader 
Kurderna bor och lever mitt bland olika folkslag men är inte besläktade med dem, på samma 

sätt så är det kurdiska språket säreget och inte besläktat med turkiskan eller arabiskan.95 Detta 

är en tydlig indikator på att det finns en enhetlig kurdisk identitet, eftersom kurderna inte är 

besläktade med de omgivande folkslagen så kan detta också vara en bidragande faktor i att 

skapa ett ”vi”. Kurdiskan tillhör den indo – europeiska språkfamiljen96 och kan, trots sitt 
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samlingsnamn, delas upp i flera dialekter.97 Främst så kan det kurdiska språket delas in i två 

huvuddialekter, dessa är Kurmanji och Sorani och i regel så förstår de flesta kurder båda dessa 

dialekter.98 Det är främst dialekten Sorani som används av kurder i Irak, men i de allra 

nordligaste delarna av irakiska Kurdistan talas även dialekten Zaza.99 Trots att det finns en 

viss splittring när det kommer till språk i området så kan den stora majoriteten förstå och tala 

samma språk. Detta förstärker ytterligare en känsla av sammanhållning, och eftersom att 

omgivningen även talar ett helt annat språk så kan känslan av en distinkt identitet förstärkas 

mer. När det kommer till religion så är en stor del av kurder sunni - muslimer,100 men det 

finns även en del shia – muslimer.101 Religiöst uppstår samma mönster, det finns många olika 

sorters natur – religioner som levt kvar från innan kurderna islamiserades men den stora 

majoriteten är sunni – muslimer. Utifrån de religiösa och språkliga aspekterna så kan kurderna 

i irakiska Kurdistan anses ha en relativt enhetlig kurdisk identitet som skiljer sig distinkt från 

omgivningen. Detta antas enligt teorin vara mycket positivt för autonomi och bidrar till att 

skapa en god förutsättning för att autonomi ska kunna uppstå.  

 

Naturresurser 
De kurdiska områdena har historiskt varit viktiga när det kommer till boskapsuppfödning och 

jordbruk. Kurderna i Irak har stått för ca 30 % av den totala produktionen av sädesslag i 

landet. De kurdiska områdena har också stått för en stor del av köttproduktionen under 1800 – 

talet och försåg Mesopotamien med sitt kött. Boskap drevs även till Baghdad och såldes där. 

Historiskt har alltså de rika betesmarkerna i de kurdiska områdena varit av stor nytta när det 

kommer till produktionen i hela Irak. Detta kan enligt teorin vara negativt för en regions 

möjligheter till självständighet. Ju viktigare ett område är i fråga om naturresurser desto 

viktigare blir det att behålla kontrollen över det området. När det kom till sädesslag och kött 

så kan dock denna faktor tolkas på ett annat sätt, då det var kurderna som främst stod för 

produktionen så kan detta vara ett incitament till att låta dem fortsätta med sin produktion 

istället för att ta över den. Dock så är irakiska Kurdistans främsta och viktigaste naturtillgång 

oljan som utvinns i samtliga delar av området. De största oljekällorna ligger i Kirkuk, Mosul 
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och Khaneqin i Irak.102 Naturresurser av sådan vikt antas verka negativt för regionen eftersom 

den nationella regeringen antas vilja behålla kontrollen.  I fallet med irakiska Kurdistan så blir 

detta extra tydligt, oljan har varit en av anledningarna till att området har setts som för viktigt 

för att släppa. Exempelvis så ville britterna redan efter första världskriget inte släppa det 

oljerika Mosul – området till kurderna eller fransmännen utan valde att inkludera det i sin 

nybildade monarki Mesopotamien. Därför kommer de viktiga oljetillgångarna antas ha verkat 

negativt för irakiska Kurdistans möjligheter till autonomi. Efter Baathpartiets och Saddam 

Husseins tillträde till makten i Irak 1968 så ändrades gränserna för få de områdena befolkade 

av en arabisk majoritet att inkluderas och samtidigt exkludera den kurdiska befolkningen från 

området. Araber från södra Irak tvångsförflyttades även till dessa områden och anställdes i 

oljesektorn medan turkmener och kurder deporterades103 Detta är ett tydligt exempel på hur 

oljan har fungerat negativt för kurderna i Irak.  

