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 Abstract 

 
Denna uppsats behandlar det libyska politiska experimentet, närmare bestämt de historiska 

omständigheter i Libyen och omvärlden som kom att samverka för att gruppen kring 

Moammar al- Khadaffi kunde ta makten i september 1969. Uppsatsen beskriver och 

analyserar även de ideologiska och kulturella komponenter som den ikraftvarande 

massväldesideologin består av. Utifrån dessa komponenter, i huvudsak nationalism, 

ledarcentrism samt traditionalism, konstateras en påfallande likhet med den italienska 

fascismen i fråga om mål och medel.    
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1. Inledning 
 
  Händelserna den 11 september 2001, och det resulterande kriget mot terrorismen väckte hos 

mig intresset  för det sociala  och politiska experiment som Libyen utgjort sedan revolutionen 

1969. Detta naturligtvis ur perspektivet av Libyens antagonism gentemot USA sedan främst 

mitten av 1980- talet.  Moammar al- Khadaffi  har visat sig vara en politisk överlevare med få 

motsvarigheter i modern internationell politik. Khadaffis styre har visat sig beständigt mot de 

omvälvningar som det kalla krigets slut innebar samt följderna av årtiondens isolering på 

grund av sanktioner riktade mot landet. Och nu senast alltså det av USA förklarade kriget mot 

den internationella terrorismen. Det är min förhoppning att kunna sprida lite ljus över frågor 

rörande landets moderna historia med särskilt fokus på  den med Libyen och dess ledare 

förknippade ideologin. 

 

1. 1. Syfte avgränsningar och frågeställningar 
 
I och med Moammar al – Khadaffi och hans sammansvurnas kupp 1969  hade ett skede av 

radikala  förändringar inletts i Libyen. Landets ledning kom att i omgångar omgestalta 

nationen. Syftet med deras politiska handlande var att skapa förutsättningar för Libyens 

modernisering.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka historiska, kulturella och politiska  begrepp 

som har nyttjats för att skapa legitimitet och nödvändig auktoritet kring Libyens strävan mot 

politisk förändring i önskad riktning. 

  

Denna uppsats syftar inte till att reda ut förhållandet mellan olika delar  av den styrande 

strukturen vilka uppbär beslutanderätt på olika nivåer lokalt eller regionalt eller nationellt så 

som folkkongresser eller liknande. En större uppmärksamhet kan dock sägas ägnas åt de 

revolutionära kommittéerna då de har en roll som ett mera direkt styrmedel för Khadaffis 

personliga maktutövning då de inrättades som följd av ledarens radikalisering av 

samhällsbygget. De tjänar syftet att tillse att Khadaffis ideologi efterföljs. Oljeekonomin 

spelar också en central roll  för att möjliggöra det sociala och politiska experiment som utgör 

det libyska Jamahiriyya, Massväldet. Denna uppsats är inte någon redogörelse för hur 

oljeekonomin i Libyen fungerar. Oljeekonomin har dock påverkat Khadaffis möjligheter till 

politiskt handlande och detta berörs i uppsatsen i viss mån. 
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Att Khadaffi som person satt sin prägel på ideologi och samhälle i Libyen kan konstateras 

utan att för den skull föregripa uppsatsens slutsatser, men det är inte denna uppsats syfte att 

efterforska de psykologiska funktionerna i den personkult som ändå kan sägas ha odlats kring 

honom. Teorianknytningen i denna uppsats har visserligen hämtats från beteendevetenskapen, 

men föreliggande arbete är ej att betrakta som ett  beteendevetenskapligt arbete.  

 

 Frågeställningar. 
 

Hur ser den historiska utvecklingen ut som leder fram till militärkuppen 1969? 

  

Hur ser det ideologiska bygge ut som kommit att karaktärisera det revolutionära Libyen och 

vilka historiska rötter kan skönjas  bakom ideologin? 

 

 

1. 2. Metod och källgranskning och tidigare forskning. 

 
Denna uppsats är en litteraturstudie och bygger i hög grad på statsvetaren och libyenkännaren 

Dirk Vandewalle som agerat redaktör till den för mitt vidkommande betydelsefulla  Qadhafi´s 

Libya 1969 to 1994. Hans Oil and State Building har även den använts. När det gäller det 

förstnämnda verket medverkar flera framstående forskare som ur olika perspektiv gjort 

Nordafrika till sitt forskningsområde. Vid sidan av Vandewalle själv bidrar också bland annat 

François Burgat och Lisa Anderson. Dessa böcker lägger stor vikt vid att beskriva det libyska 

samhället så som det vuxit fram under Khadaffis ledning fram till mitten av 1990-talet, och 

belyser kritiskt orsakerna till landets brist på utveckling i social såväl som ekonomisk mening, 

detta trots de höga revolutionära ambitionerna. 

 

Nedan följer en kort presentation av några av de viktigaste bidragsgivarna vad avser källor för 

denna uppsats. 

 

Dirk Vandewalle, biträdande professor (Assistent Professor) i statsvetenskap (government) 

vid Dartmouth College i delstaten New Hampshire, USA. Vid tiden för publiceringen av 
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boken  Qadhafi´s Libya 1969 to 1994 uppbar Vandewalle en post som högt befattad 

gästforskare/ lärare (Visiting Scholar) vid Harvard universitetet. 1

 

François Burgat, Research Associate vid Institut de Recherches et d´Etudes sur le Monde 

Arabe et Musulman i Aix-en-Provance i Frankrike. Burgat har tillsammans med William 

Dowell skrivit boken Islamist Movements in North Africa. 

 Lisa Anderson är docent (Associate Professor) i statsvetenskap vid Columbia universitetet 

och ämnesansvarig  vid institutionen för statsvetenskap vid sagda universitet. I kapitlet 

Qadhafi´s Legacy: An Evaluation of a Political Experiment  bidrar Anderson  med  ett 

omdöme vad gäller resultatet av den libyska revolutionen  samt insiktsfull analys av det 

libyska nätverksamhället baserat på stamtillhörighet. Detta  i samlingsverket  under  

Vandewalles redaktörskap,  som sagt.     

 

Georg Joffé är heller icke att förglömma för dennes bidrag till samlingsverket och denna 

uppsats med väsentlig historisk bakgrund om vad  som gav förutsättningar för det som i 

libysk historieskrining  kallas Revolutionen. George Joffé är Deputy Director vid Geopolitics 

and International Boundaries Reasearch Centre, knutet till University of  London.2  

 

Samma utgångspunkt som det ovan beskrivna verket  kan Mansour O El Kikhia sägas ha i sin  

Libya´s Qadaffi.- The Politics of Contradiction. Förtjänsten med Kikhias alster är att denne 

beskriver och förklarar förutsättningarna och komponenterna i Khadaffis ideologiska bygge 

och sätter det i ett sammanhang av utveckling hos en rad av tredjevärldenländer och strävan 

hos dessa att skapa ett politiskt alternativ mellan de båda maktblocken i en bipolär värld 

inbegripen i kallt krig. Vidare beskriver denne hur, och i vilken utsträckning detta skapar 

förutsättningar att agera politiskt i stark påverkan av Khadaffis personlighet, i fallet Libyen.3  

I fråga om beskrivningen av det revolutionära skeendet lyfter Kikhia  fram grymheter som 

exempelvis hängningarna av oppositionella.4 Dirk Vandewalle konstaterar istället att 

                                                 
1Samtliga uppgifter rörande författarna som bidragit till det aktuella verket är hämtat från , ”About the 
Contributors” i Qadhafi´s Libya. 1969 to 1994. Se vidare i källförteckningen utom  uppgifterna rörande 
Vandewalles plats vid Harvard universitetet vilka tagits från skyddsomslagets bakre flik på den aktuella 
upplagan. Vandewalle, Dirk. (red.) Qadhafi´s Libya. 1969 to 1994. (London: Macmillan press LTD, 1995), s. 
249.  
2 I de fall då en adekvat översättning av en akademisk titel saknas eller, denna titel saknar motsvarighet i det 
svenska högre utbildningssystemet har jag använt den engelska förlagans benämning. 
3El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of Florida, 
1997), s. 2.    
4a a, s. 104. 
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övergrepp skedde men menar att de nog snarare var undantag än regel, han menar att 

ihållande missgärningar från regimen skulle vara oacceptabla för det libyska folket.5  

 Mansour O El Kikhia, är docent i, och ämnesansvarig för statskunskap vid University of 

Texas i San Antonio.6   

 

Khadaffis Gröna boken finns i delar publicerad på svenska i Anarkistisk tidskrift nr 6 -7 samt 

med analys och kommentarer i en längre artikel av religionshistorikern Mattias Gardell. 

Gardell anlägger det intressanta perspektivet att jämföra syndikalismen med den Tredje 

Universella Teorin (namnet på teorin framlagd av Khadaffi i Gröna boken ) och finner där  

likheter i funktionen hos ett möjligt framtida syndikalistiskt samhälle. Det kan ha likheter med 

Libyen särskilt i avseende på de revolutionära kommittéerna i ett samhälle i revolutionär 

omvandling. Utav Gardells artikel i Anarkistisk tidskrift kan jag inte annat än få intrycket att 

han själv inte har en särskilt negativ bild av det libyska systemet så som det kom att växa fram 

under 1970 – talet, något som definitivt inte kan sägas om någon av de andra källornas 

författare.  

 

Vad avser  var och hur de olika författarna är verksamma, är uppgifter gällande detta från  de  

aktuella verken. Mattias Gardell är i dag är verksam som lektor i religionshistoria vid 

Stockholms universitet. 

 

 Vid sidan av de ovan nämnda verken kan, vad gäller tidigare forskning om den moderna 

politiska historien  i Nordafrikas olika länder, särskilt framhållas Raymond W Bakers Egypt´s 

Uncertain Revolution under Nasser and Sadat. Den behandlar och värderar resultatet av den 

arabnationalistiska samhällsomvandlingen  under Nassers och Sadats ledning fram till sent 

1970 – tal. Baker  beskriver situationen före, under och efter de Fria officerarnas kupp i 

Egypten och utvärderar maktinnehavet. Han konstaterar att många av de politiska initiativen i 

landet blivit offer för korruption  och konflikter inom den uppgiftsbärande byråkratin. I Party 

and People. A Study of Political Change in Tunisia skriver svensken Lars Rudebeck om 

Tunisien. I likhet med Libyen och Egypten tillgreps där arabnationalistiska principer i strävan 

att modernisera landet. Också Björn Olav Utviks Filling the Vacant Throne of Nasser berör 

den folkmobiliserande arabnationalismen, åter igen i Egypten, men går sedan över i att 

                                                 
5Vandewalle, Dirk. Libya since Independence- Oil and State Building. (London: I. B. Tauris, 1998), s. 128-129. 
6Uppgifterna rörande Mansour O El Kikhia är från skyddsomslagets bakre flik på Libya´s Qaddafi- The Politics 
of Contradiction. Se vidare i Källförteckningen.   
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beskriva och förklara de ekonomiska politiska programmen hos ett flertal av de islamistiska 

grupperna i landet. I opposition mot Mubarak, Nassers och Sadats arvtagare där.  

 

 Jag önskar att bidra till diskussionen kring arabnationalism och  mer specifikt kring 

Khadaffis särskilda variant av denna, och rötterna till hans Gröna revolution. Det är min 

förhoppning att kunna beskriva hur Khadaffis önskan om ett politiskt och socialt starkt Libyen 

har lett landet mot diktatur.  

