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Abstract 

 

Denna studie är en kvalitativ jämförande fallstudie som avser att beskriva och analysera 

utformningen och implementeringen av avbaathifieringen respektive avnazifieringen. Dessa 

var utrensningar som initierades av amerikanska ockupanter i Tyskland efter andra världskriget 

och i Irak efter störtandet av Saddam Hussein år 2003. Utrensningarna syftade till att avskeda 

vissa kategorier av partimedlemmar i det tyska nazistpartiet och i det irakiska Baathpartiet. 

Studien är av teorikonsumerande karaktär, med utgångspunkt i en teori som behandlar 

transitional justice mekanismers effektivitet samt en modell som beskriver ett hypotiserat 

förhållande mellan ockupanterna och nationella aktörer i det ockuperade landet. Vidare är den 

huvudsakliga metod som har använts i denna studie focused structured comparison. Studien 

fann att ingen av dessa utrensningar är att betrakta som effektiva vilket bland anat beror på att 

båda processerna utformades på ett sätt som bidrog till kollektiv skuldbeläggning. Vidare fann 

denna studie att en gemensam utmaning för de amerikanska ockupanterna i både Irak och 

Tyskland var att få den nationella befolkningen att betrakta utrensningarna i allmänhet och de 

implementerande myndigheterna som legitima.  En intressekonflikt manifesterades också 

mellan ockupanterna och nationella aktörer då utrensningarna bytte skepnad när nationella 

myndigheter övertog det huvudsakliga ansvaret över utrensningarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Förkortningar 

CPA = Den provisoriska koalitionsmyndigheten. 

NSDAP = Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet.  

MG = Amerikanska militärregeringen. 

IGC = Iraks styrande råd. 

HNDBC = Det högre nationella avbaathifieringsrådet.  
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 
I och med USA:s invasion av Irak år 2003 föll Saddam Hussein och hans Baathparti. I 35 

år dessförinnan hade Hussein genom Baathpartiet använt våld som ett politiskt verktyg mot 

alla uppfattade hotbilder. I samband med USA:s ockupation av Irak upprättades CPA, den 

provisoriska koalitionsmyndigheten. Detta var den civila amerikanska 

ockupationsförvaltningen som utfärdade sin första order den 16 maj år 2003, denna order 

lade grunden för den så kallade avbaathifieringen. Avbaathifieringen syftade till att 

avlägsna personer över en viss rang inom Baathpartiet från offentliga anställningar, även 

militären och säkerhetsstyrkorna omfattades av denna process när avbaathifieringen 

utökades till att också omfatta den militära sektorn. Sådana processer kan vara viktiga i 

postkonfliktsamhällen för att avlägsna förbrytare från maktpositioner.1 Detta var emellertid 

inte första gången som USA i egenskap av ockupationsmakt initierade utrensningar av 

misstänkta förbrytare i ett lands offentliga sektor. Avbaathifieringen utformades nämligen 

efter USA:s erfarenheter av avnazifieringen i Tyskland efter andra världskriget.2 Syftet med 

avnazifieringen var att avlägsna aktiva nazister från maktpositioner. I den amerikanska 

ockupationszonen leddes denna process av den amerikanska militärregeringen.3 Både 

avnazifieringen och avbaathifieringen syftade således till att förhindra att medlemmar av ett 

visst politiskt parti åter skulle kunna få något reellt maktinflytande i det ockuperade landet. 

 

1.2 Problemformulering 
Den amerikanska invasionen av Irak år 2003 följdes av tre veckors intensiva strider där den 

amerikanska koalitionen besegrade diktatorn Saddam Husseins irakiska trupper varefter en 

amerikansk ockupation av Irak inleddes.4 Ett av målen med den amerikanska ockupationen 

var att eliminera kvarlevorna av Saddam Husseins regim och hans Baathparti, vilket skulle 

åstadkommas genom att avskeda vissa kategorier av Baathmedlemmar från positioner som 

berättigade dem till inflytande.5 Detta var som ett eko från en amerikansk ockupation som 

inleddes 58 år tidigare, nämligen när USA ockuperade en del av Tyskland i efterdyningarna 

av andra världskriget. Efter närmare sex års krig kapitulerade Tyskland inför de allierade 

                                                      
1 Stover, Eric; Sissions, Miranda; Pham, Phuong & Vinck, Patrick (2008) ”Justice on hold: accountability and social 

reconstruction in Iraq”, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 869, s. 9, 18.  
2 Hatch, Richard O (2005) ” A Year of De-Baathification in Post-Conflict Iraq: Time for Mid-Course Corrections and a 

Long-Term Strategy”, Journal of Human Rights, Vol. 4, No. 1, s. 104.  
3 Levy, Alexandra F (2015) ”Promoting Democracy and Denazification: American Policymaking and German Public 

Opinion”, Diplomacy & Statecraft, Vol. 26, No. 4, s. 615. 
4 Bremer, Paul L (2006) My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope, New York: Threshold Editions, s. 4. 
5 Sissions, Miranda & Al-Saiedi, Abdulrazzaq (2013) ”A Bitter Legacy: Lessons of De-Baathification in Iraq,” 

International Center for Transitional Justice, s. 11. (https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Iraq-De-

Baathification-2013-ENG.pdf)  

 

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Iraq-De-Baathification-2013-ENG.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Iraq-De-Baathification-2013-ENG.pdf
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trupperna, däribland USA. Ett syfte med den efterföljande ockupationen blev att utplåna det 

tyska nazistpartiet och avlägsna alla som var mer än nominella medlemmar i partiet från 

offentliga anställningar och höga poster inom privata företag.6 Både regimen i Irak och 

Tyskland hade innan ockupationen gjort sig skyldiga till massiva övergrepp av de mänskliga 

rättigheterna. 

 

Detta beskriver en av de viktigaste utmaningarna som en ockupant ställs inför, nämligen 

vilka åtgärder som skall vidtas mot de personer som antingen är direkt ansvariga för, eller 

gynnades av de brott som den tidigare inhemska regimen begått.7 Att initiera utrensningar 

av sådana individer som gjort sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna 

kan spela en viktig roll för att säkerställa att tidigare begångna brott ej återupprepas samt 

att dessa personer berövas fortsatt inflytande över den befolkning de tidigare förtryckt.8 Att 

i egenskap av ockupant genomdriva sådana utrensningar kan emellertid leda till upplevda 

orättvisor då utrensningar oundvikligen leder till att etablera vinnare och förlorare i det 

ockuperade landet, förlorarna utgörs av de som avskedas på grund av illegitimt samröre 

med den tidigare regimen. Att balansera de krav på vedergällning för de brott en tidigare 

regim gjort sig skyldiga till med de simultana krav som ställs på att snabbt initiera 

återuppbyggnad av det ockuperade landet utgör en utmaning för varje ockupant.9 Hur en 

ockupant interagerar med befolkningen i en postkonfliktnation kan påverka den nationen i 

årtionden framöver. Ett exempel på detta är den japanska pacifismen som härrör från det 

komplexa samspelet mellan de amerikanska ockupanterna och de besegrade japanerna.10 I 

hjärtat av varje modern ockupation existerar emellertid en intressekonflikt gällande hur 

politik och mål bör utformas mellan ockupanten, lokalbefolkningen och den besegrade 

nationella regimen.11 Detta frambringar frågan kring hur detta förhållande sett ut i Tyskland 

och Irak under de respektive utrensningarna. Det är motiverat att skriva om just 

avbaathifieringen och avnazifieringen då en jämförelse mellan dessa två fall i stor 

utsträckning saknas. Sissions och Al-Saiedi skriver att avnazifieringen i förhållande till 

avbaathifieringen kan ses som delvis lyckad.12 Detta företas dock inte av någon jämförelse 

mellan de två fallen och ingen närmare förklaring ges till påståendet. Både avnazifieringen 

                                                      
6 Napoli, Joseph F (1949) ”Denazification from an American's Viewpoint”, The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, Vol. 264, s. 116. 
7 Meierhenrich, Jens (2006) ”The Ethics of Lustration”, Ethics & International Affairs, Vol. 20, No. 1, s. 99. 
8 Stover, Sissions, Pham & Vinck. ”Justice on hold: accountability and social reconstruction in Iraq”, s. 18. 
9 Meierhenrich. ”The Ethics of Lustration”, s. 102. 
10 Stover, Eric. Megally, Hanny & Mufti, Hania (2006) “Bremer’s “Gordian Knot: Transitional justice and the US 

occupation of Iraq”, i Naomi Roth –Arriaza & Javier Mariezcurrena (red.) Transitional Justice in the Twenty-First 

Century: Beyond Truth versus Justice, Cambridge: Cambridge University Press, s. 248.   
11 Meierhenrich. ”The Ethics of Lustration, s.104. 
12 Sissions & Al-Saiedi. ”A Bitter Legacy: Lessons of De-Baathification in Iraq”, s. 17. 
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och avbaathifieringen har emellertid beskrivits i negativa ordalag. Keskin Zeren menar att 

avbaathifieringen har lett till arbetslöshet, bristande säkerhet och terrorism.13 Även Sissions 

och Al-Saiedi konkluderar att avbaathifieringen var djupt bristfällig.14 John H. Herz som 

forskat om avnazifieringen accentuerar att utrensningen var ett misslyckande genom att 

beskriva processen i termer av ett fiasko.15  Hur kan detta komma sig, finns det en 

inneboende motsättning mellan ockupation och utrensningar?  