 

Demokrati eller diktatur 
Enligt organisationen Freedom House rapport ”Freedom in the World” så rankas Iraks status 

år 2013 som icke fri. Denna status baseras på den poäng som landet får i tre olika avseenden, 

”Freedom rating”, ”Civil liberties” och ”Political rights” där ett land kan få en poäng mellan 1 

och 6. 1 är bäst och 6 är sämst poäng. I var och en utav dessa rankningar så har Irak tilldelats 

en 6:a, vilket är den sämsta möjliga poängen att få i rankningen. Landets låga frihetsstatus är 

således ofördelaktig för den kurdiska befolkningen. De demokratiska principerna fungerar 

som en språngbräda för etniska minoriteter i ett land och tillåter dem att delta på olika 

beslutsnivåer, när detta saknas så är förutsättningarna för att ett motstånd eller en autonom 

region etablerar sig mycket liten. Vilka demokratiska traditioner som funnits i landet är också 

viktiga att titta på för att få en förståelse för hur man hanterar etniska minoriteter. Historiskt 

sätt så har trenden sett ut på liknande sätt, från 1998 fram till idag så har Freedom House gett 

Irak samma status, ”not free”. Detta tyder på att det inte finns någon större demokratisk 

tradition i Irak, vilket också försämrar förutsättningarna för autonomi. Dessa rankningar 

sträcker sig som sagt endast till 1998 vilket kan vara problematiskt i och med att irakiska 
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Kurdistan officiellt fick internationellt erkänd autonomi 1991 i samband med USA:s 

inrättande av ”no – fly zone”104  

 

Existerande regionala rörelser/partier eller separatistiska grupper  
Ett utav de större partierna i irakiska Kurdistan är Kurdistan Democratic Party (KDP). 

Grundandet av detta politiska parti är en utav de viktigaste händelserna i utvecklingen av det 

politiska systemet i irakiska Kurdistan. Militära stammar spelade en stor roll i utvecklingen av 

KDP, partiets ursprung är därför invecklat och ett resultat utav flera politiska dynamiker. 

Politiskt motstånd bland kurderna i form av revolter och uppror var länge en balansgång 

mellan militära stam- intressen och nationalistiska intressen. De tidigaste revolterna 

anstiftades främst för att främja olika intressen hos specifika stammar men detta utvecklades 

med tiden och dessa revolter blev mer nationalistiska till sin karaktär.105 Det nationalistiska 

medvetandet i irakiska Kurdistan föddes med den första generationen av sekulärt utbildade 

kurder och kurder i städerna.106 Informella grupperingar bildades i städerna av unga kurder, 

och som en reaktion på det växande anti – kurdiska motståndet hos den arabiska befolkningen 

så utvecklades mer radikala hemliga nationalistiska kurdiska grupperingar.107 Tittar man alltså 

på den kurdiska nationalismen i Irak så har den en lång historia, många partier har bildats och 

stått upp mot makten, kurderna i Irak har också revolterat gentemot makten sedan britterna 

tog över i början på 1900 – talet. Detta är enligt min teori väldigt positivt för autonomi, då det 

ger folket en möjlighet att organisera sig och framförallt mobilisera sig gentemot makten. 

Dock så har den kurdiska nationalismen länge varit en blandning av nationalistiska intressen 

och militära stam – intressen. Trots detta så kommer detta att ses som en stark positiv 

förutsättning för autonomi.  

Turkiet 
Den kurdiska historien i Turkiet har sin början när den turkiska republiken utropades år 1923. 