 
1. 3. Teorianknytning 

 
Vid bestämmande av teoriramarna för en uppsats med den eller de frågeställningar jag har 

valt för detta arbete är det förstås lätt att tillgripa Webers teori om det karismatiska 

ledarskapet och det är vad jag också inledningsvis har för avsikt att göra för att sedan leda in 

diskussionen mer specifikt på Robert Michels och dennes tankar om oligarki och 

organisationer. 

 

Weber för sin del menar att ”Den som bedriver politik strävar efter makt; antingen som medel 

för att uppnå andra mål eller makt ”för maktens egen skull ”7 för att njuta den prestigekänsla 

makten ger.”8  

 

Weber menar att om man ägnar sig åt politik så strävar man efter att utöva inflytande över 

staten. Weber menar att det som sociologiskt definierar staten är ett specifikt medel som står 

endast till statens förfogande i förhållande till andra sammanslutningar. Medlet som Weber 

avser är det legitima användandet av fysiskt våld. Utan detta medel faller själva begreppet 

stat.9  

 

Weber ser att för att staten skall kunna utöva härskarmakt  grundar sig det legitima 

våldsutövandet i huvudsak på tre auktoritetsgrunder.  

”Den eviga gårdagens auktoritet” eller traditionell auktoritet. 

 

Karismatisk auktoritet – så som utövad av profeten eller den utkorade krigsherren. 

                                                 
7Min kursivering. 
8Comte, Dürkheim, Weber. Tre klassiska texter (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1991), s. 41.  
9a a, s. 40- 41. 
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Samt legal legitimitet såsom i den moderna byråkratiska staten.10  

För att kunna utöva herraväldet är härskaren beroende av en förvaltningsstab som inte bara är 

bunden av fruktan till härskaren eller agerar utifrån fruktan av att drabbas av Guds straff eller 

liknande, med Webers egna ord:  

 
”Förvaltningsstaben- som är den yttre framträdelseformen för det politiska herraväldets 
organisation liksom varje annan organisation – är naturligtvis inte bunden till härskaren bara 
genom de nyss nämnda legitimitetsföreställningarna, utan dessutom genom två medel som 
appellerar till det personliga intresset, nämligen materiell belöning och social prestige.”11  
 

 

Så långt Weber, som jag nämnde ovan skall jag knyta dessa tankar om det karismatiska 

ledarskapet till en av de sociologer som fanns i den informella  kretsen kring Weber i 

Heidelberg, Robert Michels. Weber engagerade sig i Michels fall då det stod klart att den 

senare förvägrades en akademisk karriär i Tyskland eftersom han var socialist.12

 

Professor Hans L Zetterberg , som skrev förordet till den svenska upplagan av Michels bok 

Organisationer och demokrati, pekar på att Michels lämnar den demokratiska socialismen till 

förmån för fascismen  och använde tesen om oligarkins järnlag till dess försvar.13  

Zetterberg menar att Michels teorier om oligarki är tillämpbara på alla organisationer med 

demokratiska stadgar, idrottsföreningar, intellektuella och ideella sammanslutningar samt 

religiösa organisationer. Detta gäller även den demokratiska socialistiska miljön i det 

kejserliga Tyskland som utgör den historiska empirin i boken.14  

 

För att sätta in läsaren i vad oligarkins järnlag i korthet går ut på kommer här en enkel 

förklaring: arbetarna (i det här fallet) sluter sig samman i ett parti som har till syfte att arbeta 

för medlemmarnas/ klassens  gemensamma intressen. För att kunna lösa denna uppgift ställs 

hela tiden krav på en ökad arbetsdelning mellan betalda tjänstemän och valda företrädare å 

ena sidan och medlemmarna i partiet å den andra, detta när partiets åtaganden växer gentemot 

medlemmarna och ett ökat antal medlemmar strömmar till  i organisationen. Specialiseringen 

kräver en högre utbildning hos medlemmarnas företrädare i förhållande till massan av 

                                                 
10Comte, Dürkheim, Weber. Tre klassiska texter (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1991), s. 40- 41 
11a a, s. 43. 
12Michels, Robert. Organisationer och demokrati. (Stockholm: Ratio, 1983), s. 12. 
13a a, s. 13.   
14Ibid.   
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medlemmar som ju är sysselsatta med arbete i den industriella produktionen. Klyftan mellan 

arbetarna och deras företrädare ökar obönhörligen i fråga om intresse. Vilket får till följd att: 

 
” I takt med att politikerns yrke blir  mer komplicerat och samhällets lagar och bestämmelser ökar i 
antal, krävs det allt större erfarenhet och allt mer omfattande kunskaper av den som arbetar med 
politik. Detta gör att klyftan mellan ledarna och de övriga i partiet blir allt större, tills det 
ögonblick kommer då  ledarna förlorar all verklig känsla av solidaritet med den klass de själva 
kommit från och en ny klassgräns uppstår mellan de f d proletära officerarna och det proletära 
manskapet. När arbetarna väljer sina ledare skapar de med sina egna händer nya herrar, vilkas 
främsta möjlighet till herravälde ligger i deras bättre skolade hjärnor.” 15  

    
 

   Enligt Zetterberg har Michels analys en avgörande styrka i att den enligt honom fokuserar 

på faktorer som påverkar maktstrukturer: 

 
”Han fokuserar hela tiden på vad sociologerna kallar ”strukturella faktorer.” Det är enligt Michels i 
allt väsentligt attribut hos organisationsstrukturen, inte personlighetsdrag hos medlemmar och 
ledare, som driver de demokratiska organisationerna – partier, fackföreningar, folkrörelser, 
intressegrupper- mot oligarki. Han avvisar argumentet att det är ledarnas personliga maktlystnad 
som ligger bakom utvecklingen mot fåtalsvälde. Det är goda demokrater som bemannar allt 
mindre demokratiska organisationer. Michels rensar med andra ord debatten från vulgärargumentet 
att fackliga ledare och partipolitiker drivs av maktbegär. Han gör därmed samma typ av 
reningsarbete som Max Weber gjorde när han när han visade att kapitalismen inte kunde förklaras 
av affärsmäns personliga girighet och byråkratin inte kan härledas ur tjänstemännens 
klåfingrighet.”16  
 

  
Zetterberg konstaterar dock att: 

 
” I sina senare skrifter är Michels beredd att ge upp om demokratin och ge elitism och karisma fritt 
spelrum. Den besvikne demokraten visar sig också vara en besviken revolutionär. Han lämnar 
vänsterkanten och går över till högerkanten och utnyttjar oligarkins järnlag till att beskriva och 
försvara fascismen.” 17

 
 

Michels har skrivit mycket kring ledarskap och ledares egenskaper som jag finner 

användbara, och åtminstone jag tänker nyttja ”honom” för att driva tesen om Khadaffis 

enskilda betydelse för Libyen. Det är i boken Organisationer och demokrati som Michels 

lägger fram teorin om oligarkins järnlag. Jag kommer att i denna uppsats ta upp några av de 

gemensamma beröringspunkter som jag finner mellan fascismen och den i Libyen         

ikraftvarande massväldesideologin. Både Khadaffi och Mussolini strävade efter makten i 

enlighet med vad Weber menar med: 

                                                 
15Michels, Robert. Organisationer och demokrati. (Stockholm: Ratio, 1983), s. 14. 
16a a, s. 14-16. 
17a a, s. 13.    

 7



” Den som bedriver politik strävar efter makt; antingen makt som medel för att uppnå andra mål (ideella eller 

egoistiska), eller makt ”för maktens egen skull”, för att njuta den prestigekänsla som makten ger.”18         
 

 
Dock skall påpekas att den viktigaste betydelsen för massornas underkastelse ligger i deras 

tacksamhet mot dem som talar och skriver å deras vägnar, och ledarnas främsta drivkraft är 

kärlek till saken.19 Vidare säger Michels att:  

 
”Massorna har visat sig ha ett djupt behov av att dyrka inte bara höga ideal utan också de personer 
som i deras ögon förkroppsligar dylika ideal. Ju hårdare deras tillvaro är, desto blindare är deras 
dyrkan av dessa jordiska gudomar.” 20  
 
 

  Massorna skall ha bytt ut de religiösa referensramarna mot politiskt ideologiska, men det 

religiösa behoven är desamma som tidigare, vilket ledar till att: 

 
”Den som är föremål för en sådan dyrkan löper stor risk att  gripas av storhetsvansinne. Det 
omåttliga högmod som man ibland kan finna hos moderna folkledare och som inte saknar en 
komisk sida bottnar inte bara i stoltheten över att de har arbetat sig upp från botten utan också i att 
de lever och andas i denna atmosfär av tillbedjan. Denna högmodiga självkänsla hos ledarna 
påverkar i sin tur massorna, som i den ser en bekräftelse på det riktiga i deras beundran för 
ledarna, varigenom den bidrar till att ge dem ännu mera makt.”21   

 

 

Avslutningsvis tänkte jag anföra Michels tankar om bonapatismen, den styrelse och 

legitimitetsprincip som lånat sitt namn av Napoleon I respektive Napoleon III, kanske främst 

den senare. Bonapartism är principen om att en person ensam  just personifierar folkviljan och 

genom sina diktatoriska beslut effektuerar den.22 Här följer ett citat som ämnar att beskriva 

bonapartismen taget ur kapitlet Bonapartismens ideologi ur Organisationer och demokrati. 

”`Bonapartismen´    är teorin om ett personvälde som har sitt upphov i den kollektiva viljan 

men som tenderar att frigöra sig från denna vilja och att i sin tur bli suverän.”23

 

 

 

 

                                                 
18Comte, Dürkheim, Weber. Tre klassiska texter (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1991), s. 41. 
19a a, s. 63 
20a a, s. 67.  
21a a, s. 68. 
22a a, s. 171- ff.  
23a a, s. 172. 
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2. Historisk bakgrund 
 

I detta avsnitt har jag för avsikt att redogöra för händelser och omständigheter som utgör de 

historiska och sociala faktorer vilka förelåg fram till och med de libyska Fria officerarnas 

kuppartade ”revolution” i september 1969. I en snabb sådan genomgång kommer 

sakförhållanden vilka också tas upp på annan plats i uppsatsen att här beröras. Ett sådant 

sakförhållande är ideologiska och historiska likheter mellan kuppmakarna i Egypten och i 

Libyen, ett faktum som mer i detalj också kommer till behandling i utredandet av 

beståndsdelarna i Khadaffis ideologi och ett kortare avsnitt om de militära konspiratörerna.  

 

2. 1. Sanusiorden  
 

Själva Sanusiordern grundades i Mecka under de tidigaste årtiondena av artonhundratalet av 

den religiöst lärde Sayyid Muhammad bin Ali al- Sanusi. Detta som en typ av väckelse och 

vitalisering av islam. Orden kan ses som en följd av det europeiska imperialistiska trycket på 

den islamska världen. Grundaren hade hindrats att slå sig ned med sina anhängare i Hijaz och 

Egypten. De ansågs vara ett politiskt orosmoment av egyptiska och ottomanska  makthavare.  