 

1.3 Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera utformningen och implementeringen 

av avnazifieringen respektive avbaathifieringen. Analysen kommer företas med 

huvudsaklig utgångspunkt i två teorier, en behandlar vad som krävs för att transitional-

justice-mekanismer skall kategoriseras som effektiva och en modell beskriver ett stipulerat 

förhållande mellan ockupanter och nationella aktörer. Vidare avser jag i denna studie att 

besvara följande frågeställningar. 

 

1.  Hur har nationella aktörer* påverkat respektive process? 

2. Vilka utmaningar kan identifieras i den mycket specifika kontexten när en ockupant 

initierar utrensningar? 

3. Uppfylldes målen med utrensningarna under ockupationen? 

4. Uppfyllde avbaathifieringen och avnazifieringen de villkor som krävs för att sådana 

processer skall kategoriseras som effektiva? 

5.  Vilka likheter/skillnader kan identifieras i implementeringen av avnazifieringen och 

avbaathifieringen?  

 

* = Med nationella aktörer avses en bredd av olika aktörer. Det som åsyftas är här är främst 

nationella myndigheter som upprättas för att administrera utrensningarna. Men även 

inhemska politiska partier, religiösa samfund, medlemmar från den störtade regimen eller 

från Baathpartiet/Nazistpartiet och inhemska väpnade grupperingar. 

 

 

 

                                                      
13 Keskin Zeren, Aysegul (2017) ”Iraq’s struggle with de-Ba`thification process”, Global Change, Peace & Security, 

Vol. 29, No. 1, s. 57. 
14 Sissions, Miranda & Al-Saiedi, Abdulrazzaq (2013) ”A Bitter Legacy: Lessons of De-Baathification in Iraq”, 

International Center for Transitional Justice (https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Iraq-De-Baathification-

2013-ENG.pdf).s. 1, 9.  
15 Herz, John H (1948)”The Fiasco of Denazification in Germany”, Political Science Quarterly, Vol. 63, No. 4, s. 569.  

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Iraq-De-Baathification-2013-ENG.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Iraq-De-Baathification-2013-ENG.pdf
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1.4 Avgränsningar 
I fallet Irak kommer denna studie att ha en huvudsaklig tidsmässig avgränsning mellan maj 

månad år 2003 till och med juni år 2004. Det var nämligen under denna tidsperiod som den 

provisoriska koalitionsmyndigheten verkade i Irak. I juni 2004 överlämnades makten från 

den amerikanska ockupationsförvaltningen till den irakiska regeringen.16 Avbaathifieringen 

fortsatte visserligen även efter det amerikanska maktöverlämnandet, men eftersom studiens 

huvudfokus är att undersöka utrensningar som sker under ockupation är detta en rimlig 

avgränsning. Vidare kommer denna studie enbart att behandla utrensningar av nazister och 

Baathmedlemmar från anställningar eller maktpositioner. Avbaathifieringen innebar också 

ett förbud mot att visa upp bilder på Saddam Hussein eller symboler som kunde förknippas 

med Baathpartiet på offentliga utrymmen.17 Även avnazifieringen innefattade bland annat 

att avlägsna statyer och monument som förknippades med nazismen och förhindra nazistisk 

propaganda i exempelvis utbildningsväsendet.18 Att inkludera fler processer än just 

utrensningarna bedöms dock vara för tids- och utrymmeskrävande för denna uppsats. 

Avnazifieringen av det tyska samhället genomdrevs i någon form även i den franska, 

brittiska och sovjetiska ockupationszonen. Denna studie kommer emellertid endast 

behandla avnazifieringen i den amerikanska ockupationszonen med en huvudsaklig 

tidsmässig avgränsning mellan år 1945-1948. Det var nämligen under denna period som de 

amerikanska ockupanterna var involverade i utrensningarna.19 Denna studie avser 

huvudsakligen att undersöka utformningen och implementeringen av avnazifieringen och 

avbaathifieringen, mindre vikt kommer därmed läggas vid de långsiktiga konsekvenserna 

av de båda utrensningarna. 

2. Teori 
I detta kapitel följer en kort redogörelse för vilken roll utrensningar fyller inom transitional-

justice, en presentation av tidigare forskning inom ämnesfältet, sedermera återfinns en 

redogörelse för val av teorier till denna uppsatts samt operationaliseringar av dessa teorier 

och vilken roll de kommer att fylla i uppsatsen. 

 

2.1 Utrensningar inom transitional justice 
Transitional justice kan definieras som en uppsättning mekanismer vilka vidtas efter en 

period av konflikt, inbördeskrig eller förtryck som är till för att antingen konfrontera eller 

hantera tidigare kränkningar av de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt. Ofta är det 

                                                      
16 Daly, Erin (2014) “TRANSITIONAL JUSTICE IN IRAQ: LEARNING THE HARD WAY”, Israel Law Review, 

Vol.47, No.1, s. 65. 
17 Keskin Zeren. ”Iraq’s struggle with de-Ba`thification process”, s. 65. 
18 Plischke, Elmer (1947) ”Denazifying the Reich”, The Review of Politics, Vol. 9, No. 2, s. 156. 
19 Levy. ”Promoting Democracy and Denazification: American Policymaking and German Public Opinion”, s. 614, 631. 
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en tidigare regim som gjort sig skyldiga till dessa överträdelser.20 Det existerar en vid 

uppsättning av transitional justice-mekanismer. Några exempel på sådana vanligt 

förekommande mekanismer är upprättandet av sanningskommissioner och tribunaler, att 

företa utrensningar för att avlägsna förbrytare från den offentliga sektorn samt att 

tillhandahålla officiella ursäkter till brottsoffer.21 Utrensningar kan företas på lite olika sätt. 

Antingen företas en screening av offentliganställda eller kandidater till dessa poster för att 

avgöra deras tidigare respekt för de mänskliga rättigheterna, om de brister i detta avseende 

avskedas personerna sedermera från sina anställningar eller nekas anställning. Utrensningar 

kan också rikta in sig på individer på grund av deras medlemskap eller anknytning till en 

grupp som starkt associeras med tidigare begångna övergrepp. Detta skiljer sig från det 

föregående exemplet då deras individuella ansvar för kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna inte står i förgrunden, utan snarare medlemskap i exempelvis ett parti eller en 

säkerhetstjänst.22 

 

2.2 Tidigare forskning 
I boken Costs of Justice : How New Leaders Respond to Previous Rights Abuses  redovisar 

Brian K. Grodsky några vanligt förekommande argument inom forskningen som används 

för att legitimera utrensningar. Exempelvis rättsliga institutioner och polisen kan vara starkt 

förknippade med begångna brott av en tidigare regim. Att bemanna dessa institutioner med 

ny personal som saknar kopplingar till uppmärksammade brott mot de mänskliga 

rättigheterna kan bidra till att öka allmänhetens förtroende till statliga institutioner, vilket 

kan vara en nödvändighet för en ung stats överlevnad. Utrensningar kan också bidra till att 

grupper som tidigare nekats maktinflytande nu kan tillsätts på sådana positioner. Grodsky 

lyfter dock ett varningens finger och menar att utrensningar kan vara destabiliserande. 

Storskaliga utrensningar kan bidra till att överbelasta domstolarna eller medverka till att 

avveckla viktiga delar av den statliga säkerhetsapparaten. En annan fara anser Grodsky vara 

att stora grupper av de som rensas ut från offentliga anställningar kan komma att organisera 

ett motstånd mot utrensningarna och därmed utgöra ett destabiliserande samhällsinslag. 