Ledaren Ataturk konstaterade i samband med detta att folket i Turkiet måste betraktas som en 

homogen enhet. Detta innebar för konkret att någon gräns mellan den kurdiska och turkiska 

befolkningen inte skulle kunna dras, istället så skulle ett nytt politiskt program behövas för att 
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uppnå målet med homogenitet108 Sakta men säkert började kurderna exkluderas ur den 

politiska diskussionen, referenser till Kurdistan från officiella dokument försvann och de orter 

som tidigare hade benämnts med kurdiska namn började nu ersättas med turkiska.109 Ataturks 

politiska program kallades för ett moderniseringsprojekt och vilade på sex pelare med ett 

homogent turkiskt samhälle som slutmål. Det var nu inte längre tillåtet att ha något annat än 

en turkisk identitet och varje associering med en annan identitet än den turkiska betraktades 

nu som förräderi och separatism. Det var framförallt alla uttryck av kurdiskhet som särskilt 

nedtrycktes110 Orden kurder och Kurdistan ersattes nu av begreppen bergsturkar och öst för att 

legitimera den turkiska etnicitetens överlägsenhet.111 I skolorna avskaffades kurdiskan helt 

och det togs beslut om att kurdiskan inte längre fick användas i domstolar. Denna dramatiska 

förändring byggde på en tydligt rasistisk politik med syftet att utplåna alla former av icke – 

turkiska uttryck.112 Den rasistiska politiken gentemot kurderna fortsatte och 1934 lagstiftades 

om personer som inte deltog i den turkiska gemenskapen och kulturen. Enligt lagen skulle 

dessa personer omplaceras för att skapa en spridning. Vidare så förbjöds det kurdiska språket i 

stor utsträckning, kurdiska skolor och organisationer förbjöds och kurdiska städer fick nya 

namn på turkiska. Det lagstiftades även om vilka namn som är tillåtna i namngivandet av 

barn, där namn endast fick hämtas från det turkiska språket. Alfabetet begränsades i den mån 

att bokstäverna W, X och Q förbjöds, detta eftersom att de inte används i det turkiska 

alfabetet. Således förbjöds alla ord som innehöll dessa bokstäver. Det var, fram till 2003, 

straffbart att ge sitt barn ett kurdiskt namn i Turkiet.113
 

Turkiet och EU 
Turkiets historia har kantats av förtryck gentemot icke – turkisk nationalism och uttryck för 

minoriteters etnicitet. Genom försök att undertrycka kulturella uttryck och stävja oliktänkande 

har den kurdiska befolkningen i Turkiet under många år levt under diskriminerande 

lagstiftning, deporteringar och godtyckliga frihetsberövanden. Men i och med diskussionen 

om en eventuell anslutning till EU så har utsikterna för varaktig säkerhet och ett mer öppet 

samhälle förbättrats för kurderna.114 På senare år har Turkiet istället försökt utföra nya 
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reformer för att leva upp till de krav som måste uppfyllas för att ett medlemskap i EU ska vara 

aktuellt.115 Detta kan ses som ett tydligt exempel på hur internationella aktörer har stor 

påverkan på ett lands hantering av sina etniska minoriteter, vilket i sin tur kan påverka 

möjligheterna till autonomi. Med påtryckningar utifrån, i synnerhet från mer betydelsefulla 

aktörer så ökar incitamenten för ett land att förbättra förutsättningarna för minoriteter. Ett 

eventuellt medlemskap i EU för Turkiet kan mycket väl vara den påtryckningen. Pro – EU 

reformerna i Turkiet har redan burit med sig stora förändringar i sin demokratiska standard116 

vilket förstärker teorin i att yttre påverkan från internationella aktörer kan fungera som en 

motor för förändring. Trots att detta verkar ha haft någon slags positiv påverkan så har 

internationella aktörer i fallet med Turkiet inte på liknande sätt som i Irak pressat fram frågan 

om autonomi. Därför kommer Turkiet anses ha en sämre förutsättning gällande denna faktor.  