 

Han var vidare förhindrad att återvända till hemlandet Algeriet på grund av den franska 

närvaron där. Ordensgrundarens blickar kom istället att vändas mot Cyrenaika - ett av tre 

stamområden som utgör dagens Libyen, vilket låg utanför europeisk kontroll, och som endast 

till namnet lydde under ottomansk överhöghet. Väl där grundades så orderns första loge 

(Zawiya) i al-Bayda`a, 1843. Denna miljö visade sig vara idealisk för Sanusiorden som under 

de följande åttio åren kom att utveckla sin makt genom att utnyttja aspekter av stamstrukturen 

hos livet i Cyrenaika. Bland annat de särskilda personligheter (mrabtin) som ansågs besitta 

särskilda helgonliknande egenskaper, samt Shurafa, ättlingar till profeten Muhammed, också 

de ansågs besitta liknande egenskaper. Dessa personligheters inflytande ansågs som viktiga 

för deras ställning inom stamstukturen i deras funktion som medlare och domare i konflikter 

inom såväl som  mellan stammar. Skälet till att Sanusiorden kunde etablera sin starka 

ekonomiska och sociala makt under de närmast följande årtiondena var att allianser ingicks 

mellan ordenssällskapet och lokala shejker och stamledare. Dessa grupper kom att 

tillsammans och ömsesidigt etablera sin dominans över de handelsvägar som passerade 

Cyrenaika på sin väg tvärs över Sahara.   
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Orden kunde så småningom konstatera att den var den främsta politiska makten i denna 

region.24

 

Som konstaterats ovan var ottomanerna i praktiken endast på ytan och till namnet områdets 

styresmän och de såg sig motvilligt tvingade att acceptera denna nya  omständighet som 

Sanusiorden innebar. Med tiden kom dock de styrande grupperna att integreras med varandra 

inte minst genom att ett betydande antal av de ottomanska ämbetsmännen kom att upptas som 

medlemmar i Sanusiorden. 

 

Genom det officiella erkännandet av ordens status kom dess egendom att upptas i, eller att 

betraktas som Waqf, en form av religiös stiftelse vilket gjorde den undantagen från skatt. 

Dessa två omständigheter gjorde att Sanusiordern kom att symbolisera en ortodox islamsk 

praxis. Även i Fezzan och på landsbygden i hela Cyrenaika gjorde ordens existens sig 

påmind. Endast i Tripoli och Bengazi kunde andra ortodoxa religiösa grupperingar, såsom 

Ulama – religiöst lärda, utmana Sanusiordens tolkningsföreträde. 

 

George Joffé menar att det var naturligt för Sanusiorden att ta ledningen över motståndet mot 

den italienska invasionen av landet sedan ottomanerna lämnat scenen, sent 1912. Detta i kraft 

av den ovan beskrivna sammansmältningen av religiösa, sociala och ekonomiska intressen 

mellan ordenssällskapet och stamsamhället. Detta sammantaget gjorde dem till de naturliga 

ledarna för det antiitalienska motståndet.25  

 

Sanusi- ledarskapet mot italienarna  skulle också komma att bli kortvarigt men individuella 

insatser av Sanusishejker, såsom den för libysk modern historia under Khadaffi så 

betydelsefulla  Umar al- Mukthar,  höll kampen mot italienarna vid liv ända till 1932.26 Under 

andra världskriget kom Sanusiordens ledning att leva under brittiskt beskydd i Egypten och 

kunde vara den brittiska krigsansträngningen i Nordafrika till hjälp.  Detta återgäldade  de 

allierade med att förläna  Sanusiordern den kungliga  tronen sedan landet via FN nått sin 

                                                 
24Joffé, George. Qadhafi´s Islam in Local Historical Perspective, i Vandewalle, Dirk. (red.) Qadhafi´s Libya. 
1969 to 1994. (London: Macmillan press LTD, 1995), s. 143. 
25a a, s. 143- 144. 
26Al- Mukthars betydelse främst som centralfigur i Libyens nationella mytos är tydlig. På nationalmuseet finns 
de glasögon och den traditionella klädnad nationalhjälten Umar al- Mukthar bar den dag han avrättades. Ännu i 
slutet av 1990-talet framfördes krav från Khadaffi på ekonomisk kompensation för lidandet under kolonialtiden 
ifrån Italien. a a, s. 141- 144. 
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självständighet 1951. Detta trots protester från landets ungdom  och intellektuella som i hög 

grad bytt lojalitet, till panarabistiska ideologiskt grundade ställningstaganden. Monarkin var 

snart oförmögen att stå emot attackerna mot dess legitimitet, och skulle tämligen snart  vara 

utbytt mot en grupp officerare. Dessa var radikala arabister vars ideologi bar prägel av både 

islam och traditionella beduinvärderingar.27  

 

2. 2. Monarkin och dess ställning under perioden 1951- 1969 
 

Av största betydelse för skapandet av det moderna Libyen var kampen mot Italiens 

ockupation  av landet. Denna kamp skapade, menar statsvetaren Lisa Anderson, politiska 

strukturer dominerade av släktskap och stamtillhörighet på bekostnad av de tidigare utbildade 

eliterna och köpmännen i städerna med sina rötter i perioden av ottomanstyre.28  

  

Periden 1943 – 69 var en period av stora förändringar av det libyska samhället. Monarki 

infördes med hjälp av FN 1951, i ett land med stora oljerikedomar och med en regering som 

försökte skapa ett politiskt system med legitimitet hos folkflertalet.  Med detta följde stora 

åtaganden i fråga om social service, främst vad avser utbildning av medborgarna, men med få 

institutionella resurser och kvalificerade medhjälpare. Möjligheten till skolgång och 

yrkesutbildning inom armén beredde marken för de individer som kom att stå för den 

kuppartade revolutionen  i september 1969.29  

 

Efter att Italien lämnat Libyen 1943 ställdes landet under amerikansk och brittisk kontroll. 

Perioden fram till monarkins införande var full av motsättningar på regional nivå araber 

emellan samt mot kvarvarande italienska kolonisatörer. Motsättningarna var allmänt spridda i 

l hela det framtida Libyen, nämligen Tripolitanien, Fezzan samt Cyrenaika. Rivaliteten var 

stark mellan de politiskt ledande skikten men enigheten kring nödvändigheten av en union 

mellan stamområdena var tämligen stor. Vem som skulle bli kung  blev en kompromiss i 

Idris- al- Sanusi. 

                                                 
27Joffé, George.  Qadhafi´s Islam in Local Historical Perspective, i Vandewalle, Dirk. (red.) Qadhafi´s Libya. 
1969 to 1994. (London: Macmillan press LTD, 1995) 141- 144. 
28Anderson Lisa, Qadhafi´s Legacy: An Evaluation of a Political Experiment, a a, s. 224. 
29Ibid. 

 11



Kungen kom att inta rollen som religiös ledare i Cyrenaika och Fezzan där Sanusiordens makt 

av tradition var stark och (endast) sekulär konstitutionellt statsöverhuvud i Tripolitanien.30  

 
Grundlagen av den 7:e oktober 1951 skrevs så att balans upprättades mellan provinserna, med 

hög grad av provinsiellt självstyre,  vilket sannolikt medverkade till acceptansen av 

samgående. Provinsernas bevarade autonomi innebar att de sedan tidigare inflytelserika 

stammarna och städernas köpmän kunde behålla sina sociala och politiska positioner. 31     

  

Kungen i den nya monarkin fick stor personlig makt, syftet med detta var att bevara gamla 

maktstrukturer. Det sätt som domstolar och parlament utformades på tjänade också detta 

syfte.  Monarken kunde regera genom personliga dekret som var lagligt bindande samt frihet 

att helt efter egen vilja avsätta ministrar och så vidare.  Kungen var den högste och var för att 

använda orden hos den brittiske juristen  Sir William Blackstone – ”Not only incapable of 

doing wrong, but of thinking wrong.”32

 

Inom en begränsad  politisk elit uppstod kort efter den nya konstitutionen ett livligt politiskt 

klimat. Landet styrdes trots detta av lagar som varit i kraft under det senaste årtusendet. Det 

libyska styret under monarkin saknade ideologisk inriktning och kom att anpassas efter 

västerländsk institutionell modell till marknadsekonomi.33    

 

Libyens dåligt utvecklade infrastruktur för kommunikationer gjorde att regionerna förblev 

isolerade. Detta försvårade för folkets bredare lager att ge uttryck för samlat missnöje. Detta 

kom att gynna redan etablerade maktstrukturer.   

 

I och med att oljerikedom kom att strömma in i landet uppstod en situation av konkurrens 

mellan olika delar av landet som exempelvis mellan städerna Tripoli och Bengazi.  Om en 

ekonomisk investering gjordes i en av städerna krävdes en motsvarande investering i den 

andra  och tvärt om, detta oavsett hur behoven såg ut. Stamledare i Cyrenaika, viktiga för 

rekryteringen av regionens förvarsstyrka kom också de att kräva en ökad del av de nya 

                                                 
30El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of 
Florida, 1997), s. 24-31. 
31a a, s. 32- 33. 
32Ibid. 
33a a, s. 34. 
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rikedomarna  Kungen, såg sig tvingad av detta att mer och mer falla till föga för stamledarnas 

krav.34   

 

Det kalla krigets utbrott kom att få en avgörande betydelse för att Libyen överhuvudtaget 

skulle få sin frihet och var under det första decenniet av självständighet helt beroende av USA 

och Storbritannien för sin ekonomiska och militära överlevnad. Dessa länder kom tack vare 

Libyens strategiska läge att agera i egen sak i riktning mot att nationen bildades. Regionernas 

höga grad av autonomi och stamledarnas bibehållet starka maktpositioner inom de tre 

förenade stamområdena i den nya staten gav inte de bästa förutsättningarna för skapandet av  

en gemensam identitet som libyer.35 Vilket citatet nedan ger tydligt uttryck för:  

 
”The advent of independence unified Libya’s three provinces but failed to forge a deep-rooted 
sense of national identity as did the bitter war of independence in Algeria. For the most part 
Libyans continued to think of themselves as Tripoletanian, Cyrenaican or Fezzanes, not as 
Libyans.”36     
 

 

Libyens självständighet betraktades som ett billigt pris att betala, i och med Containment-

politikens formulerande. Den syftade till att förhindra att Sovjetunionen skulle få ett 

inflytande i världen och Nordafrika. Dessa storpolitiska strävanden kom ju också att tjäna 

existerande makteliters intressen att genom stationerad trupp och med pengarna för 

uthyrningen av baserna hålla samman det maktpolitiskt splittrade landet och samtidigt bidra 

till försörjningen av landets fattiga och outbildade befolkning. Det fanns en opposition inom 

Libyen mot etablerandet av de utländska militärbaserna. Denna fruktade att landet i och med 

detta skulle dras in i konflikten mellan Warszawapakten och NATO. Vidare fanns en oro i 

fråga om förhållandet till andra arabländer främst Egypten, grannlandet till Libyen som sedan 

1952 var  i arabsocialistisk omvandling under Nassers ledning. Västmakternas löften om 

ekonomiskt och politiskt stöd kom dock att väga tyngst i förhållande till andra överväganden  

för Mustafa Ben Halims regering, som undertecknade avtalen om de brittiska och 

amerikanska militärbasernas etablering. 37   

 

 

                                                 
34El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of 
Florida, 1997),  s. 34- 35. 
35a a, s. 109.  
36Obeidi, Amal. Political Culture in Libya. (Richmond: Curzon Corp, 2001),  s. 218. 
37El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of 
Florida, 1997), s. 109. 
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2. 3. Oljeekonomins begynnelse 

 

Oljan kom att få betydelse som destabiliserande faktor i Libyen liksom den har haft i andra 

länder i tredjevärlden även om denna effekt lät vänta på sig vad gäller Libyen trots att 

betydande rikedomar kom att sprida sig över tämligen stora delar av landets lilla befolkning. 

En viktig effekt var att stammens betydelse för åtkomsten av dessa medel successivt minskade 

och den formella regeringen kom allt mer att fylla stammens gamla plats i detta avseende. 