Enligt Grodsky kan orättvisor lätt uppstå i samband med utrensningar då bevismaterial ofta 

                                                      
20 Roth-Arriaza, Naomi (2006) ”The new landscape of transitional justice”, i Naomi Roth –Arriaza & Javier 

Mariezcurrena (red.) Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice, Cambridge: 

Cambridge University Press, s. 1, 2. 
21 Stover, Sissions, Pham & Vinck. ”Justice on hold: accountability and social reconstruction in Iraq”, s. 8. 
22 Duthie, Roger (2007) ”Introduction”, i Alexander Mayer-Rieckh & Pablo De Greiff (red.) Justice as Prevention: 

Vetting Public Employees in Transitional Societies, New York: Social science research council, s. 17-18. 
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är svåra att införskaffa, denna problematik var påtaglig i alla utrensningar som skedde i 

efterdyningarna av andra världskriget.23 

 

En forskare som har undersökt utrensningar som sker under ockupation är Jens 

Meierhenrich. I artikeln The Ethics of Lustration presenterar Meierhenrich tre vägledande 

principer för hur en ockupant bör genomdriva en utrensning. Dessa är försiktighets-, 

publicitets- och proportionalitetsprincipen. Försiktighetsprincipen innebär att en ockupant 

bör fundera över hur pass lämplig utrensningar är i ett visst sammanhang. Trots att en sådan 

åtgärd kan vara befogad utifrån moraliska och juridiska perspektiv får utrensningar ej vidtas 

om det kan underminera internationell fred och säkerhet. Proportionalitetsprincipen innebär 

att den samhällsbelastning som utrensningar kan innebära måste balanseras mot nyttan med 

en sådan aktion samt att sanktionerna skall vara proportionerliga gentemot de 

felaktigheter/brott som har begåtts av individerna som är föremål för utrensningar. Vidare 

innefattar publicitetsprincipen att riktlinjer för en utrensning publiceras och sprids till den 

berörda befolkningen redan innan ockupationen inleds. Meierhenrich yrkar att 

avbaathifieringen inte lyckades leva upp till någon av dessa principer, vilket resulterade i 

instabilitet till följd av bland annat uppror.24 

 

Tillgänglig forskning om avbaathifieringen betonar de negativa implikationer processen 

haft på det irakiska samhället. Richard O. Hatch skriver att ett antal signifikanta fel har 

begåtts under avbaathifieringen, däribland beslutet att utesluta Baathmedlemmar baserat på 

deras rang inom partiet snarare än individuell vanskötsel.25 Även Sissions och Al-Saiedi 

menar att avbaathifieringen var en djupt bristfällig process. En lärdom från 

avbaathifieringen är enligt författarna att vid liknande processer lägga större vikt på hur de 

personer som rensas ut från offentliga anställningar skall kunna ersättas.26 Aysegul Keskin 

Zeren skriver att ett av de största misstagen som begicks under avbaathifieringen var att 

processen ej bedömde individuellt ansvar samt att amerikanerna saknade nödvändiga 

kunskaper om det irakiska samhället.27 När det gäller avnazifieringen menar Alexandra F. 

Levy att den var misslyckad i det avseendet att processen inte lyckades avlägsna nazister 

från offentliga maktpositioner, många nazister undkom straff och kunde därför stanna kvar 

                                                      
23 Grodsky, Brian K (2010) Costs of Justice : How New Leaders Respond to Previous Rights Abuses, Notre Dame: 

University of Notre Dame Press, s. 38, 49-50. 
24 Meierhenrich, Jens ”The Ethics of Lustration” , s. 104, 106-107, 109, 115-118.  
25 Hatch. ”A Year of De-Baathification in Post-Conflict Iraq: Time for Mid-Course Corrections and a Long-Term 

Strategy”, s. 108-109.  
26 Sissions & Al-Saiedi. ”A Bitter Legacy: Lessons of De-Baathification in Iraq”, s. 1-2. 
27 Keskin Zeren. ”Iraq’s struggle with de-Ba`thification process”, s. 75. 
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på dessa poster. Trots detta ledde den amerikanska ockupationen till ett demokratiskt 

Tyskland.28 Även John H. Herz proklamerar att avnazifieringen var ett misslyckande då 

processen enbart tillfälligt nekade vissa nazister maktinflytande snarare än att utesluta dessa 

personer på lång sikt.29 

 

2.3 Val av teori 

2.3.1 Villkor för att transitional justice-mekanismer ska bli effektiva 

En teori som kommer att användas i denna uppsats är sex stycken villkor som Eric Stover, 

Miranda Sissions, Phuong Pham och Patrick Vinck identifierat i sin tidigare forskning som 

måste uppfyllas för att transitional justice-mekanismer skall vara effektiva i 

postkonfliktsamhällen. Med mekanismer avses alltifrån upprättandet av 

sanningskommissioner till utrensningar. För att transitional justice-mekanismer skall kunna 

kategoriseras som effektiva menar författarna för det första att åtgärder som vidtas måste 

ske i en säker miljö. Utan ett visst tillfredställande säkerhetsläge kan inte vittnen 

transporteras till domstolarna, brottsoffer kan inte vittna offentligt och utredare kan ej samla 

in bevismaterial på ett säkert sätt. Säkerhet betraktas därför som en central piedestal vid 

implementeringen av transitional justice-mekanismer. För det andra är det absolut 

nödvändigt att ett stort segment av befolkningen betraktar myndigheterna som 

implementerar transitional justice-mekanismer som legitima och opartiska. Detta anses vara 

särskilt viktigt i efterdyningarna av etniska konflikter eller om myndigheterna utgörs av en 

ockupationsmakt. För det tredje måste de myndigheter som implementerar transitional 

justice-mekanismer garantera att exempelvis en rättegångsprocess får tillräckligt med tid 

för att uppfylla verksamhetens fastställda mål. Om de implementerande myndigheterna 

saknar politisk vilja eller kapacitet kan denna punkt bli lidande. För det fjärde måste 

myndigheterna upprätta mekanismer och åtgärder på ett sätt som undviker kollektiv skuld. 

Den enligt författarna viktigaste förutsättningen är den femte, nämligen att transitional 

justice-processer är som mest effektiva om de tagits fram i samråd med de som drabbats 

mest av våldet. Till den grad det är möjligt bör alla sektorer av ett krigshärjat samhälle 

inkluderas och delta i transitional justice-processer. Den sjätte och sista förutsättningen är 

att transitional justice-mekanismer blir mer effektiva om de implementeras tillsammans 

med program som är utformade för att främja politisk, ekonomisk och social 

återuppbyggnad.30 

 

                                                      
28 Levy. ”Promoting Democracy and Denazification: American Policymaking and German Public Opinion”, s. 631. 
29 Herz. ”The Fiasco of Denazification in Germany”, s. 569, 592. 
30 Stover, Sissions, Pham & Vinck. ”Justice on hold: accountability and social reconstruction in Iraq”, s. 8-9. 
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Anledningen till att denna teori har valts beror på att den erbjuder ett tillfredställande 

verktyg för att analysera avbaathifieringens och avnazifieringens utformning och 

implementeringsprocess. Dessa villkor beskriver hur tranitional justice-mekanismer skall 

utformas för att i enlighet med teorin kategoriseras som effektiva, och för att kunna bedöma 

detta i de valda fallen behöver processerna rekonstrueras för att se huruvida exempelvis 

avnazifieringen i någon mån bidrog till kollektiv skuldbeläggning. Avbaathifieringen och 

avnazifieringen kommer således att bedömas utifrån dessa villkor för att klargöra om dessa 

två processer hade de villkor som krävs för att kunna kategoriseras som effektiva. Om någon 

av de två utrensningarna brister i många av dessa avseenden går det genom detta ramverk 

att förklara ett observerat utfall. För att exemplifiera detta ytterligare kanske en av dessa 

processer haltar i det avseendet att den politiska viljan saknas för att genomdriva 

utrensningarna, vilket sedan går att förklara genom att detta teoretiska ramverk föreskriver 

att sådan brist på politisk vilja inverkar menligt på transitional justice-mekanismers 

effektivitet. 

 

2.3.2 Meierhenrichs modell 

I artikeln The Ethics of Lustration skriver Jens Meierhenrich att det i varje modern 

ockupation föreligger en intressekonflikt mellan ockupanterna, lokalbefolkningen och den 

besegrade inhemska regimen gällande hur politik och mål bör utformas. Vidare beskriver 

Meierhenrich dynamiken som enligt honom föreligger vid utrensningar som sker under en 

ockupation genom en modell i tre steg. 1.) Ockupanten kommer att försöka avlägsna 

ledande representanter från den tidigare regimen samt sympatisörer av densamma från 

samhälleliga och politiska maktpositioner. 2.) Befolkningen i det ockuperade territoriet 

kommer i sin tur frukta excesser i implementeringen av utrensningarna och att de därmed 

ska förlora sin offentliga anställning. 3.) Medlemmar från den tidigare inhemska regimen 

kommer i allmänhet motsätta sig utrensningarna och försöka återfå förlorat inflytande.31 I 

och med att en av studiens frågeställningar berör vilken inverkan nationella aktörer haft på 

respektive process är denna modell är av intresse då den beskriver ett hypotiserat 

förhållande mellan just inhemska aktörer och ockuperande makt.  

 

2.4 Operationalisering av teorierna 
De sex villkoren föreskriver vad som krävs för att transitional justice-mekanismer skall vara 

effektiva. Om avbaathifieringen och avnazifieringen uppfyller dessa sex villkor är 

processerna enligt teorin således effektiva. Det som krävs för att dessa processer skall 

                                                      
31 Meierhenrich. ”The Ethics of Lustration”, s. 104. 
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kategoriseras som effektiva redovisas nedan i sex punkter. Under varje punkt redovisas 

vilken information som behöver inhämtas för att kunna besvara respektive 

punkt.  