Geografiskt avstånd 
Kurderna i Turkiet är koncentrerade till de södra och östra delarna av landet. De bildar en 

majoritet av befolkningen i olika provinser vilka inkluderar; Mardin, Siirt, Hakkari, 

Diyarbakir, Bitlis, Mus, Van och Agri. Även provinserna Urfa, Adiyaman, Malatya, Elazig, 

Tunceli, Erzincan, Bingol och Kars har traditionellt dominerats av en kurdisk befolkning.117 

Det finns alltså en del områden som till stor del befolkas av kurder, dock så finns det en 

tydligare spridning av den kurdiska befolkningen i Turkiet. Trots att många kurder lever i de 

sydöstra delarna av landet så lever många också i de turkiska storstäderna.118 Ett stort antal 

kurder har ofrivilligt migrerat till västra Turkiet och storstäderna och kurder i Turkiet är mer 

integrerade i det turkiska samhället. B.la. så har tre av Turkiets tidigare presidenter varit av 

kurdiskt ursprung.119 En sådan spridning gör att det tänka ”avståndet” från den omgivande 

befolkningen blir svagare, det finns inte en lika tydlig ”avskildhet” eller gräns mellan turkar 

och kurder som det gjort i Irak. Detta antas enligt teorin försvaga förutsättningarna för 

autonomi.  
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Kulturella skillnader 
Kurderna i Turkiet talar främst den kurdiska dialekten Kurmanji120 Denna dialekt är också 

dominant bland kurder i Syrien, Kaukasus i forna Sovjetunionen samt hos en del iranska 

kurder.121 Språkvis så finns det alltså en gemensam nämnare, detta kan betraktas som en 

gynnsam förutsättning för autonomi då det bidrar till att skapa ”Ethnic Distinctiveness”. De 

flesta kurder är som tidigare nämnt sunni - muslimer och detta gäller även Turkiet,122 85 % av 

befolkningen är sunni - muslimer.123 Det finns, trots att en stor grupp är sunni - muslimer, en 

stor splittring religiöst. En stor del är också aleviter, en gren av islam med olika icke – 

muslimska inslag, hur stor del som tillhör denna religion är dock oklart, det finns källor som 

säger att aleviterna uppgår till 30 %124 och andra endast 15 %.125 Utöver denna splittring så 

finns det också skillnader i språk hos kurderna i Turkiet. Som tidigare nämnt så talar en 

majoritet den kurdiska dialekten Kurmanji, men det finns även stora delar som talar Zaza, 

som skiljer sig avsevärt från Kurmanji.126 Detta kombinerat med den geografiska splittringen 

av kurder som var resultatet av Ataturks assimileringspolitik skapar en mer splittrad 

befolkning. Detta antas verka negativt för en regions möjligheter till att utveckla självstyre då 

det är mindre sannolikt att kurder utan någon gemensam nämnare skulle kämpa för liknande 

frågor eller förenas i en fråga.  

 

Storlek på befolkningen 

Den kurdiska populationen i Turkiet anses vara den största jämfört med andra kurdiska 

områden, både procentuellt och numeriskt. En vanlig uppskattning är ca 15 miljoner vilket är 

kring 23 procent av Turkiets befolkning.127 Enligt en uppskattning från 2008 uppgår den 

turkiska befolkningen i Turkiet till ca 70 % - 75 %, den kurdiska befolkningen låg då på ca 18 
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126 Karlsson, Kurdistan: Landet som icke är, 2008, 100.  

127 Karlsson, Kurdistan: Landet som icke är, 2008, 10.  



 

30 
 

%128
 Kurderna i Turkiet utgör alltså ca en fjärdedel av befolkningen, detta är en stor andel och 

verkar som en positiv förutsättning för autonomi. En större befolkning har mer makt att ställa 

krav genom att exempelvis protestera, skapa ett parti osv. Dock så har den kurdiska 

befolkningen i Turkiet varit mer splittrad både geografiskt och kulturellt och detta bidrar till 

försvaga denna förutsättning. Dock så kommer den stora befolkningen fortfarande att 

betraktas som en positiv förutsättning för autonomi.   