Framförallt var denna utveckling skönjbar hos landets yngre befolkning där staten alltså sågs 

som allt mer betydelsefull inom områden som tidigare fallit på stammens roll att uppfylla.38  

 

 De stora oljetillgångarna gjorde att många personer kunde dra fördel av sina positioner som 

politiker eller tjänstemän i den libyska administrationen. Dessa kom att bilda en avskild grupp 

inom samhället vilka genom sina kontakter med de internationella oljebolagen kom att bli 

ekonomiskt beroende endast av dessa. De kunde med sina nyligen förvärvade förmögenheter 

frigöra sig från sina politiska och/eller administrativa uppdrag vad den libyska staten 

beträffar.  

 

Exempel på detta förhållande fick bland annat sitt uttryck i att premiärminister Halim kunde 

kvittera ut en personlig bonus på en miljon dollar för att ha undertecknat avtalet om 

etablerandet av amerikanska och brittiska baser i landet. Detta var också ett mönster som 

upprepades vid undertecknandet av andra viktiga avtal för nationen. En sammanlagd summa 

på miljontals dollar betalades ut till Halims privata företag. 

 

 Ekonomiska incitament av detta slag vid undertecknande av betydelsefulla avtal fortgick 

ända fram till dess de med Khadaffi sammansvurna genomförde sin kuppartade revolution 

1969 och kom att undergräva landets ekonomi och bidrog till att monarkin avskaffades. 39  

 

 

                                                 
38Intressant att konstatera är att stammens betydelse för fördelningen av landets resurser åter har ökat i betydelse. 
Detta under 1980-90 talen,  som en effekt av ideologi och statsstyre under Khadaffi.  Men för arabnationalisterna 
i Libyen förknippas stammen ännu vid tiden för den libyska monarkin,  med något som betraktas som 
ålderdomligt och korrupt. El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: 
University Press of Florida, 1997), s. 36. 
39Ibid. 
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2. 4. Arabnationalismen inspirerar till förändring 
 

Under tidigt 1950 - tal förändrades de politiska och sociala omständigheterna snabbt, i och 

med oljan som vi sett i avsnittet ovan. Libyens granne Egypten under den karismatiske Nasser 

kom att bli den arabiske ledare som främst de unga bland den arabiska menigheten lyssnade 

till för politisk vägledning och inspiration. I ljuset av detta försökte den libyska monarkin att 

vidta åtgärder för att i ökad utsträckning involvera folkflertalet i den politiska processen. Men 

detta hindrade ej de krafter som skulle komma att störta monarkin och föra kuppmakarna till 

makten 1969.40   

 
”Mass mobilization in Libya was, oddly enough, undertaken by the Egyptian government of 
President Nasser. As early as the mid 1950s, particularly after the Suez canal crisis, young Libyans 
enthralled and fascinated with Abdul – Nasser. To the majority, he represented the hearts and 
minds of the Arabs. Indeed, Nasserism was the dominant ideology to the younger generation of 
Libyans. [   ] Libya’s proximity to Egypt further reinforced the message by enabling hundreds of 
Egyptian school teachers and workers drawn by the oil boom to take jobs in all parts of the country 
Egyptian labour and intellectuals built Libya economically and academically ten years after the 
discovery of its oil fields. The final group responsible for the spread of Nasserism were Libyans 
educated in Egypt.”41      

 

Genom att bjuda in egyptier att arbeta i Libyen och att skicka det egna landets unga till det av 

social omvandling sjudande Egypten kom också Libyen att påverkas inte minst vad gäller 

lagstiftningen och vad administrationen av landet beträffar. Detta egyptiska inflytande kom 

också att få stor betydelse då egyptier med examen från det prestigefyllda Al- Azhar 

universitetet i Kairo, högaktade för sitt korrekta arabiska språk och kunskap om islam, 

predikade i Libyens moskéer. Detta fick till följd att allt fler i den libyska menigheten, genom 

egyptisk politisk påverkan, reste krav på att landets regering skulle engagera sig i högre grad i 

arabiska angelägenheter. Ett exempel på ett sådant engagemang var en strejk bland 

oljearbetare 1967 i sympati med den arabiska saken i Junikriget detta år. Den utländska 

truppnärvaron var också en källa  till folkligt missnöje. Regeringen sökte blidka opinionen 

med större investeringar i landets nya mjölkko, oljeutvinningen 42    

 

 

 

 

                                                 
40El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of 
Florida, 1997), s. 38. 
41Ibid. 
42a a, s. 39. 
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2. 4. 1. De militära konspiratörerna 

 

Likheterna mellan de libyska och egyptiska kuppmakarna är betydande. Khadaffi och de 

övriga som genomförde septemberkuppen 1969 var alltså av den generation som i så hög grad 

låtit sig inspireras av nasserismen. I likhet med Nasser hade den libyske kuppledaren börjat 

sin revolutionära verksamhet redan under skoltiden. Kuppmakarna i båda fallen utgjordes av 

medlemmar ur ländernas respektive väpnade styrkor.43   

 

Skoltiden och gruppens politiska engagemang hade fört dem samman och det som utgjorde 

grunden för deras vision för det framtida Libyen var alltå arabismen som den såg ut i Egypten 

under Nasser. Redan vid denna tid, endast femton år gammal var Moammar al- Khadaffi den 

som planerade gruppens verksamhet och undervisade  sina kamrater i de arabistiska 

principerna.   

Den politiska verksamheten skapade konflikter med de lokala myndigheterna i hemstaden. 

Efter avslutade studier på motsvarande gymnasienivå enrollerade sig gruppen i den 

nyöppnade militärakademien i Bengazi.  Man betraktade saken helt enkelt så att militära 

karriärer gav den största revolutionära potentialen samt erbjöd största möjliga sociala 

rörligheten uppåt på samhällsstegen.44

 

2. 4. 2. Kuppen, eller ”revolutionen” 

 

De sammansvurna i  gruppen med Khadaffi i spetsen genomförde sin kupp den första 

september 1969. I senare libysk historieskrivning har man velat framhålla denna händelse som 

kulmen på en revolutionär rörelse på bred folklig front, som en sådan kom den också att 

beskrivas i den Gröna boken. Detta även om än de som verkligen genomförde 

maktövertagandet var få och inte hade något färdigt politiskt program. 

För att få legitimitet kring gruppens agerande var det också viktigt att revolutionen  gav sken 

av att vara i enlighet med generella principer för islam.  

 

                                                 
43Baker, W Raymond. Egypt’s Uncertain Revolution under Nasser and Sadat. (USA: Harvard University Press, 
1978), s. 101- 102.  
44El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi-The  Politics of Contradiction.  (Gainsville: University Press of 
Florida, 1997), s. 39- 40.  
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Khadaffi betraktade sig i detta skede av revolutionärt maktövertagande bara som ett verktyg 

för det libyska folkets vilja. Så här sade Khadaffi i ett jubileumstal, 1993, om revolutionen:45

 
” We are proud to say that all the claims that a military coup took place … have been proven 
wrong… What happened was not a military coup. The record of this historic event confirms that it 
was a deep-rooted popular revolution …This was not a conspiracy, not a coup. It was a popular 
revolution and a historic movement… What is taking place in Libya is a historical change that 
concerns not only Libya. It is the cornerstone of a new civilization and a new era, which humanity 
has to experience inevitably. It is the era of the masses, the era of all the people and the era of 
ordinary individuals…people’s authority, no democracy without people’s congresses – this is a 
bullet that has been fired, a cry that has been set of in the world” 46    
 
 

 I Bengazi ägnade man sin tid åt att rekrytera sympatisörer för den arabiska saken och att 

utöka dess numerär. Den rörelse man nu konsoliderat kom att efter revolutionen kallas Free 

Officers, i likhet med sina egyptiska förebilder. 47             

 

Själva maktövertagandet gick praktiskt till så att man snabbt satte sig i besittning av 

polisstationer, det kungliga palatset, där den kungliga familjen greps liksom församlingen av 

monarkens rådgivare samt militära och polisiära befäl på högsta nivå. Snabbt kom 

kuppmakarna att behärska alla delar av det libyska samhället. Man upphävde konstitutionen 

och upphävde alla lagar och regerade genom dekret.48 Kuppmakarnas första sådant dekret 

sedan man tagit makten, deklarerade att Khadaffi befordrats till överste samt upplöste 

militärbasavtalen med USA och Storbritannien. Dessa åtgärder följdes av att man kastade ut 

20 000 i landet boende italienare. Byråkratin omarbetades, viktigast i detta avseende var att 

dess tidigare främsta befattningshavare kom att rensas ut. Dessa hade tidigare tilldelats och 

varit innehavare av sina ämbeten i kraft av sin stamtillhörighet. Stammarnas geografiska 

utbredningsområden hade under monarkin sammanfallit med de administrativa gränserna och 

därmed varit av betydelse för resursfördelningen. Kuppmakarna kom nu att rita om 

stamområdesgränserna i enlighet med i vilken grad man stött dem, i större eller mindre 

områden. Khadaffi vidtog dessa åtgärder för att motverka ännu mäktiga eventuella motkrafter 

mot hans nya regim. Potentiella problem utgjordes av  stamledare, samt ickenasseristiska 

antimonarkister. Man var särskilt noga med att inte stöta sig med den traditionella religiösa 

eliten och i förstone inte gå i öppen konflikt med dem för att inte förlora massornas stöd för 

                                                 
45Vandewalle, Dirk. Libya since Independence- Oil and State Building. (London: I. B. Tauris, 1998), s. 128.     
46Ibid.    
47El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University press of Florida, 
1997), s. 40. 
48 Ibid. 
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sitt störtande av monarkin. Kanske hade man inte heller klarat en sådan kraftmätning 

bedömde man.49    

 

För att blidka de religiösa ledare som traditionellt åtnjöt stor respekt hos folkflertalet antog 

Khadaffi en from hållning och ett fromt uppträdande, detta innebar ett proklamerande av 

religiös lag och religiös islamsk klädedräkt för egen del, samt  lydnad mot religiösa regler 

vilka inte upprätthållits av den förra regimen som alkoholförbud och reglerna vad avser 

förbud mot ränta i islam. I allt framställdes ledaren i landets media som förkroppsligandet av 

islamskt dygdemönster. 50  Inom ett antal år skulle dock Khadaffi känna sig starkare och kom 

att efter införandet av Massväldet (Jamahiriyya) 2 mars 1977 gå i ideologisk närkamp med 

Ulama. Denna process beskrivs i större detalj  nedan (sid. 27 ). 