 

1. De upprättas i en säker miljö. 

Här behöver information inhämtas gällande det allmänna säkerhetsläget i Irak och Tyskland 

under respektive process. En säker miljö bör innefatta avsaknad av exempelvis väpnade 

strider, terrordåd och våldsamma uppror. Särskilt angeläget under denna punkt är således 

att undersöka huruvida säkerhetsläget hade någon negativ inverkan på respektive process.  

2. Befolkningen betraktar de implementerande myndigheterna som legitima och opartiska. 

För att besvara detta behövs information beträffande den nationella befolkningens syn på 

de implementerande myndigheterna. Om befolkningen exempelvis ser utrensningarna som 

ett politiskt verktyg som används för att genomdriva omotiverade hämndaktioner kan de 

svårligen i deras ögon betraktas som opartiska och legitima. 

3. De implementerande myndigheterna opererar inom en rimlig tidsplan. 

Under denna punkt gäller det att undersöka om de myndigheter som genomdriver 

utrensningarna får tillräckligt med tid för att uppfylla utrensningarnas mål. Om 

implementerande myndigheter gång på gång beslutar att minska utrensningarnas omfattning 

eller att de omöjligen hinner utreda varje enskilt ärende kan detta indikera att de ej opererar 

inom en rimlig tidsplan.  

4. Utrensningarna bidrar ej till kollektiv skuldbeläggning. 

Om en utrensning utgår från att exempelvis etnisk tillhörighet eller medlemskap i ett 

politiskt parti per automatik innebär att en person är att betrakta som en förövare utan någon 

individuell prövning bidrar de i någon mån till kollektiv skuldbeläggning. 

5. Utrensningarna tas fram i samråd med lokalbefolkningen och nationella aktörer 

involveras i dess implementering.  

Under denna punkt behövs information gällande i vilken utsträckning ockupanterna 

involverat lokalbefolkningen och nationella aktörer i utrensningarna. Några relevanta frågor 

att ställa i förhållande till denna punkt är: Har ockupanterna tagit hänsyn till den nationella 

befolkningens syn på utrensningarna? Vilka implementerade utrensningarna, nationella 

myndigheter/kommissioner/domstolar eller ockuperande makt? 

6. Utrensningarna implementeras tillsammans med program utformade för att främja 

politisk/ social/ekonomisk återuppbyggnad.  

Under denna punkt kan information inhämtas beträffande vilka program som 

implementerats för att undvika potentiella negativa skadeverkningar av utrensningarna. Ett 
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exempel på ett sådant program kan vara om personer som rensats ut från offentliga 

anställningar mottagit lön/ersättning under en övergångsperiod eller om dessa erbjudits stöd 

för att erhålla en ny anställning. 

 

Meierhenrich modell kommer att tillämpas genom att undersöka om de tre steg som 

presenteras går att återfinna i avbaathifieringen respektive avnazifieringen. Detta kommer 

således innebära att studera huruvida 1.) Ockupanten avlägsnar ledande representanter från 

den tidigare regimen samt sympatisörer av densamma från maktpositioner 2.) Befolkningen 

fruktar excesser eller en alltför vid implementering av utrensningarna. 3.) Om medlemmar 

från den tidigare inhemska regimen försöker återta förlorat inflytande. Möjliga metoder för 

att återfå inflytande skulle exempelvis kunna vara väpnat motstånd mot ockuperande makt 

eller genom politiska påtryckningar. Meierhenrich skriver även att det i varje modern 

ockupation existerar en intressekonflikt mellan ockupanterna, lokalbefolkningen och den 

besegrade inhemska regimen. Ett sätt att praktiskt undersöka detta antagande är att analysera 

huruvida det sker en drastisk omläggning av utrensningarna om/när ockupanten ger 

nationella aktörer inflytande över processen, vilket i sin tur kan tyda på en intressekonflikt 

gällande hur utrensningarna skall genomföras. 

 

2.5 Teoriernas roll i denna uppsats 
Denna studie är att betrakta som en teorikonsumerande studie, vilket innebär att de enskilda 

fallen står i centrum av uppsatsen. Den övergripande uppgiften i en teorikonsumerande 

studie är att med hjälp av existerande teorier och förklaringsmodeller försöka förklara vad 

det var som hände i ett valt fall.32 I denna studie kommer teorierna att användas just på detta 

sätt då de sex villkoren och Meierhenrichs modell skall bidra till att etablera en 

förklaringsmodell i de respektive utrensningarna. Till exempel om processerna uppfyllde 

de sex villkoren. I en teoriprövande studie å andra sidan står den aktuella teorin i centrum 

som i form av konkreta hypoteser sedan prövas på ett empiriskt material. I teoriprövande 

studier väljs de undersökta fallen på grundval av att de belyser olika delar av teorin på ett 

adekvat vis.33 Denna studie är således av teorikonsumerande karaktär då teorierna kommer 

att användas för att förstå fallen bättre snarare än att avbaathifieringen och avnazifieringen 

strategiskt har valts för att bidra till en ökad förståelse kring de valda teorierna. 

                                                      
32 Esaiasson, Peter et. al (2017) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 5:e upplagan, 

Stockholm: Wolters Kluwer, s. 42. 
33 Ibid. s. 41. 
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs det för uppsatsens metodologiska val. I kapitlet återfinns dessutom 

ett källkritiskt resonemang samt olika metodologiska för- och nackdelar. 

 

3.1 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod kommer att tillämpas i denna studie. Anledningen till detta är att 

frågeställningarna är tämligen svårbesvarade vid användandet av en kvantitativ metod. 

Vissa delar av samhällslivet går nämligen inte att undersöka genom kvantitativa metoder 

med hjälp av statistik eller siffror. Det är till exempel besvärligt att försöka beskriva social 

interaktion förmedelst kvantitativ data. Detta kan avse hur beslut fattas, hur makt utövas 

och varför konflikter uppstår.34 Att undersöka utformningen samt implementeringen av 

avnazifieringen och avbaathifieringen involverar just en analys över de beslut som fattades 

i respektive process. De valda teorierna kan svårligen undersökas via en kvantitativ metod 

då de exempelvis ej statistiskt beskriver vad som krävs för att uppfylla villkoren för att 

kunna kategoriseras som effektiva. 

 

3.2 Jämförande fallstudie 
En fallstudie är att betrakta som en undersökning av en specifik företeelse, exempelvis en 

händelse, en institution eller ett skeende.35 En forskare kan antingen undersöka ett specifikt 

fall eller flera fall, om flera fall är föremål för undersökning kan studien klassificeras som 

en så kallad jämförande fallstudie.36 Denna studie kan kategoriseras som en jämförande 

fallstudie då jag ämnar att undersöka både avnazifieringen och avbaathifieringen. Robert K. 

Yin menar att det finns flera fördelar med att uträtta jämförande fallstudier jämfört med 

enskilda fallstudier. Resultatet från jämförande fallstudier anses ofta vara mer övertygande 

jämfört med när endast ett fall undersöks då slutsatser som uppstår från exempelvis två fall 

är att betrakta som mer kraftfulla än de som uppkommer från ett enda fall. På grund av dessa 

faktorer anser Yin att en jämförande fallstudie är att föredra framför fallstudier som 

behandlar ett enskilt fall. Det finns emellertid också nackdelar med jämförande fallstudier. 

En av dessa nackdelar är att metoden kan kräva att en forskare eller student måste tillskansa 

sig stora mängder information, vilket är tidskrävande.37 

 

 

 

                                                      
34 Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015) Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber AB. s.12.  
35 Merriam, Sharran B (1994) Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur, s. 24. 
36 Yin, Robert K (2009) Case Study Research Design and Methods, 4:e upplagan, London: Sage, s. 53. 
37 Ibid. s. 53, 60-61. 
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3.3 Val av fall 
Anledningen till att studera just avnazifieringen och avbaathifieringen beror på att de båda 

fallen delar många fundamentala likheter. I Irak genomdrev USA utrensningarna i egenskap 

av ockupant. Samma förhållande rådde i Tyskland 58 år tidigare. I Irak var ett av målen 

med avbaathifieringen att eliminera resterna av Saddam Husseins Baathparti.38 I Tyskland 

formulerades målen med avnazifieringen på ett snarlikt sätt, ett av dessa var nämligen att 

utplåna nazistpartiet.39 USA initierade emellertid dessa utrensningar i länder där ett specifikt 

parti fullständigt genomsyrade hela samhällslivet. I Irak hade Baathpartiet monopoliserat 

rätten till samtliga viktiga maktposter i landets institutioner. Medlemskap i Baathpartiet var 

ett krav för många yrken. Dessutom var rapporter från lokala medlemmar i Baathpartiet 

avgörande för att säkra en utbildningsplats eller ett jobb.40 I Tyskland hade det 

nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) under Adolf Hitler tagit kontroll över all 

offentlig förvaltning. NSDAP:s grepp om det tyska samhället var så hårt att till och med 

fotboll och schack enbart fick spelas av nationalsocialistiska organisationer.41 De 

amerikanska ockupanterna borde således ställts inför liknande utmaningar när det gäller att 

eliminera nazist- och Baathpartiets inflytande då dess partimedlemmar innehade i princip 

samtliga poster inom den offentliga sfären. Dessutom utformades avbaahtifieringen efter 

amerikanska erfarenheter av avnazifieringen,42 Självklart finns det också olikheter mellan 