Naturresurser 
Fram till slutet av 1800 – talet var boskapsuppfödning den viktigaste ekonomiska aktiviteten i 

området. Stora flockar av getter och får drevs till högre betesmarker varje år. Under 1800 – 

talet försåg kurderna Anatolia med sin köttproduktion. Stora flockar drevs till Istanbul och 

såldes där. Trots försvinnandet av den nomadiska livsstilen under andra halvan av 1900 – talet 

så föder fortfarande vissa kurder upp boskap.129 Även i Turkiet så har oljetillgångar varit 

viktiga naturresurser i de kurdiska områdena Batman och Silvan. Med detta i åtanke så kan 

naturresurser ses som något som har fungerat som en negativ förutsättning för autonomi även 

i Turkiet, även om detta inte fått lika stor uppmärksamhet som den omtvistade oljan i Irak så 

är antagandet här att oljetillgångar på kurdisk mark inte ger regeringen några incitament till 

att ge upp dessa landtillgångar. Således fungerar oljetillgångarna som en negativ förutsättning 

för autonomi.  

 

Demokrati eller diktatur 
Turkiets rankning enligt Freedom house år 2014 visade att Turkiet är ”delvis fritt”. När det 

kommer till ”Freedom rating” så har Turkiet tilldelats 3.5 poäng, 4 poäng i ”Civil liberties” 

och 3 poäng i ”Political rights”. Tittar man tillbaka på tidigare rankningar av landet så kan 

man se att det har varit en genomgående trend när det kommer till rankningarna, Turkiet har 

rankats till ”Partly free” varje år sedan 1999.130 Turkiets demokrati och frihets – status är 

något högre än Iraks, enligt teorin innebär detta större möjligheter för kurder att organisera sig 

politiskt, och ha givna platser på de olika beslutsnivåerna i landet. Detta antas alltså främja 

autonomi. Trots att Turkiet i många avseenden kan betraktas som en demokrati så måste 

                                                           
128 CIA, The World Factbook 2014: Turkey. (https://www.cia.gov/library/publications/the -world-
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hänsyn tas till den odemokratiska politiken gentemot kurder och andra icke – turkiska 

minoriteter i analysen. Som tidigare nämnt så fördes länge en assimilerings – politik ledd utav 

Kemal Ataturk där den kurdiska befolkningen och andra minoriteter hårt förtrycktes. Det 

dröjde exempelvis till 2003 innan det blev lagligt att döpa sitt barn till ett kurdiskt namn i 

Turkiet.131 Enligt Committee to Protect Journalists så hade Turkiet 2012 flest fängslade 

journalister någonsin i sitt lands historia, 232 journalister var fängslade.132 Denna problematik 

har även funnits längre bak i Turkiets historia. 1999 fängslades exempelvis journalisten Hasan 

Deniz för ”stöttande av olaglig verksamhet” efter att ha publicerat en artikel om det förbjudna 

partiet PKK. Committee to Protect Journalists såg gripandet som en uppenbar kränkning av 

yttrandefriheten, och hänvisade till artikel 19 i den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna133 som ”garanterar journalister rätten att utan ingripanden hysa åsikter och frihet 

att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och 

utan hänsyn till gränser”134 Med detta i åtanke blir det svårt att värdera det demokratiska läget 

i Turkiet som negativt eller positivt, då det i flera avseenden är ett mer demokratiskt land än 

Irak och kurder har haft möjligheter till att engagera sig i politiken. 

 

Existerande regionala rörelser/partier eller separatistiska grupper 
Som nämnt ovan så var det först efter Kemal Ataturks beslut att genomföra ett så kallat 

moderniseringsprojekt som den kurdiska befolkningen i Turkiet tog sina första stapplande 

steg mot nationalism135 Azadi bildades, en hemlig kurdisk organisation med målet att upprätta 

ett självständigt Kurdistan.136 Engagerade i organisationen var både stamhövdingar och 

militärtjänstemän som tidigare tjänstgjort i det osmanska rikets armé och sedan stöttat Ataturk 

i sitt befrielsekrig gentemot segermakterna.137 Azadis försök till uppror slogs ständigt tillbaka, 

och britterna deklarerade att de inte såg det i sitt intresse att uppmuntra bildandet av en egen 
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autonom kurdisk region trots sina löften i Sèvres.138 Flera anhållanden skedde när 

identiteterna på ledarna i Azadi avslöjades139 och dömdes 1925 till döden tillsammans med 

andra som deltagit i upproren.140 Fler rättegångar ägde rum och ännu fler dödsdomar delades 

ut till motdemonstranter och upprorsmakare.141  

 