 

Inom loppet av några månader efter maktövertagandet agerade Khadaffi på den internationella 

arenan i form av att ge ekonomiskt stöd till muslimska upprorsrörelser runt om i Afrika och 

världen exempelvis Filipinerna, Eritrea , Uganda, Centralafrikanska republiken. Stöd utgick 

även till  länder som Indonesien, Malaysia och Jugoslavien. Pengarna gick i huvudsak till 

moskéer och skolor samt att återuppväcka intresset för islam. Khadaffi gick på detta sätt 

vidare i sin strävan att framstå som en förkämpe för den islamska saken i världen.51

 

Khadaffi verkade inte ha någon klar idé om hur landet skulle styras under de första tre åren 

efter revolutionen. Vad man kan säga är att Libyen kom att modelleras efter den politiske 

mentorn Nassers Egypten under de första  åren.52   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University press of Florida, 
1997), s. 41. 
50a a, s. 40- 41.   
51a a, s. 41. 
52a a, s. 42. 
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3. Revolution i etapper- kulturrevolution och Massvälde 

 
Khadaffi kom att inse att det behövdes en mobiliserande politisk idé vilken kunde föra landet i 

en önskad politisk och ekonomisk och social riktning. Samhällsomvandlingen i vad som 

skulle komma att kallas Libyens första kulturrevolution igångsattes med stöd av Moammar 

Khadaffis teorier från den första volymen av hans Gröna bok i ett tal den 16 April 1973. I 

talet proklamerades att nu skulle främmande värderingar utplånas i landet, enligt mönster från 

andra tredjevärldenländer.53 Khadaffi menade att för att förverkliga panarabismen behövdes 

alltså en fastare ideologisk inramning och ett verktyg för att inte bara omdana arabvärlden 

men också individerna i dessa länder i revolutionär riktning. Denna process utmynnade i 

libysk Folkmakt eller Massvälde (Jamahiriyya).54

 

3. 1.  Gröna boken 

 

Som teoretisk grund för detta massväldessystem, låg två volymer av den Gröna boken, 

Massans eller folkets makt,  som proklamerades den 2 mars 1977. Systemets idé var att 

kullkasta alla tidigare former av institutionaliserad makt som ansågs hindra det libyska folket 

att uttrycka sig fritt. Folkkongresser inrättades som lagstiftande församlingar och 

folkkommittéer som verkställande organ.55

 

Det kan vara på sin plats  att i korta ordalag ge en överblick vad gäller innehållet i detta för 

Libyen så centrala ideologiska verk. 

 

Gröna boken publicerades  etappvis mellan åren 1973- 78 och innefattar Khadaffis Tredje 

Universella Teori. Khadaffi vill själv att den ska ses som  ett alternativ till kapitalismen så väl 

som kommunismen. I Gröna bokens första del  presenteras systemet med folkkongresser och 

folkkommittéer, vilka motsvarar de formella beslutande respektive verkställande organen som 

utgör grunden i den libyska medbestämmandestrukturen. I denna första del  riktar Khadaffi 

                                                 
53El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University press of Florida, 
1997), s. 46. 
54Ibid. 
55Burgat, François. Qadhafi´s Ideological Framework,  i Vandewalle, Dirk. (red.) Qadhafi´s Libya. 1969 to 
1994. (London: Macmillan press LTD, 1995), s. 51. 
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lika delar av kritik mot den representativa demokratin och  kommunismen. Polis och militär 

inom dessa system kritiseras allmänt.  

 

Gröna bokens andra del tar upp Khadaffis teorier rörande ekonomisk politik. Det libyska 

ekonomiska systemet i Gröna boken liknar marxismens men utan statligt ägande. Arbetarna 

betraktas som medproducenter med delat ansvar.   

 

Slutligen  den tredje delen av Gröna boken, den del som är mest präglad av den arabiska 

kulturmiljön. En bärande tanke är att  mellan olika delar av samhället, familjen, stammen, 

nationen och slutligen världssamfundet måste harmoni råda för optimalt samarbete. Detta 

synsätt skall också avspeglas i systemet med folkkongresser och folkkommittéer, harmoniskt 

samarbete för allas bästa. Bland annat kvinnans ställning och rättigheter behandlas också i den 

tredje delen. Kvinnan kan i princip inneha vilken position  eller vilket yrke som helst men 

hennes kvinnlighet får ej förtryckas exempelvis genom allt för hårt fysiskt arbete.56

 

3. 2. Jamahiriyya- Massvälde  
 
 
I och med proklamationen av Massväldet 2 mars 1977 kom också landets polis och militär att 

i teorin upplösas, samt all institutionaliserad makt på  nationell, regional såväl som lokal nivå. 

Det minde om det gamla systemet från före reformarbetets början. François Burgat kallar 

detta för en strävan mot ett (anarko) leninistiskt Utopia, med dess upplösande av staten.  

 Ambassader i främmande länder omvandlades till folkbyråer som centrum för politisk 

aktivism och subversiv diplomatisk verksamhet syftande till spridning av Khadaffis 

budskap.57

 

Khadaffi bär officiellt inte någon titel eller roll, han innehar en position av filosof, den 

inspirerade eller inspiratören. Detta försäkrar honom om den ledande positionen i all 

verksamhet eller varje process, politisk, ekonomisk eller social, någonstans i landet.58  

 

                                                 
56Gardell, Mattias. Muhammar Al- Khadaffi och den libyska revolutionen, i  Anarkistisk tidskrift, nr 6-7, (1992), 
s. 16-18. 
57Burgat, François. Qadhafi´s Ideological Framework, i Vandewalle, Dirk. (red.) Qadhafi´s Libya. 1969 to 1994. 
(London: Macmillan press LTD, 1995), s.51.  
58El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of Florida, 
1997), s. 7. 
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 Också  Mattias Gardell i Anarkistisk tidskrift menar för sin del att Khadaffi är ett 

definitionsproblem.  Han menar att det är svårt att bestämma exakt var i strukturen och vilken 

funktion och betydelse den libyske ledaren har, då hans roll inte definieras i den Gröna boken. 

Gardell menar dock att detta inte hindrar den libyske Broder-ledaren att fatta kloka beslut, hur 

som helst menar han, är det inflytande Khadaffi utövar ej ens enligt den i Libyen beslutade 

ordningen.59 Enligt Kikhia finns alltså ingen aspekt av det libyska samhället där Khadaffi inte 

innehar en ledande ställning, och därmed rimligen ett starkt personligt inflytande över  

samhällets styrelse, detta oavsett hur eller om hans roll i strukturen är definierad enligt de 

ideologiska principerna.60  

  

 3. 3. Folkkongresser och  folkkommittéer, en definition av begreppen 
 

Här kan det vara på sin plats att ur den Gröna boken låta Khadaffi själv definiera hur 

institutioner och administration i massväldet har sett ut från och med att initiativen 

presenterades under den senare hälften av 1970-talet. 
 

 ” Först indelas folket i  folkkongresser på basplanet. Varje folkkongress på basplanet utser var sitt 
sekretariat. Sekretariaten bildar tillsammans folkkongresser för varje distrikt, som skiljer sig från 
folkkongresserna på basplanet. Så utser massorna i dessa kongresser administrativa 
Folkkommittéer, som ersätter regeringsadministrationen. På det sättet handhas alla allmänna 
affärer av folkkommittéer, vilka är ansvariga inför folkkongresserna på basplanet som bestämmer 
deras politik och kontrollerar deras verksamhet. Alltså är både administrationen och kontrollen 
över den i folkets händer. I och med detta lämnas den gamla definitionen av demokrati: demokrati 
är folkets kontroll över regeringen. Den måste avskaffas och ersättas av den riktiga definitionen: 
demokrati är folkets kontroll över sig självt  Alla medlemmar i folkkongresserna tillhör genom sitt 
yrke och samhällsfunktion olika sektorer och kategorier som t ex: arbetare, bönder, studerande, 
handelsmän, hantverkare ämbetsmän och utbildade specialister. De måste därför bilda egna 
folkkongresser för yrkesutövare, och samtidigt vara medlemmar i folkkongresserna och 
folkkommittéerna. Frågor och förslag som tas upp i folkkongresserna och folkkommittéerna 
samordnas i och får sin definitiva utformning i Den Allmänna Folkkongressen, där 
folkkongressernas och folkkommittéernas arbetsgrupper träffas en gång om året. Det som 
behandlas och handläggs av Den Allmänna Folkkongressen remitteras i sin tur till 
folkkongresserna och folkkommittéerna. Folkkommittéerna är ansvariga inför folkkongresserna på 
basplanet för verkställandet av besluten. Den Allmänna Folkkongressen är ingen församling av 
medlemmar och ordinarie ledamöter som parlamenten är. Det är en församling av 
folkkongresserna och folkkommittéerna på basplanet. På detta sätt löses styrelseformernas 
problematik och de diktatoriska maktinstrumenten försvinner. Folket är sitt eget styrelseorgan och 
demokratins problem i världen löses definitivt.” 61

 

                                                 
59Gardell, Mattias. Muhammar Al- Khadaffi och den libyska revolutionen,  i  Anarkistisk tidskrift, nr 6-7, (1992), 
s. 22-24. 
60El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of 
Florida, 1997), s. 7. 
61Utdrag ur Den gröna boken, Al- Khadaffi, Muhammar. Publicerad i Anarkistisk tidskrift, nr 6-7 (1992), s. 43-
44.  
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Det är typiskt för många utvecklingsländer, inte bara Libyen att i sina styrande strukturer 

uppvisa en yta som verkar demokratisk och varande nymodiga men som aldrig är det. 

Maktmedel som polis, militärmakt, ministerier med byråkrati samt fackföreningar finns alla 

inom samhällets kontroll men organisering i föreningar utom statens kontroll eller i fria 

politiska partier är inte tillåtna. Ingen politisk verksamhet är alltså möjlig att föra som inte 

faller inom, i fallet med Libyen, folkkongresser där representanter möts för att utforma och 

godkänna lagda politiska förslag eller initiativ, i synnerhet inte i Massväldets Libyen. 62  

 

För övrigt kom folkkommittéer och kongresser aldrig att fylla den funktion de skulle  som 

tanken var formulerad i den Gröna boken i synnerhet inte på några års sikt. De för landet 

avgörande politiska besluten var redan fattade av personer på en högre nivå i den politiska 

strukturen. Folkkongresserna kom därför endast fylla funktionen av att bekräfta dessa.63  

 

Inom landet existerar inte minst en informell politisk struktur som utövar starkt politiskt 

inflytande, de revolutionära kommittéerna, detta trots att folkkongresserna är de formellt sett 

högsta beslutande organen. 64  

 

3. 4. Betydelse av, och funktion hos de revolutionära kommittéerna 

 
Mattias Gardell ger i Anarkistisk tidskrift en förklaring till revolutionära kommittéernas 

funktion och betydelse där dess medlemmar framställs som kadrer av gamla anhängare och 

unga entusiastiska revolutionärer vilkas funktion det är att motivera folket att delta i den 

demokratiska processen, att delta i folkkongresseras arbete. Men han är noga med att påpeka 

att dessa kadrer ej äger makt att tvinga medborgaren till medverkan utan ska fungera som en 

inspiratör. Vidare beskriver Gardell det som att kommittémedlemmarnas politiska skolning 

och förtrogenhet med systemet gör att de kan utöva otillbörligt inflytande i kraft av detta, i  en 

gråzon av inflytande och därmed auktoritet. Gardell gör en intressant jämförelse med att om 

en syndikalistisk revolution trots allt skulle inträffa i Sverige skulle landets syndikalister 

                                                 
62El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of 
Florida, 1997), s. 5. 
63Anderson, Lisa. Qadhafi´s Legacy: An Evaluation of a Political Experiment, i Vandewalle, Dirk. (red.) 
Qadhafi´s Libya. 1969 to 1994. (London: Macmillan Press LTD, 1995), s. 231. 
64El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of 
Florida, 1997), s. 5.  
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komma att spela en liknande roll som de revolutionära kommittéerna gör i Libyen, genom sitt 

informella övertag.65

 
Så här har förhållandet mellan den libyske ledaren och de revolutionära kommittéerna 
beskrivits: 
 

“The Libyan leader constantly maintains that he has no control over the revolutionary comities and 
although he attempts to distance himself from them, he rarely rejects their policies. Revolutionary 
comities have a great deal of latitude in interpreting and implementing the Libyan leader’s 
thoughts. General Qaddafi´s role is a combination of Plato’s ”philosopher king” and the U.S. 
Supreme Court. He does not usually interfere in the legislation or execution of policies, but does 
retain the power of veto over whether a policy conforms to his ideology or not.” 66   