Irak och Tyskland. I Irak hade den amerikanska koalitionen besegrat en illa omtyckt regim 

medan hela nationen Tyskland var besegrad efter andra världskriget. Tyskland hade också 

en större politisk, kulturell och etnisk sammanhållning jämfört med Irak som inte alls var 

ett lika homogent land, utan kännetecknades av etniska spänningar. Den tyska ekonomin 

var dessutom innan andra världskrigets utbrott en av Europas mest välutvecklade och 

väldiversifierade medan Irak var beroende av sin oljeindustri.43 Det var dock likheterna 

mellan de båda fallen som fick mig intresserad att skriva en studie om just Irak och Tyskland 

samt att det i stor utsträckning saknas en systematisk jämförelse mellan avbaathifieringen 

och avnazifieringen. Som det framgick i kapitel 2.2 har både avbaahtifieringen och 

avnazifieringen beskrivits i negativa ordalag, att jämföra dessa processer utifrån det 

                                                      
38 Stover, Sissions, Pham & Vinck. ”Justice on hold: accountability and social reconstruction in Iraq”, s. 19. 
39 Napoli, Joseph F (1949) ”Denazification from an American's Viewpoint”, The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, Vol. 264, s. 116. 
40 Stover, Sissions, Pham & Vinck. ”Justice on hold: accountability and social reconstruction in Iraq”, s. 19. 
41 Sträter, Arthur (1948) ”Denazification”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 

260, s. 45. 
42 Hatch. ”A Year of De-Baathification in Post-Conflict Iraq: Time for Mid-Course Corrections and a Long-Term 

Strategy”, s. 104. 
43 Malucci Jr, Thomas W (2008) ”Comparing the American Occupations of Germany and Iraq”, Yale Journal of 

International Affairs, Vol. 3, No. 1, s. 122. 
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teoretiska ramverket borde således möjliggöra framkomsten av komparativa poänger kring 

varför dessa utrensningar potentiellt kan betraktas som ineffektiva.  

 

3.4 Focused structured comparison 
Den huvudsakliga metod som kommer att användas i denna uppsats är focused structured 

comparasion (strukturerad, fokuserad jämförelse). Metoden introducerades av Alexander L. 

George och Andrew Bennett. George och Bennett skriver att metoden är strukturerad i det 

avseendet att forskaren författar ett antal frågor som återspeglar studiens syfte och teoretisk 

inriktning samt att dessa frågor sedan ställs i varje enskilt fall som är föremål för 

undersökning. Detta vägleder och standardiserar datainsamlingen, vilket därigenom 

möjliggör en systematisk jämförelse mellan resultaten som framkommit i respektive fall. 

Vidare menar George och Bennett att metoden är fokuserad då den enbart behandlar vissa 

aspekter av de undersökta fallen.44 I denna studie resulterar denna metod i ett strukturerat 

förhållningssätt då frågeställningarna 1-4 kommer att ställas i förhållande till både 

avnazifieringen och avbaathifieringen. Vidare är denna studie enligt Bennetts och Georges 

modell fokuserad då studien främst kommer att behandla hur processerna förhöll sig till de 

två valda teorierna. Ytterligare exempel på hur denna studie är fokuserad har angetts i 

kapitel 1.4. Anledningen till att i denna studie använda sig av strukturerad, fokuserad 

jämförelse beror på att metoden erbjuder ett ramverk för hur en man på ett adekvat sätt bör 

jämföra olika fall. Eftersom ett av studiens ändamål är att kontrastera avbaathifieringen och 

avnazifieringen lämpar sig denna metod väl. Kritik som har riktats mot structured focuced 

comparison grundar sig i att metodens förfarande riskerar att förvandla detaljrika historiska 

förklaringar till mer selektiva sådana baserat på teoretiska begrepp. Detta är i all sin enkelhet 

sant då viss förlust och förenkling av information är inneboende effekter i alla teoretiskt 

formulerade förklaringar.45 

 

3.5 Insamling & analys av empiriskt material 
Den huvudsakliga metod som har använts för att samla in empiri till denna uppsats har skett 

genom sökningar på ämnesspecifika huvudord på Umeå universitetsbiblioteks databas för 

att identifiera användbara vetenskapliga artiklar samt böcker inom ämnet. Anledningen till 

att material har samlats in på detta vis beror på att komparativa fallstudier tenderar att kräva 

rikliga mängder information.46 Detta behov kan således tillgodoses genom vetenskapliga 

artiklar och böcker inom ämnesområdet då dessa typer av källor till sin natur innehåller 

                                                      
44 George, Alexander L & Bennett, Andrew (2004)  Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, 

Cambridge: MIT Press. s. 67-70. 
45 Ibid. s. 93. 
46 Yin. Case Study Research Design and Methods, s. 53. 



 

14 
 

extensiva mängder information. Böcker och artiklar har valts ut om 

avbaathifieringen/avnazifieringen utgör ett av huvudämnena. Urvalsprocessen har gått till 

som så att jag först har läst en artikels abstract. Om det framkommer i abstract att 

avbaathifieringen/avnazifieringen är ett av artikelns huvudsakliga ämnesområde har den 

sedermera blivit föremål för analys. Om exempelvis avbaathifieringen endast nämns i 

förbifarten i ett abstract som huvudsakligen behandlar amerikansk militärstrategi har denna 

artikel ej valts ut. Om detta förhållande på något sätt är oklart i abstract, det vill säga vad 

som egentligen utgör artikelns huvudområde har jag läst introduktionsdelen samt 

slutsatserna i den berörda artikeln för att närmare kunna avgöra detta. De böcker som har 

valts ut har åtminstone behandlat avnazifieringen/avbaathifieringen i något av bokens 

kapitel. Ämnesspecifika huvudord jag har använt i sökningarna är: debaahtification, 

denazification, de-baahtification, de-nazification, denazifying och transitional justice Iraq. 

När det gäller artiklarna har en avgränsning i informationsinhämtningen varit att sortera 

sökningen på relevans och enbart läsa abstract på de 25 första artiklarna i respektive 

sökning. Umeå universitetsbiblioteks databas har dock inte tillgång till all relevant 

forskning inom detta område, för att kompensera för detta faktum har vissa källor valts ut 

på grundval att de återkommande förekommer som referenser i redan existerande forskning.  

 

För att analysera den insamlade empirin kommer en form av kvalitativ innehållsanalys att 

användas. Det övergripande syftet med innehållsanalys är att identifiera teman eller 

kategorier i det insamlade materialet. Genom att dela in ett textmaterial i olika teman företas 

samtidigt en reduktion av empirin då målet är att identifiera samt markera de mest relevanta 

och meningsfulla delarna i en text. Denna process företas genom kodning av det empiriska 

materialet. I deduktiv kodning används tidigare empirisk forskning och teorier för att 

utarbeta kategorier som materialet kodas utefter. Jag har nyttjat deduktiv kodning då de 

valda teorierna erbjuder ett ramverk för hur det empiriska materialet kan delas in i olika 

teman.47 Vid användandet av innehållsanalys etableras ett kodningsschema där 

kodningsenheterna är de teman som sedermera skall identifieras i det empiriska materialet.48 

De teman som jag har använt är främst sprungna ur teorierna i avsnitt 2.3. De utarbetade 

kodningsenheterna/teman för att analysera det empiriska materialet redovisas i bilaga 1. 

Dessa kodningsenheter är främst framtagna för att återfinna textpassager i den insamlade 

empirin som belyser olika aspekter av de valda teorierna.  

                                                      
47 Drisko, James & Maschi, Tina (2015) Content analysis, New York: Oxford University Press, s. 88, 93, 106. 
48 Boréus, Kristing & Bergström, Göran (2012) Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, 3:e upplagan, Lund: Studentlitteratur AB, s. 55. 
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3.6 Källkritik 
Sammantaget bedömer jag att det insamlade empiriska materialet har förhållandevis hög 

pålitlighet, eller reliabilitet. Den överväldigande majoriteten av källorna är antingen böcker 

eller artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter av forskare inom fältet. Samtliga artiklar 

har dessutom varit föremål för peer-review innan publicering, vilket innebär att andra 

forskare inom samma ämnesområde har granskat texten och gjort en bedömning av den 

vetenskapliga kvalitén. Detta borgar för en god pålitlighet då risken för uppenbara fel i 

texten torde minska. Somliga källor är publicerade nära inpå de båda utrensningarna, när 

det gäller exempelvis avnazifieringen är en del av källorna publicerade i slutet av 40-talet. 