Det dröjde till 1946 när Turkiet övergick till flerpartisystem som kurderna såg sin första 

demokratiska ingång. Ett nybildat parti, det Demokratiska partiet fick stort stöd bland 

kurdiska ledare som såg sin möjlighet att öka sitt inflytande. 1950 vann det Demokratiska 

partiet parlamentsvalet och agor som tidigare hade deporterats säkrade sig istället en plats i 

nationalförsamlingen. Partiet använde sin makt för att avveckla Ataturks sekulära stat och låta 

religionen få ta plats igen. I och med sina politiska förändringar blev det Demokratiska partiet 

populärt i de kurdiska områdena.142 I och med detta så finns det nu en plats för kurder i 

politiken, dock inte genom ett nationalistiskt eller separatistiskt parti. Här skedde nu en 

delning bland kurderna; agorna och landägarna uppmuntrade folk att rösta på de mer 

konservativa partierna i den nationella politiken medan de mer nationalistiska grupperingarna 

sökte sig till den politiska vänstern.143 De politiskt aktiva kurderna var nu uppdelade i två 

ideologiska läger, en marxistisk grupp som stödde andra turkar med liknande uppfattningar 

medan de mer nationalistiska grupperingarna hade Barzanis kurdisk – irakiska parti KDP som 

förebild. Hans starka krav på autonomi för den kurdiska befolkningen i Irak inspirerade dessa 

kurder i Turkiet.144 Eftersom det här skedde en politisk splittring mellan kurder och deras 

intressen så är förutsättningarna för autonomi här försämrade, då det inte finns en mer 

sammanhållen rörelse med brett stöd med autonomi som politiskt mål. Jämför man med 

irakiska Kurdistan så har de två dominerande partierna KDP och PUK båda haft autonomi och 

självständighet för kurder som ett politiskt mål. Och stödet har varit bredare för dessa partier.  
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Avslutning 
Tabell 2 illustrerar en mer övergriplig presentation utav vilka förutsättningar de två områdena 

har haft när det kommer till att utveckla autonomi. Ett plus indikerar att området innehar en 

positiv förutsättning och ett minus indikerar motsatsen.  

Tabell 2 

Faktorer Turkiet Irak 

Demokrati (+) diktatur (-) + - 

Geografiskt avstånd: Stort 

(+) Litet (-) 

- + 

Befolkning: Stor (+) Liten(-) + + 

Kulturella skillnader: Stor 

(+) liten (-) 

- + 

Strategisk betydelse: Stor (+) 

Liten (-) 

- - 

Naturresurser: Frånvaro (+) 

Närvaro (-) 

- - 

Politiska rörelser: Frånvaro 

(-) Närvaro (+) 

- + 

Internationella aktörer: 

Frånvaro (-) Närvaro (+) 

- + 

 

De två områdena uppvisar skillnader när det kommer till förutsättningarna och Irak verkar ha 

fler positiva förutsättningar än Turkiet. Att Irak har haft fler positiva förutsättningar besvarar 

frågan om varför autonomi kan ha uppstått där men uteblivit i Turkiet. Skillnaderna har dock 

varit mer och mindre tydliga på olika faktorer. Den turkiska befolkningen har under en längre 

tid utsatts för en grövre assimilerings – politik viket har skapat en mer fragmenterad kurdisk 

befolkning. Kurderna i Irak har inte på samma sätt systematiskt spridits ut och antas därmed 

ha kunnat behålla en stor del av sin kulturella sammanhållning. Denna identitet eller som den 

enligt teorin kallas ”Ethnic Distinctiveness” verkar således starkare hos den kurdiska 

befolkningen i Irak och skapar en mer hållbar grund för autonomi. Den demokratiska 

traditionen i Turkiet är en annan faktor som sticker ut och skiljer de två länderna åt ordentligt. 