 
Masour O Kikhia vilken står för beskrivningen konstaterar att den  informella strukturen inte 

heller den går fri från ständiga förändringar i sin sammansättning och funktion i takt med 

infallen från landets ledare.  
 “The informal structure of power, when it first emerged, was composed of a collection of People’s 
Committees, only to be purged and replaced by the Revolutionary Committees, which were in turn 
replaced by the Ideological Committees. The latest in the series has been the Cleansing 
Committees established on September 1, 1994. The primary aim of these purges was to weed out 
”counter- revolutionaries” and to prevent any committee member from accumulating to much 
wealth and following.” 67  

 
Ett andra skäl som tas upp till dessa ständiga förändringar i kommittéerna är att de skall vara 

en sann återspegling  av Ledaren och i den takt han förändras, förändras kommittéerna allt 

efter Khadaffis infall och vilja.68    
”More importantly these purges demonstrate the traditional and perhaps, the tribal aspects of 
Qadaffi´s personality, along with the special attention the regime gives to traditional blood ties.  
Over the past two decades the purges have provided the colonel with excellent opportunities for 
placing relatives in positions of leadership at all levels of the informal structure, and have provided 
ample opportunity for these young men and women to achieve influence, education, and wealth, as 
well as privileges not available to other segments of the society. Thus they owe total allegiance to 
the colonel and, in the past few years, have emerged as the ears, eyes and backbone of the regime. 
They emulate Qaddafi in dress, mannerism, and even, when possible, in hair style.” 69

 

Citatet ovan rör rekrytering till de revolutionära kommittéerna men kännetecknar även 

tillsättningar av andra funktioner, tekniska eller administrativa, där det sociala nätverket 

stammen blir alltmer avgörande för huruvida man kan få ett arbete. I massväldets Libyen är 

social differentiering i form av utbildning eller yrke ingenting som officiellt erkänns. Att ha 

                                                 
65Gardell, Mattias. Muhammar Al- Khadaffi och den libyska revolutionen, i Anarkistisk tidskrift, nr 6-7,  (1992), 
s. 21. 
66El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of 
Florida, 1997),  s. 6. 
67 a a, s. 6- 7. 
68El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of 
Florida, 1997), s. 7.  
69Ibid. 
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släktingar s a s redan inne i systemet  baserat på revolutionär idoghet är av största betydelse i 

detta avseende, vilka rekryterar sina anförvanter och kan förväntas vilja bibehålla 

släktgruppens, stammens socioekonomiska status och i förlängningen förbättra den. 

 

  Som ett resultat av de radikala samhällsomvälvningarna som Libyen gick igenom på 1970- 

talet då andra typer av organiseringar än de som staten tillhandahöll förbjöds, eller kraftigt 

rubbades fanns bara stammen kvar att så att säga fly till. Stammen är en social arena av större 

betydelse än till och med moskén.70

 

 Stammen må vara en osynlig politisk enhet men har under senare år framstått som den 

huvudsakliga källan till legitimitet för regimen. Skälet till detta skulle vara att 

familjesocialisationen är av största vikt vid skapande och vidmakthållande av identitet och 

dess traditioner av gemensamt ursprung och beduinvärderingar.  Det vore märkligt om de 

utraderades från libyskt samhällsliv på bara ett par generationer. Detta trots att samhället 

genomgått kraftiga förändringar under den tiden i demografisk mening och vad avser 

utbildning. Vi kan här konstatera att detta speglar hur stammens roll kontinuerligt förändrats i 

det libyska samhället, från en allvarlig medtävlare om inflytande i strid med regimens vilja till  

en av legitimitetsgrunderna för staten dock under dess (statens) kontroll. 71

 

Trots att det politiska systemet kan beskrivas som ombytligt och skapat för underblåsande av 

osäkerhet är det ett av världens mest restriktiva politiska system. Ingen politisk verksamhet 

utanför de möjligheter staten erbjuder finns. Media kontrolleras hårt, och yttrandefrihet har 

man inte heller. Regeringen upphävde i praktiken omständigheten att lagar styrde samhället i 

Libyen, detta 1974. I stället gällde i fortsättningen revolutionära diktat med samma lagliga 

legitimitet i Libyen.  

 

Domstolar avskaffades inte, detta hade betraktats som allt för odemokratiskt. De berövades 

dock alla förutsättningar att fungera i vanlig mening alltså vad gäller kriminallagstiftning, 

civilrätt samt kommersiell rätt. De revolutionära dekreten användes av Massväldets 

förkämpar, de revolutionära kommittéerna, för att döma varje människa som på något sätt 

kunde misstänkas för kontrarevolutionär verksamhet. Rättegångar för att utdöma straff i 

                                                 
70Anderson Lisa, Qadhafi´s Legacy: An Evaluation of a Political Experiment, i Vandewalle, Dirk. (red.) 
Qadhafi´s Libya. 1969 to 1994. (London: Macmillan press LTD, 1995), s. 231- 232. 
71Obeidi, Amal. Political Culture in Libya. (Richmond: Curzon Corp, 2001), s. 130-132. 
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sådana mål sändes i televisionen under  slutet av 1970- och 80- talen. Dessa summariska 

rättegångar utdömde också dödsstraff. Det fanns dock en grupp i det libyska samhället som 

åtnjöt lagligt skydd, utlänningarna. 72

 

3. 5. Massväldets nyttjande av tradition och religion 

 

Redan från de tidigaste dagarna av revolutionen har hos Khadaffi kunnat höras nyttjandet av 

begrepp i den offentliga retoriken som  näst intill nostalgiskt blickar tillbaka på ett 

förbyråkratiskt förstatligt tillstånd som bär just en betydelse historiskt och kulturellt, begrepp 

som exempelvis: 

  

” Turath [heritage], furusiyya [chivalry], diafa [hospitality], karama [dignity], ´ird [honour], 

´ailah [extended family].”73 ’ 

 

Det har alltså varit av största vikt att i en förlängning upphäva känslan av underlägsenhet och 

i detta stärka känslan av enighet i förhållande till väst. Enligt ett uttalande av Khadaffi själv:  

 
 ”Unity should be our only concern so that we are not humiliated in the future as we have been in 
the past so that the horses of the enemy do not stamp on us as they have in the past….. The issue 
of dignity to me is more important than food and drink.”74  

 

Retoriken har i detta syfte genomsyrats av ett antal begrepp syftande till att skapa den 

eftersträvade synen på de mest beundransvärda kvaliteterna hos den enskilde medborgaren 

och hos nationen i stort. Där intar begreppet asala, autencitet  en central plats likväl som det 

som anses mest ickeönskvärda, wafid eller majlub  (oacceptabelt eller främmande). 

 

 Inget i den libyska historien har tjänat detta syfte bättre än den koloniala epoken under 

italiensk överhöghet. Det delade minnet av brutaliteten i fascistiska koncentrationsläger, 

fördrivningen av folk från deras jordar samt tillfångatagandet av motståndskampens viktigaste 

företrädare Umar al- Mukthar har ständigt varit i centrum för libyskt medvetande.75

 

                                                 
72El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of 
Florida, 1997), s. 104. 
73Vandewalle, Dirk. Libya since Independence- Oil and State Building. (London: I. B. Tauris, 1998), s. 125. 
74Ibid.  
75Vandewalle, Dirk. Libya since Independence- Oil and State Building. (London: I. B. Tauris, 1998), s.125 
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Det maktövertagande det revolutionära styrande rådet genomförde  1969 var inte bara en 

revolution utan också en reformation liknande den som senare genomdrevs i Iran, i vilken 

man i symbolmättade bränningar av västerländska böcker och musikinstrument gjorde upp 

med detta förhatliga kulturella inflytande från västvärlden.  

 

 Allt detta i offentliga tillställningar där man för att markera avstånd iklädde sig traditionell 

libysk klädedräkt. Detta ledde också till att man ändrade namnen på månaderna i den 

gregorianska kalendern i en strävan att bygga sann självständighet till skillnad från den som 

rått under monarkin och dess västliga inflytande.76   

 

Jämförelser görs också ofta mellan de stora omvälvningar som Libyen gått igenom från sent 

1960-tal och främst 1970-talet med den kinesiska kulturrevolutionen, ja hela den politiska 

utvecklingen i Kina från 1949 och framåt. Inte minst på grund av  förekomsten av två centrala 

skrifter i ländernas respektive radikala omdaningar Maos lilla röda  och den Gröna boken. 

Samt möjligen förekomsten av revolutionära kommittéer i Libyen respektive röda garden 

under kulturrevolutionen i Kina. 

 

Men  Dirk Vandewalle för sin del  menar att några djupare paralleller kan man inte dra mellan 

de två samhällsomvandlingarna. Rödgardisternas auktoritet var i stort sett oinskränkt, också 

över liv och död, ett förhållande som aldrig kunde komma eller skulle komma att accepteras i 

Libyen. Kampanjerna i Kina där tusentals av icke önskvärda mördades  hade ingen 

motsvarighet i Libyen. Övergrepp skedde visserligen också inom det libyska revolutionära 

rättsväsendet med avrättningar både i och utom landets gränser. Dock måste konstateras, 

menar Vandewalle att det libyska systemet för kontroll av medborgarna var både mer subtilt 

och snarare syftande till nydaning av individen. Det fungerade  dels genom folkkommittéer 

och dels genom revolutionära kommittéer. Det kunde innefatta förlust av vissa privilegier att 

handla i de nationella snabbköpen exempelvis.77  

 

För att försäkra sig om fortsatt framgång i reformarbetet var oljeinkomster av yttersta vikt. Att 

lägga dessa under nationens inflytande var  det mest centrala i säkerställandet av ekonomiska 

förutsättningar för Libyens revolutionära framtid och att detta lyckades sågs som en stor 
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personlig framgång av den libyske ledaren och det folk han satt sig själv att styra. Han kunde 

nu betraktas som den verklige arvtagaren till arabismens främste banérförare, Nasser. 

 

För att kunna hävda arabisk enighet  kom pengarna från oljan till flitigt användande. Inte 

minst som ett offensivt vapen mot västvärlden, främst USA. Detta skulle dock komma att bli 

mycket kostsamt för den libyska staten inte bara ekonomiskt utan på längre sikt också 

politiskt. 78  

 

Men under 1970- talet var den arabiska enheten  ett kort man flitigt spelade ut från 

statsledningens sida och kunde ta hem politiska poänger med. I den arabnationalistiska 

retoriken  kände den vanlige libyern igen sig. Makthavare och folk kunde i alla fall vara 

överens om sina antipatiska känslor för västvärlden.79

 

3. 6. Islamsk reformation för ideologisk legitimitet 

 

Skapandet av en sammanhållande gemensam politisk ideologi kom av naturliga skäl att också 

innehålla element av islam. I det avseendet skiljer sig Khadaffis och Nassers arabism tämligen 

radikalt från varandra. Khadaffis arabnationalism står klassiska islamska  värderingar 

betydligt närmare. Men  det är fortfarande etniciteten som arab som också hos denne förblir 

det avgörande. På denna punkt är det även som khadaffiarabismen skiljer sig från modern 

politisk islam så som företrädd av exempelvis Muslimska brödraskapet, bildat av Hassan al-

Banna i Egypten 1928. Denne menade att ett framtida samarabiskt rike eller stat kunde endast 

byggas på en islamsk grund.  Trots att Brödraskapet inte verkat  i Libyen har Khadaffi samma 

fientliga inställning till Brödraskapet som Nasser. Trots de båda motstående synsätten på en 

framtid för regionen delas dock synen på det skadliga kulturella inflytande som västvärlden 

utövar mot arabiska muslimer. 80   

 

I ett av regimens första dekret proklamerades att landets lag i och med revolutionen skulle 

vara Sharia samt traditionell sedvanerätt. På detta sätt skapades med all säkerhet lugn bland 

traditionellt sinnade grupper, med vilka man i början ville undvika bråk. Initiativet med Sharia 

kom dock att i praktiken vara verkningslöst till förmån för mer sekulär lagstiftning. Detta 
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förhållande gäller officiellt fortfarande. Det hindrar dock inte den libyske ledaren att åberopa 

Sharia och traditionen i syfte att legitimera landets lagstiftning.    