Detta kan vara en fördel i det avseendet att informationen inte har förvrängts med tiden. 

Samtidigt kan nya forskningsrön ha tillkommit och det är möjligt att forskarna kan ha 

accentuerat de negativa implikationerna av utrensningarna för att argumentera för en 

policyförändring i programmen. I den mån det är möjligt kommer därför mer moderna källor 

att jämföras med de äldre sådana. En källa som inte åtnjuter lika hög reliabilitet som övriga 

källor är Paul Bremers memoar över hans tid som chef över CPA i Irak. Det finns en 

uppenbar risk att han i denna bok har ett intresse av att glorifiera sina insatser i Irak. 

Information från Bremers memoar kommer därför jämföras med andra källor innan den 

används för att se om den stämmer överens med vad forskare publicerat tidigare, allt för att 

försäkra mig om sanningshalten eller rimligheten i Bremers påståenden. Bremer var dock 

en synnerligen viktig aktör under avbaathifieringen vilket berättigar att använda hans 

memoar i denna uppsats. Några artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter är emellertid 

ej skrivna av forskare, ett exempel är Joseph F. Napoli som var chef över MG:s 

avnazifiering i Bremen. Detta ger dock en god inblick från någon som faktiskt var med och 

utformade programmet. Att använda flera olika forskare och olika typer av 

informationskällor kallas för triangulering och bidrar till att säkerställa en god validitet, 

alltså att studien fångar det man faktiskt är ute efter att belysa.49 Alltifrån dokument 

författade av Militärregeringen i Tyskland till vetenskapliga artiklar som beskriver olika 

aspekter av både avnazifieringens och avbaathifieringens utformning och implementering 

har använts som källor. Det finns därmed goda grunder för att denna studie skall ha 

förutsättningar för att beskriva och sedermera analysera de respektive utrensningarna utifrån 

frågeställningarna och de valda teorierna. 

 

 

                                                      
49 Merriam. Fallstudien som forskningsmetod, s. 177, 179. 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet, nämligen hur både avnazifieringen och 

avbaathifieringen utformades och implementerades. 

 

4.1. Avnazifieringen 

4.1.1 Bakgrund 

År 1945, i slutskedet av andra världskriget arrangerades en konferens i Jalta mellan USA:s 

president Franklin D. Roosevelt, Storbritanniens premiärminister Winston Churchill och 

Sovjetunionens diktator Josef Stalin. Dessa tre länder utgjorde de tre stora allierade staterna 

vilka hade stridit mot Tyskland under kriget. Tysklands kapitulation var nära förestående 

och på konferensen deklarerade de tre allierade staterna att deras mål vid en framtida 

ockupation av det tyska riket var att utplåna nazistpartiet, alltså det nationalsocialistiska 

tyska arbetarpartiet (NSDAP), dess organisationer och institutioner samt att eliminera 

nazistiskt inflytande på den offentliga, ekonomiska och kulturella arenan. Denna linje 

befästes när de tre segermakterna på Potsdamkonferensen efter Tysklands kapitulation 

bland annat proklamerade att alla tyskar som var mer än nominella medlemmar i 

nazistpartiet skulle avlägsnas från offentliga anställningar och höga poster inom viktiga 

privata företag.50 Den större delen av södra Tyskland ställdes sedermera under amerikansk 

administration och bildade tillsammans med Bremen och delar av Berlin den amerikanska 

ockupationszonen.51 

 

4.1.2 Militärregeringens åtgärder 

I den amerikanska ockupationszonen initierades utrensningarna, eller den så kallade 

avnazifieringen av den amerikanska militärregeringen (MG). Målet med dessa utrensningar 

förblev desamma som de allierade makterna hade kungjort på Potsdam- och 

Jaltakonferensen. Detta var en enorm uppgift. NSDAP hade 5-7 miljoner medlemmar i hela 

Tyskland, varav en fjärdedel återfanns i den amerikanska ockupationszonen. Lägg därtill 

100-tusentals personer som var medlemmar i en partiansluten organisation. Den första 

åtgärden MG vidtog för att sjösätta de omfattande utrensningarna var att tvinga alla tyskar 

som innehade offentliga anställningar att fylla i så kallade fragebogen. Dessa var 

omfattande frågeformulär om en individs tidigare anknytning till nazistpartiet och skulle 

förse MG med information för att avgöra huruvida en person skulle avlägsnas från sin 

offentliga anställning eller om sökande till dessa poster skulle nekas anställning. För att 

                                                      
50 Napoli. ”Denazification from an American's Viewpoint”, s. 116. 
51 Tent, James F (1982) Mission on the Rhine : reeducation and denazification in American-occupied Germany, 

Chicago: The University of Chicago Press, s. 1. 
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verifiera uppgifterna ackompanjerades ett fragebogen med en utredning för varje individ.52 

Om det i dessa fragebogen framkom att en person hade gått med i nazistpartiet innan första 

maj 1937 var det enda alternativet för MG att personen i fråga avskedades.53 Detta baserades 

på ett antagande hos MG att de tyskar som tecknade partimedlemskap innan detta datum 

måste ha varit aktiva nazister på grund av att vissa tyska yrkesgrupper efter detta datum 

ställdes inför valet att antingen bli medlemmar i NSDAP eller förlora sina jobb.54 Hela 1 613 

000 fyllde i dessa fragebogen, varav 23 % av dessa sparkades från sina anställningar.55 

Dessutom upprättade MG 136 kategorier av personer vilka var föremål för automatisk 

avskedning från sina anställningar.56 Kategorierna baserades på tidigare rang eller position 

inom nazistpartiet, regeringen, den statliga administrationen och partianslutna 

organisationer. Detta mekaniska förhållningssätt var dock föremål för kritik då 

inflytelserika nazister kunde undkomma utrensningarna på grund av att de ej föll inom en 

av dessa 136 kategorier. Samtidigt kunde mindre inflytelserika nazister fråntas sin 

anställning bara av den enkla anledningen att de hade en särskild rang inom till exempel en 

partiansluten organisation eller den statliga administrationen.57 I praktiken innebar dessa 

kategorier att många offentliganställda blev avskedade från sina anställningar utan att MG 

vare sig tillhandahöll en individuell prövning av varje individ eller en rätt att överklaga 

beslutet.58 

 

MG ansåg emellertid att avnazifieringen av den privata sektorn ej uppvisade 

tillfredställande resultat. Den 26 september 1945 utfärdade därför MG Military Government 

Law No. 8. Lagen gjorde det olagligt för alla tyska företag att anställa medlemmar i NSDAP 

eller anslutna organisationer alldeles oavsett vilken rang eller position personen i fråga hade 

åtnjutit inom den nazistiska organisationen. I enlighet med denna lag fick medlemmar i 

NSDAP enbart arbeta inom okvalificerade yrken.59 Lagen kom också att tillämpas inom den 

offentliga sektorn.60 Law No. 8 stipulerade därmed att samtliga tidigare medlemmar i 

nazistpartiet och dess anslutna organisationer skulle avlägsnas från sina anställningar. Ingen 

åtskillnad gjordes mellan aktiva nazister och de som enbart hade varit nominella 

medlemmar på pappret. Även personer som år innan Tysklands kapitulation av olika 

                                                      
52 Plischke. ”Denazifying the Reich”, s. 156, 158, 169. 
53 Militärregeringens civiladministration (1948) ”Denazification, cumulative review”, University of Wisconsin-Madison 

Libraries, s. 1. http://images.library.wisc.edu/History/EFacs/GerRecon/Denazi/reference/history.denazi.i0003.pdf  
54 Tent. Mission on the Rhine : reeducation and denazification in American-occupied Germany, s. 51. 
55 Plischke. ”Denazifying the Reich”, s. 158. 
56 Levy. ”Promoting Democracy and Denazification: American Policymaking and German Public Opinion”, s. 618. 
57 Herz. ”The Fiasco of Denazification in Germany”, s. 571. 
58 Plischke. ”Denazifying the Reich”, s. 165. 
59 Ibid, s.159. 
60 Tent. Mission on the Rhine : reeducation and denazification in American-occupied Germany, s. 51. 

http://images.library.wisc.edu/History/EFacs/GerRecon/Denazi/reference/history.denazi.i0003.pdf
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anledningar hade valt att lämna nazistpartiet eller en nazistisk organisation var föremål för 

dessa urskillningslösa utrensningar. De enda undantag som gjordes från denna lag var om 

någon som antingen avskedades eller nekades anställning kunde bevisa att de blev tvingade 

att teckna medlemskap i nazistpartiet samt att de aldrig hade varit aktiva i antingen partiets 

eller en nazistisk organisations aktiviteter.61 Effekterna av denna lag manifesterades tydligt 

i bland annat utbildningsväsendet. Av de lärare som var medlemmar i NSDAP beräknas 85-