Turkiet har haft en längre demokratisk tradition med fria val för hela sin befolkning, trots att 
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det länge varit förbjudet att engagera sig i ett icke – turkiskt parti så fanns det ändå partier 

som drev frågor som kurderna också ville driva fram. Detta kan kanske ha lett till en 

utveckling där kurder, istället för att engagera sig i ett eget nationalistiskt parti har valt att 

engagera sig i det nationella parlamentet i redan existerande partier. Irak har istället länge 

varit en diktatur, och under Saddam Husseins styre fanns det inga möjligheter alls för kurder 

att engagera sig politiskt, ens i något opponerande parti, då detta var förbjudet. I dessa två fall 

tror jag att Ackrén’s demokrati – eller diktatur faktor har fungerat på ett motsatt sätt. En miljö 

med mer demokratiska värderingar kan istället ha gjort att det inte funnits incitament till att 

sträva efter självständighet, och en extremt odemokratisk miljö har istället lett till en starkare 

mobilisering av nationalistiska rörelser som kämpat för sin frihet. De två länderna visar också 

upp stora skillnader i hur utvecklingen sett ut för den nationalistiska rörelsen. Turkiet har fått 

en mer splittrad politisk rörelse med många kurder som valt att engagera sig i det nationella 

parlamentet istället för att driva den kurdiska frågan. Kurder i Irak har istället engagerat sig i 

nationalistiska partier, denna skillnad antas enligt teorin fungera som en fördel för kurderna i 

Irak. Då en mer sammanhållen politisk rörelse alltid antas gynna den eftersträvade autonomin. 

Den faktor som inkluderades utöver Ackrén’s faktorer verkar också ha spelat en stor roll i 

avgörandet av den kurdiska autonomin. Beträffande irakiska Kurdistan så verkar det som att 

USA:s och FN:s inblandning varit avgörande i utvecklingen av autonomi, utan dessa 

interventioner hade en autonom region kanske aldrig upprättats, oavsett övriga förutsättningar. 

Tack vare medier så spreds det ett ljus över problematiken i Irak, och i och med attackerna 

mot Halabja så grep FN in för att markera gentemot den irakiska regeringen. För Turkiet är 

istället den mest tydliga internationella aktören EU, som på många sätt verkar ha fungerat som 

en morot för den turkiska regeringen vad gäller utvecklingen av sin demokrati. En väl 

fungerande demokrati är enligt teorin en bra förutsättning och grogrund för autonomi, detta 

innebär att EU:s påtryckningar gentemot Turkiet fungerar som en förbättring av 

förutsättningarna för autonomi. Detta tyder på att internationella aktörer kan ha en stor 

påverkan på regionens möjligheter att utveckla självstyre.  

Det är svårt att med endast denna uppsats säga något om exakt vad som varit mest avgörande i 

att Turkiet och Irak har gått i två så olika riktningar när det kommer till kurdernas autonomi. 

Dock så kan en slutsats dras om att dessa faktorer på ett eller annat sätt samspelar med 

varandra och skapar olika förutsättningar som kan vara mer eller mindre starka och ge upphov 

till olika situationer. En stark nationalistisk rörelse kan vara resultatet av en stark etnisk 

sammanhållning i regionen och vice versa. Ett stort geografiskt avstånd från den omgivande 
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befolkningen kan också leda till högre sammanhållning och starkare identitet. Samtidigt så 

blev det under studiens gång tydligt att det inte finns något klart recept för autonomi, och att 

det är många fler faktorer som kan spela in i en regions möjligheter. Vad som fungerat som 

negativt för en region kan kanske fungera positivt för en annan. 
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