 
 

Khadaffi har också försökt att framställa sin revolution 1969, som islamsk. 1990 antogs en 

resolution som anmodade folket att lyda Koranen som landets Sharia. 

 

Khadaffi  menar att den revolution som man genomförde första september 1969 återinförde 

sann islam i Libyen, som  ett led i att förstöra främmande kulturella inslag. Dock är inte islam 

av libysk modell att betrakta som ett försök till religiös väckelse utan som en strategi för 

politisk legitimitet. Av det skälet vände man sig med kraft mot sanusiislam och andra uttryck 

och grupperingar av politisk islam, t ex  Brödraskapet, som vi konstaterat. 

 

Under 1970-talets lopp kom den libyska revolutionen att radikaliseras allt mer och i och med 

den andra volymen av Gröna bokens publicerande (1978) kom planekonomiska reformer att 

införas. Den privata egendomen kom att i princip förbjudas och all privat affärsverksamhet att 

upphöra. Det kom att få följder för moskéerna och de religiösa stiftelser waqf som finns i 

samband med dem. Dessa kom nu att nationaliseras. De rättslärda kritiserade de ideologiska 

principerna. De såg sin auktoritet hotad och principerna i religiös rättsskipning undanträngda 

av de rättsliga principerna i den Gröna bokens andra volym.81 Nytolkningen av islam i Libyen 

efter 1969 var så radikal därför  att också de andra delarna av massväldesideologin var så 

radikal. Varje gång de rättslärda protesterade gick i sin tur den libyske ledaren längre i sina 

attacker på dem. Exempelvis genom att   Muhammeds dödsår 632 e kr gäller i Libyen som 

utgångspunkt för kalendern, inte som resten av umma, året för flykten till Medina, år 622 e kr.  

 

Khadaffi har en egalitär syn på islam. I enlighet med detta menar denne att eftersom Koranen 

är skriven på arabiska är den därmed öppen för vem som helst att förstå och tolka utan de 

rättslärdas mellanled mellan uppenbarelsen och menigheten av troende. Khadaffi har de facto 

avfärdat Ulamas som oviktiga i tolkning och förståelse av Koranens föreskrifter. Profetens 

Sunna är skriven av människor och därför ej rättmätig källa till den heliga lagen, nu endast 

Koranen alltså. Rättsvetenskapen  blev överflödig som en väg till rätt lagtolkning, självständig 

                                                                                                                                                         
80El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of 
Florida, 1997),  s. 41. 
81Joffé George, Qadhafi´s Islam in Local Historical Perspective, i Vandewalle, Dirk (red.)Qadhafi´s Libya. 1969 
to 1994. (London: Macmillan press LTD, 1995), s. 150  
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tolkning var nu en möjlighet för varje muslim. Vallfärden betraktas inte längre av Khadaffi 

som en religiös plikt. Kvinnor fick lika skilsmässorätt med männen.  Zakat, en religiöst 

legitimerad skatt,  blev nu en av staten reglerad skatt istället för som tidigare en fastlagd 

procentuell summa.82  

 
Khadaffi  liknar i det ovan beskrivna  den protestantiske reformatorn Martin Luther i det att 

denne framhöll endast Bibeln som rättesnöre för människans liv.83

 

Likaledes kom Luthers tanke om det allmänna prästedömet att göra människor myndiga vad 

beträffar  deras religion. Frälsning kunde nu ske utan mellanledet av kyrkliga ämbetsmän  

mellan den enskilde och Guds ord. I och med Luthers reformation reglerades den vanliga 

människans religiositet av dennes samvete.84

 

Vad beträffar Khadaffis reformer möttes dennes nyordningar och innovationer i doktrin  av 

protester och anklagelser om kätteri både utom och inom landets gränser.  

 

En av dem som protesterade var den framstående rättslärde Shayk- al Bishti, vid denna tid 

imam i Tripoli. Han kunde genom sina protester konstatera en ökad popularitet inte minst 

bland landets unga.  Bishti blev dock offer för regimens växande intolerans mot det ledande 

muslimska ”prästerskapet” och försvann från det offentliga livet. 85

 

Att grupper av rättlärda protesterar är tämligen naturligt, då de ser sin uppburna ställning, och 

integriteten hos sitt meningssystem hotat.  

 

 Den franske statsvetaren François Burgat menar att islamisterna betraktas eller kan komma 

att betraktas som den revolutionära dynamismens arvtagare och att dessa är bäst rustade för 

ett maktövertagande  inte minst på grund av att de kan dra fördel av det kulturella kapital de 

förvaltar genom nyttjande av islamskt positivt laddade religiösa begrepp, och den islamistiska 

idén är politiskt oprövad och utgör därmed en lockelse.86 Denna tanke framför också 

                                                 
82Joffé George, Qadhafi´s Islam in Local Historical Perspective, i Vandewalle, Dirk (red.)Qadhafi´s Libya. 1969 
to 1994. (London: Macmillan press LTD, 1995), s. 150- 151  
83 Ringgren, Helmer och Ström, Åke V. Religionerna i historia och nutid.(Malmö: Gleerups, 1993), s. 106 
84Tergel, Alf. Från Jesus till Moder Teresa. (Stockholm: Verbum, 1996), s. 301. 
85Joffé, George. Qadhafi´s Islam in Local Historical Perspective, i Vandewalle, Dirk. (red.) Qadhafi´s Libya. 
1969 to1994. (London: Macmillan press LTD, 1995), s. 150-152.  
86Burgat, Françios. Qadhafi´s Ideological Framework, i Vandewalle, Dirk (red) Qadhafi´s Libya. 1969 to 1994. 
(London: Macmillan press LTD, 1995), s. 59. 
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islamologen, professor Jan Hjärpe. Människors känsla av avståndet till de politiska 

beslutsfattarna, utnyttjas av de islamistiska grupperna, samt just det religiösa symbolspråkets 

betydelse för att formulera kritik mot den rådande ordningen. Symbolspråket spelar också en 

viktig roll för den enskildes identitet som del i en mer autentisk eller sann statsbildning på 

religiös grund.87  

 

Khadaffis negativa inställning till grupper som exempelvis, och kanske främst Muslimska 

brödraskapet är som vi sett av gammalt datum. De utgjorde en allvarlig medtävlare om 

makten och folkets hjärtan i ideologisk mening och fiendskapen var stark. En fiende till 

Nasser var en fiende till Khadaffi. Följande citat kan fungera som illustration för den libyske 

ledarens och hans regims inställning till religiöst politiskt radikala grupper: 

 
“Today what we call Muslim Brothers…are the servants of imperialism. They are the members of 
the reactionary right- wing; they are the enemies of progress, of socialism and Arab unity. They 
are comprised of hooligans, liars hashish smokers, drunks delinquents… those who belonged to 
the Muslim Brothers are ashamed to mention their past involvement: it has become some thing 
rotten that the entire Arab and Muslim world hates. No. Even if they had good intentions, I think 
they ignored the reality of the Arab World “ 88

 
 
Islamisterna  har haft betydande problem att utvecklas i  Libyen inte minst på grund av den 

sittande regimens kraftfulla motsättning till Muslimska brödraskapet och dess  

avknoppningar. En annan orsak är att Khadaffi själv anser sig ha förmåga och bemyndigande i 

religiösa frågor. Inte heller hade Libyen till skillnad mot sina arabiska grannar öppnat dörren 

till kompromiss med islamisterna, ännu under 1980- talet.89

 

Förekomsten av en allt mer aktiv opposition erkändes dock. Detta efter att ett flygblad  

uppmanat till utrotning av ateister. Då gjorde Khadaffi följande uttalande: 

 
  ”…they will in no way benefit from the legal guarantees that exist….. When an animal is sick, 
laughter it to prevent further contamination ….. One cannot let this epidemic infect society. One 
must be cruel…. Any tainted person must be considered as infected with a grave and incurable 
disease and must disappear.” 90

 
 

för att motverka islamisterna har han också i viss mån gått dem tillmötes bland annat 

genom att stå värd för en konferens där bildandet av ett direktorat inriktat på världsvid 

                                                 
87 Hjärpe, Jan. Araber och arabism (Smedjebacken: Rabén Prisma, 1994), s. 164- 165.  
88Burgat, Françios Qadhafi´s Ideological Framework, i Vandewalle, Dirk (red.)Qadhafi´s Libya. 1969 to 1994. 
(London: Macmillan press LTD, 1995) , s. 49. 
89Anderson, Lisa. Qadhafi´s Legacy: An Evaluation of a Political Experiment, a a, s. 235. 
90Burgat, Françios Qadhafi´s Ideological Framework, a a, s. 58 
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islamsk revolution ägde rum. Mötet bevistades av bland annat den kände tunisiska 

islamisten Rachid al- Gannouchi.91

 

Den libyska regimen har också tillgodosett möjligheter att få uttrycka missnöje mot sådant 

som skapar frustration i den enskildes lokalsamhälle, exempelvis korruption eller lokal 

misskötsel hos makthavare. Sådant har från tid till annan, uppmuntrats av Khadaffi för att 

motarbeta framväxten av en samlad opposition. 92  

 

 Hittills i uppsatsen har de historiska förutsättningarna för den libyska revolutionen liksom 

förloppet för samhällsomvandlingen beskrivits. I det följande avsnittet beaktas faktorer vilka 

haft betydelse för tillblivelsen av den distinkt libyska ideologin, samt belysande paralleller 

vad gäller mål och medel som man kan dra av detta. 

 

3. 7. Ideologiskt  egensinne som strategi mot postkoloniala utmaningar  

 
Folkmakts, eller massväldesideologin är i hög grad sprungen ur för Libyen specifika 

förhållanden. Trots detta delar Libyen erfarenheten av europeisk kolonialism med en rad 

länder runt om i världen. Ur den erfarenheten har dessa länder skapat, eller försökt skapa 

ideologiska, sociala och ekonomiska utvecklingsstrategier som svar på postkoloniala 

utmaningar.   

 

Statsvetaren Mansour O Kikhia använder för att karaktärisera den typ av ideologiskt vägval 

som många tredjevärldenländer gjort, ett begrepp som söker fånga deras ofta mångskiftande 

karaktär. Begreppet är ”Lokal idiosynkratisk (idiosyncratic) ideologi”. Nedan följer en 

beskrivning av de typiska dragen hos denna typ av meningssystem, som på grund av sin 

karaktär ändå uppvisar stora olikheter. 

 

Generellt kan man säga att några saker utmärker idiosynkratiska  ideologier, eller möjligheten 

för dem att växa fram, de är : ledarens roll, egenheten, den personliga påverkan som Ledaren 

har över utformningen av det aktuella meningssystemet. Vidare den vaghet i de 

generaliserande termer i vilka dessa ideologiska begrepp formuleras, samt avsaknad av 

                                                 
91Burgat, Françios. Qadhafi´s Ideological Framework, i Vandewalle, Dirk (red) Qadhafi´s Libya. 1969 to 1994. 
(London: Macmillan press LTD, 1995), s 58  
92Vandewalle, Dirk. Libya since Independence- Oil and State Building. (London: I. B. Tauris, 1998), s. 135.    
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lagsystem vilka är meningsfulla för de människor vars liv de är satta att reglera, det vill säga, 

erbjuda skydd under lagen från övergrepp från staten, eller  reglera förhållandet mellan 

människor.  