90 % ha anslutit till partiet under tvång, lärare var ett naturligt mål för nazisterna då de var 

bland de mest talföra och kompetenta samhällsmedborgarna. På grund av att utrensningarna 

riktade in sig på medlemmar i nazistpartiet avskedads ungefär 50 % av alla lärare i den 

amerikanska ockupationszonen.62 Genom att helt sonika ha som mål att avlägsna samtliga 

medlemmar i den nazistiska organisationen bestraffade MG åsikter och politiska felsteg 

snarare än att bedöma i vilken utsträckning varje enskild medlem hade bidragit till de 

bestialiska brott som utfördes i nazismens namn.63 Även studenter drabbades av 

avnazifieringen, de nekades nämligen tillträde till utbildningsplatser på de tyska 

universiteten på grund av att de hade varit medlemmar antingen i partiet eller en ansluten 

organisation.64 Det finns bland annat exempel på hur studenter nekades tillträde till 

universiteten år 1945 av den anledningen att de spelat fotboll på 30-talet och därav varit 

tvungna att registrera sig som medlemmar i den nationalsocialistiska ligan för fysisk 

träning.65 Som en följd av dessa utrensningar rapporterade amerikanskt kontraspionage om 

en ökad fientlighet mot amerikanska myndigheter i universitetsstäder.66  

 

4.1.3 Ansvar delegeras till tyskarna 

Som en följd av den kritik som hade riktats mot MG:s avnazifiering bjöd militärregeringen 

in tyska tjänstemän som arbetade tillsammans med MG. De blev sedermera ombedda att 

lägga fram sina förslag till förändringar i programmet. På grundval av dessa förslag och den 

kritik som även tjänstemän inom MG framförde utarbetades en ny avnazifieringslag.67 MG 

hade som avsikt att överföra det huvudsakliga ansvaret för avnazifieringen till tyska 

myndigheter med inhemsk personal. Den nya lagen, Law for Liberation from National 

Socialism and Militarism utfärdades den 5 mars 1946.68 Lagen krävde att alla tyskar över 

18 år i den amerikanska ockupationszonen skulle fylla i så kallade Meldebogen, vilket var 

                                                      
61 Plischke. ”Denazifying the Reich”, s. 159, 165-166. 
62 Tent. Mission on the Rhine : reeducation and denazification in American-occupied Germany, s. 55-56. 
63 Griffith, William E (1950) ”Denazification in the United States Zone of Germany”, The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, Vol. 267, s. 75. 
64 Napoli. ”Denazification from an American's Viewpoint”, s. 115. 
65 Sträter. ”Denazification”, s. 46. 
66 Tent. Mission on the Rhine : reeducation and denazification in American-occupied Germany, s. 76, 80. 
67 Plischke. ”Denazifying the Reich”, s. 162. 
68 Herz. ”The Fiasco of Denazification in Germany”, s. 571. 
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frågeformulär över en persons politiska förflutna. Totalt 12 797 703 tyskar fyllde i dessa 

Meldebogen. Om det framkom i dessa formulär och/eller i en efterföljande utredning att en 

person hade varit medlem i antingen NSDAP eller en ansluten organisation avskedades 

personen från sin anställning och kunde ej återanställas innan en lokal tribunal hade fattat 

en slutgiltig dom i deras fall. De som enbart hade okvalificerade jobb fick emellertid 

fortsätta arbeta även under väntetiden, detta gällde även dem som MG tidigare hade 

avskedat.69 Dessa tribunaler kallades för Spruchkammern och skulle tillsammans med 

särskilda åklagare kategorisera varje person som fyllde i Meldebogen utefter fyra kategorier.  

Dessa var 1. Grov förbrytare (krigsförbrytare) 2. Aktivister och profitörer (aktiva anhängare 

av nazismen eller de som profiterade på nazisternas verksamhet) 3. Anhängare (nominella 

partimedlemmar) 4. Icke-förbrytare. De i kategori 1 och 2 dömdes till fängelse eller böter 

samt arbetsrestriktioner, som oftast var temporära. De i klass 3 tilldelades milda böter. Klass 

4 fick inga påföljder, utan gick helt fria. I samband med denna lag tillsattes även 

avnazifieringsministrar i respektive förbundsland vilka var ansvariga för att upprätthålla en 

effektiv och rättssäker avnazifiering i varje förbundsland.70 MG utövade dock fortfarande 

inflytande över avnazifieringen då de godkände tjänstemän inom tribunalerna och 

granskade beslut.71 MG skickade också direktiv till avnazifieringsministrarna.72 

 

Omedelbart efter att Law for Liberation from National Socialism and Militarism hade 

utfärdats började nazister som bara hade varit vanliga eller nominella medlemmar i NSDAP 

eller nazistiska organisationer utöva hård press på tribunalerna. Dessa ville att tribunalerna 

snabbt skulle avlägga ett beslut i deras fall så att de blev av med de arbetsrestriktioner som 

krävde att de enbart fick arbeta inom okvalificerade yrken under den tid som tribunalen 

förberedde deras ärende. Nazister som hade gjort sig skyldiga till brott hade emellertid inget 

intresse av att deras fall snabbt skulle avklaras då de visste att de skulle få tämligen hårda 

straff.  På grund av denna press fokuserade tribunalerna nästan uteslutande på att avlägga 

dom i fall som rörde oansenliga nazister. Detta skedde trots att bestämmelser från MG 

krävde att tungt belastade nazister skulle prövas först.73 MG hotade då att återigen överta 

allt ansvar över avnazifieringen om det inte skedde någon förbättring i detta avseende, hotet 

kom dock aldrig att realiseras trots att tribunalerna fortsatte att pröva de milda fallen först.74 

MG ville dessutom att tribunalernas personal skulle utgöras av antinazister. Enligt MG:s 

                                                      
69 Militärregeringens civiladministration.”Denazification, cumulative review”, s. 4, 10. 
70 Plischke. ”Denazifying the Reich”, s. 163-164. 
71 Levy. ”Promoting Democracy and Denazification: American Policymaking and German Public Opinion”, s. 619.  
72 Plischke. ”Denazifying the Reich”, s. 163. 
73 Militärregeringens civiladministration.”Denazification, cumulative review”, s. 4. 
74 Herz. ”The Fiasco of Denazification in Germany”, s. 573. 
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beräkningar kunde knappt 0,5 % av Tysklands totala befolkning kategoriseras som anti-

nazister vilket gjorde det tämligen omöjligt att rekrytera kompetent personal till dessa 

Spruchkammern. Resultatet blev att exempelvis antinazistiska skomakare och snickare utan 

juridisk erfarenhet tillsattes på dessa positioner.75 De som arbetade för dessa 

Spruchkammern blev dessutom ofta utstötta av andra tyskar.76 I vissa fall som 

Spruchkammern tog upp var situationen för vittnena problematiskt. I ett fall vägrade ett 

vittne dyka upp på grund av rädsla för den anklagade nazisten och i ett annat fall 

attackerades ett vittne efter rättegången av anhängare till den anklagade nazisten.77 De tyska 

politiska partierna var eniga i sina fördömanden av avnazifieringen. Att associeras till 

antingen avnazifieringen eller en tribunal innebar politiskt självmord. Både 

Socialdemokraterna och den politiska högern var emot utrensningarna, och högern 

attackerade avnazifieringen med slogans som ”12 år av Hitler – 1000 år av avnazifiering.”78 

Även tyska myndigheter kritiserade avnazifieringen, och kyrkan hade från början opponerat 

sig mot utrensningarna.79 För MG var det av stor vikt att mäta den tyska folkopinionen för 

att få en uppfattning kring hur tyskarna betraktade ockupationen. MG genomförde därför 

kontinuerligt undersökningar genom exempelvis enkäter om tyskars syn på bland annat 

avnazifieringen. När Law for Liberation from National Socialism and Militarism hade 

implementerats i nio månader minskade andelen som var nöjda med avnazifieringen från 

54 % till 34 %. I dessa undersökningar riktade tyskarna kritik mot att utrensningarna gick 

för långsamt samt att tribunalerna utdömde straff mot lågt uppsatta och obetydliga nazister 

samtidigt som de större fiskarna fortfarande gick fria.80 Den administrativa bördan var 

dessutom för tung för tribunalerna. De skulle avkunna dom i 3,5 miljoner fall, det var 

nämligen det antal som kategoriserades som klass 1, 2 och 3 förbrytare efter en utredning 

av dessa individers Meldebogen. Detta skulle ta ungefär 8,5 år att slutföra. För att lätta på 

denna börda utfärdade MG en amnesti i augusti 1946 för personer födda efter 1 januari 1919 

och var anklagade enligt kategori 3, anhängare. Ytterligare en amnesti godkändes den 24 

december 1946 och gällde också anhängare som antingen var låginkomsttagare eller minst 

50 % handikappade.81 MG:s förhoppning med dessa amnestier var bland annat att 

tillfredsställa den tyska opinionen samt stärka den tyska ekonomin då de som fick amnestier 

                                                      
75 Napoli. ”Denazification from an American's Viewpoint”, s. 119. 
76 Levy. ”Promoting Democracy and Denazification: American Policymaking and German Public Opinion”, s. 623. 
77 Herz. ”The Fiasco of Denazification in Germany”, s. 588. 
78 Napoli. ”Denazification from an American's Viewpoint”, s. 122. 
79 Griffith. ”Denazification in the United States Zone of Germany”, s. 72. 
80 Levy. ”Promoting Democracy and Denazification: American Policymaking and German Public Opinion”, s. 615, 622-

623. 
81 Militärregeringens civiladministration.”Denazification, cumulative review”, s. 5. 