 

Kikhia exemplifierar med Nyereres Tanzania och dess Ujamaa- koncept, en 

utvecklingsstrategi för landet bestående av socialistiska element samt en betydande del av 

lokal traditionalism. Dessa ideologiska skapelser är alla sprungna ur de speciella kulturella 

och historiska förutsättningar som är säregna för just det land där de uppträder. Inget sådant 

system är därför det andra identiskt likt. 

 

Ideologierna gör anspråk på att ensamma representera det legitima styret och hela folkets 

intressen. Länder med denna typ av allt annat överskuggande meningsskapande system är till 

sin karaktär traditionella samhällen, vilka blivit utsatta för moderna militära institutioner och 

teknologi och där militären är den del av samhället som först  erfar snabb förändring och kan 

därmed gripa makten och behålla den. Ofta formuleras lokala idiosynkratiska ideologier av  

individuella ledare.93 Karisma var  en egenskap som  Moammar al- Khadaffi ansågs besitta 

och har sedan regimens tidigaste dagar också innehaft den ledande rollen och fört dess talan. 

Det var också  han som formulerade  den ideologiska grunden i  den Gröna boken (se 

avsnitten 2. 4. och 3. 1.). 

 

Det finns många  exempel i världen på länder som anammat en sådan strategi. Tanzania med 

Nyerere  har nämnts, samt Mao i Kina,  som också till viss del påverkat Khadaffi. Det har 

konstaterats att dessa som Kikhia kallar idiosynkratiska, ideologiska konstruktioner ofta dör 

med sina skapare.  I många fall har dessa (lokala) ideologier rönt detta öde, Mao och Nasser 

är exempel på detta. Men inte utan att lämna djupa spår efter sig. Inte sällan negativa, som i 

fallet med Pol Pot, ett exempel på hur det kan gå i värsta fall. Eller Singapore i den andra 

änden av skalan vilken fungerat synnerligen bra trots att staten är i högsta grad idiosynkratisk 

och ofta nog fåfallande diktatorisk. Libyen och dess ledare står att finna någonstans mitt 

mellan dessa ytterligheter av exempel på olika uttryck för samma fenomen.94  

 

                                                 
93El Kikhia, Mansour O. Libya´s Qaddafi- The Politics of Contradiction. (Gainsville: University Press of 
Florida, 1997),  s. 2- 3.  
94a a,  s. 3- 4. 
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En betydande likhet finner jag också mellan den lokala idiosynkratiska ideologin i Libyen 

formulerad av Khadaffi, och fascismen. Bernt Hagtvet karaktäriserade den europeiska 

fascismen som:  
 

”…enastående i sin förmåga att kompromissa och integrera olika ideologiska byggstenar i sitt 

ideologibygge, till en ny helhet. Bygget var på samma gång unikt och traditionellt, radikalt och 

reaktionärt, modernt och bakåtblickande. Genom att skapa en sådan negativ politisk profil, där alla 

får sin lilla bit, lyckades fascismen karva ut sitt eget politiska utrymme i Europa.” 95

 

Historikern Lauri Karvonen är inne på liknande tankegångar kring hur fenomenet fascism 

uppstått ur element från flera politiska strömningar i den europeiska historien. Med 

konservativa delade man nationalismen och antikommunismen. Med liberaler och den 

politiska mitten delade man också antikommunismen samt ofta en kritik mot 

”storkapitalismen.” I likhet med socialdemokratin var man anhängare av den starka staten och 

kravet på den att korrigera kapitalistiska missförhållanden. Värderingsgemenskap fanns också 

enligt Karvonen med den revolutionära vänstern och där anarkosyndikalismen i tron på den 

direkta aktionen som politiskt medel. Vid sidan av detta delade fascismen 

anarkosyndikalismens avsky för parlamentarismen.96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95http://www.dn.se/dnet/road/classic/0/jsp/print.jsp&a=61662, 2005-01-12. 
96Karvonen, Lauri. Fascismen i Europa  ( Lund: Studentlitteratur, 1990.), s. 17-18. 
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4. Sammanfattande diskussion 
 

Uppsatsens syfte var att undersöka vilka historiska, kulturella och politiska  begrepp som har 

nyttjats för att skapa legitimitet och nödvändig auktoritet kring Libyens strävan mot politisk 

förändring i den riktning som khadaffiregimen önskade sig. Som ett led i detta anknöts till 

Webers teori om det karismatiska ledarskapet. Vid sidan av Weber hänvisades i 

teorianknytningen till Robert Michels, Webers lärjunge, och dennes  tankar kring massornas 

behov av att dyrka sina ledare. Mycket har också i min framställning kretsat kring Khadaffi 

och egentligen endast honom i egenskap av att vara den drivande kraften bakom regimen.  

 

I detta sammanhang kan det ju vara på sin plats att visa på det som i enlighet med begreppet 

lokal idiosynkratisk ideologi slår fast att sådana etableras i flera utvecklingsländer som en 

konsekvens av koloniala erfarenheter. Idiosynkratiska ideologier utmärks alltså av att de just 

anammar redan etablerade lokala kulturella mönster och ideologiska komponenter för att 

skapa legitimitet kring den politik som den ikraftvarande regimen vill föra. Dessa 

legitimitetsskapande ideologier förknippas ofta med en stark personlighet och att sådana 

ideologier ”dör”  med de karismatiska ledare vilka skapat dem. Mao i Kina, Nasser i Egypten 

anförs som exempel och en rad andra vilka anammat denna strategi i varierande grad och med 

varierande framgång, vilket också Mansour O Kikhia konstaterar. En sådan ideologi skulle 

alltså Khadaffis ”Tredje Universella Teori” vara.  

 

I det ovan sagda kan man hävda att element av både karismatisk och traditionell auktoritet, 

enligt Webers typologier kommer till uttryck genom att utnyttja religionens (legala 

legitimitet) och traditionens hävdvunna status, men inte utan tämligen kraftiga revisioner  för 

nyttjande i ett nytt socialt experiment. Lokal ideosynkratisk ideologi är alltså resultatet av 

moderniseringssträvanden, ledarcentrism och lokal traditionalism, nationalism, samt ofta nog 

till kollektiv aktion manande socialistiska ideologiska element. Själv menar jag att den 

ideologi som vuxit fram i Libyen, uppvisar ideologisk och politiskt strategisk likhet med 

fascismen. 

 

En period av radikala reformer  skulle stegvis revolutionera det libyska samhället. Detta 

utmynnade i Massväldet som utropades 1977. Till grund för det nya samhället låg nu två 

volymer av den Gröna boken, ideologiska principer författade av Moammar Khadaffi. Det har 
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sagts om dessa böcker att de är så generellt formulerade att det lämnar stort utrymme för de 

revolutionära kommittéerna att själva utforma politik eller bedöma vad som är revolutionärt 

rätt. Dessa kommittéer var en innovation till följd av Massväldet, en slags ideologiska väktare 

över revolutionen, vilka sades vara oberoende av ledaren för regimen, men knappast var eller 

är det.  

 

Jag skulle här vilja hävda att principen om Bonapartism uttrycks i ett praktiskt exempel. De 

revolutionära kommittéerna är en förlängning av det libyska folkets främste representant. 

Hans vilja återspeglar folkets önskningar. Detta nya Massvälde har kringskurit en lång rad 

individuella och samhälleliga friheter, trots en yta av medbestämmandefunktioner i kongress 

och kommittésystemet. Ingen politisk eller intresseföreningsorganisering får förekomma 

utanför statens kontroll. Det ekonomiska livet förstatligades.  

 

Detta kan man likna vid korporativistiska åtgärder. Likheten ligger i ledarcenterismen, 

nationalismen, det korporativistiska draget med upphävande av klasskampen, om man så vill. 

För övrigt måste man nog konstatera att de likheter man kan se med fascismen inte  är någon 

eftersökt effekt hos den libyska regimen, man vill med all säkerhet inte likna Italien under 

Mussolini, i detta eller något annat avseende. Jag tror att likheten mellan dessa två regimer 

ligger i maktutövandets krav. Personerna med mest makt i toppen av den politiska strukturen 

litar inte på  medborgarna att fatta beslut om det som rör det egna livet, utan gör krav på att 

bestämma i varje aspekt av samhället. 

 

Orsakerna till likheterna beror på att diktaturen i dess olika former ytterst är en form av 

osäkerhetsundvikande. De totalitära anspråken skapar totalitära strukturer.  

Kopplingen till Michels är tydlig. Den sociala sammanslutningen, staten (nationen) eller 

fackföreningen skapas för att tillgodose medborgarens eller medlemmens behov. Ökade krav 

på sammanslutningen (organisationen) ställer högre krav på företrädarna vilka i kraft av bättre 

utbildning o.s.v. får andra intressen i klasshänseende. Medlemmarnas företrädare har beträtt 

det sluttande planet mot oligarki menar Michels i Organisationer och demokrati. 

 

Det är högst  möjligt och till och med kanske troligt att Khadaffi hade ärliga avsikter i fråga 

om systemet med folkkongresser och folkkommittéer, att dessa inte bara skulle vara 

demokratiska kulisser utan på allvar skulle vara med och utforma libysk politik. Emellertid 

kom politikens krav på inrikes- och utrikesarenan att omöjliggöra att han som ledare släpper 
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taget om makten eftersom han ju samtidigt har en bestämd politisk vilja, och ideologiska 

principer att hålla sig till. 

  

Ledaren och gruppen kring honom har genom egen dådkraft skaffat förutsättningar för att 

handla i politiskt avseende, och man kan  hävda att, kan man förändra sitt lands politiska 

situation i vad man uppfattar som positiv riktning har man inte bara rätten utan också 

skyldigheten att agera. Även om detta agerande skulle kunna av utomstående betraktas som 

både självsvåldigt och diktatoriskt. 

 

Professor Hans L Zetterberg menar, att trots  Michels fokus på strukturella faktorer i 

organisationen som boven i dramat bakom oligarkin, så ger Michels upp om demokratin och 

blir fascist, ”…ger  elitism och karisma fritt spelrum.” Trots att Libyen vidmakthåller 

systemet med folkkongresser respektive folkkommittéer, som ett demokratiskt alibi, så är 

Libyen en diktatur, som lever högt på Khadaffis karismatiska ledarskap. Även detta vidtalar 

Michels; massornas behov av att dyrka sina ledare, de ledare som talar och skriver å folkets 

vägnar. Ledaren drivs av kärlek till saken och riskerar att i en atmosfär av tillbedjan gripas av 

storhetsvansinne, vilket Michels konstaterar ibland inte saknar en komisk sida vad gäller 

moderna folkledare.  

 

Genom hela denna växlingsrika historia  har en politisk och ideologisk flexibilitet uppvisats 

från Khadaffis sida, nyttjande kulturella och historiska gemensamma begrepp och minnen, 

vilka sammantaget hållit honom vid makten trots allt. Detta sker dock till priset av att det 

libyska folket lever i betydande ofrihet. Friheten har offrats på ideologins altare under stark 

personlig påverkan av Khadaffi.  Detta har varit det bestående arvet genom åren av Libyens 

moderna historia av revolution.     
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