 

21 
 

kunde återfå sina anställningar. En stark lokal ekonomi ansågs vara särskilt viktigt för att 

minska befolkningens mottaglighet för sovjetiska ekonomiska och politiska idéer.82 

 

4.1.4 Avnazifieringen avslutas 

MG ville vid denna tidpunkt revidera Law for Liberation from National Socialism and 

Militarism. På MG:s uppmaning beslutade då Länderrat, vilket var ett organ upprättat av 

MG bestående av politiker från respektive förbundsland inom den amerikanska zonen, att 

samtliga som hade kategoriserats som klass 2-förbrytare nu vara att betrakta som 

anhängare.83 Detta gällde dock inte de nazister som tillhörde organisationer som hade 

stämplats som kriminella i Nürnbergrättegångarna. Tribunalerna kunde endast ändra 

klassificeringen av en person om det inte fanns bevis för att personen var en inflytelserik 

nazist. En hård arbetsbelastning, brist på bevis och lokala påtryckningar omöjliggjorde dock 

en sådan bedömning.84 Det uppstod också en motsättning mellan tribunalerna och MG då 

ett av MG:s viktigaste mål var att utesluta högt uppsatta nazister från inflytelserika 

positioner. Tribunalerna baserade emellertid sina beslut på i vilken utsträckning en person 

hade varit involverad i nazistregimens aktiviteter snarare än rang inom partiet.85 MG drog 

tillslut tillbaka allt ansvar över avnazifieringen den 28 maj 1948.86 År 1949 hölls de sista 

rättegångarna i tribunalerna.87 Av de runt 12 miljoner Meldebogen som tribunalerna hade 

behandlat år 1948 hade 9 miljoner personer kategoriserats som icke-förbrytare, det vill säga 

kategori 4. De som beviljats amnestier utan rättegång uppgick till 2,4 miljoner. Av de fall 

tribunalerna tog upp friades 37 % helt från anklagelserna och 50,8 % kategoriserades som 

anhängare. Endast 0,1 % blev dömda som kategori 1-förbrytare. Bara några få procent av 

de som initialt kategoriserades som kategori 1 och 2 förbrytare blev dömda i enlighet med 

dessa kategoriseringar. Många nazister återfick sina positioner efter avnazifieringen. Hela 

76 % av åklagarna i förbundslandet Bayern var år 1948 före detta partimedlemmar i 

NSDAP.88 I många delar av den offentliga förvaltningen var 40-80 % av de anställda 

tjänstemännen återinsatta nazister.89 Av de sparkade lärarna återvände två tredjedelar till 

sina anställningar.90 Det förekom också att nazister som utreddes av tribunalerna i den 

amerikanska ockupationszonen flydde till antingen den brittiska eller franska zonen där de 

ofta kunde anställas då avanzifieringen i dessa zoner inte var lika strikt som i den 

                                                      
82 Levy. ”Promoting Democracy and Denazification: American Policymaking and German Public Opinion”, s. 629. 
83 Ibid, s. 630. 
84 Herz. ”The Fiasco of Denazification in Germany”, s. 574.  
85 Militärregeringens civiladministration.”Denazification, cumulative review”, s. 9.  
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87 Griffith. ”Denazification in the United States Zone of Germany”, s. 73. 
88 Herz. ”The Fiasco of Denazification in Germany”, s. 572, 591. 
89 Griffith. ”Denazification in the United States Zone of Germany”, s. 74. 
90 Tent. Mission on the Rhine : reeducation and denazification in American-occupied Germany, s. 223. 
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amerikanska zonen.91 NSDAP återfick dock inget inflytande i Tyskland och demokrati 

upprättades återigen i landet, även om Tyskland återuppbyggdes med vissa före detta 

partimedlemmar på inflytelserika positioner.92 

 

4.2 Avbaathifieringen 

4.2.1 Bakgrund 

I mars år 2003 invaderade den amerikanska koalitionen Irak.93 Efter tre veckors intensiva 

strider störtades Iraks diktator Saddam Hussein och USA initierade därefter en ockupation 

av landet.94 För att administrera det ockuperade Irak upprättade USA den provisoriska 

koalitionsmyndigheten (CPA), vilket var den civila amerikanska 

ockupationsförvaltningen.95 Som chef för CPA tillsattes Paul Bremer III som tidigare 

tjänstgjort som amerikansk diplomat.96 Förutom att påbörja återuppbyggnaden av det 

irakiska samhället och landets ekonomi måste Bremer även hantera de tydliga krav som 

ställdes gällande att rättvisa måste skipas i Irak efter 35 år av despotiskt styre. Under denna 

tidsperiod hade Saddam Hussein, hans Baathparti och den irakiska militären gjort sig 

skyldiga till massiva övergrepp av de mänskliga rättigheterna.97 I USA:s nationella 

säkerhetsråd rådde bred enighet kring att inflytelserika medlemmar i Baathpartiet måste 

avlägsnas från sina positioner för att visa den irakiska allmänheten att Saddam Hussein och 

hans jämlikar nu var maktlösa. I samarbete med den inflytelserika exilirakiern Ahmed 

Chalabi utformade delar av det amerikanska försvarsdepartementet ett utkast till ett dekret 

om avbaathifiering av det irakiska samhället som sedermera Bremer fick ta dela av.98 

Ytterligare instruktioner Bremer mottog från försvarsdepartementet var att den amerikanska 

koalitionen skulle verka för att utplåna Baathpartiets inflytande i Irak, eliminera resterna av 

Saddams regim och avlägsna de högst uppsatta inom Baathpartiet från deras positioner.99 

 

4.2.2 CPA:s åtgärder 

Bara fyra dagar efter Bremers ankomst till Irak utfärdade han och CPA den 19 maj 2003 

dekret No. 1: avbaathifieringen av det irakiska samhället.100 Baathpartiet hade ett hierarkiskt 

uppbyggt system där medlemmar kategoriserades i 12 olika nivåer baserat på rang inom 

                                                      
91 Plischke. ”Denazifying the Reich”, s. 160. 
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partiet.101 Dekret nummer ett stipulerade bland annat att Baathpartiet löstes upp och att 

samtliga inom de fyra högsta nivåerna i Baathpartiets organisation skulle sparkas från sina 

offentliga anställningar. Dessa personer förbjöds även att i framtiden inneha anställningar i 

den offentliga sektorn. Detta första dekret krävde även att de högst uppsatta inom den 

offentliga förvaltningen skulle utredas för potentiella anknytningar till Baathpartiet, om det 

framkom i en sådan utredning att en person de facto var medlem i Baathpartiet avskedades 

individen från sin anställning oberoende av vilken rang personen ifråga hade åtnjutit inom 

partiet. Detta förhållningssätt tillämpades även i statligt anslutna företag, universitet och 

sjukhus. Bremer hade emellertid möjlighet att godkänna undantag från dessa utrensningar 

från fall till fall.102 Målet med dekret no. 1 var således att eliminera Baathpartiets inflytande 

i Irak vilket skulle åstadkommas genom att avskeda vissa kategorier av partimedlemmar 

från positioner som berättigade dem till inflytande och makt. Innan uppsägningarna företogs 

ingen bedömning av varje individs kompetens eller grad av delaktighet i kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna. Baathmedlemmar avskedades på grund av deras rang i antingen 

partiet eller den offentliga förvaltningen. Grundantagandet var att medlemmar som utgjorde 

de fyra högsta nivåerna i Baathpartiet på något sätt måste ha varit delaktiga i diverse brott 

mot de mänskliga rättigheterna då dessa fyra nivåer representerade partieliten. En liknande 

motivering låg bakom uppsägningarna av Baathmedlemmar på höga poster inom den 

offentliga förvaltningen. Nämligen att de omöjligen hade kunnat erhålla samt bibehålla 

dessa poster om de inte haft ett individuellt engagemang i de brott som begicks av 

Baathpartiet.103 

 

Den 23 maj 2003 utfärdade Bremer och CPA sitt andra dekret som löste upp den irakiska 

säkerhetstjänsten, underrättelsetjänsten, försvarsministeriet, armén, flottan och 

flygvapnet.104 Dessa hade frekvent använts av Saddam Hussein för att förtrycka sin egen 

befolkning och vissa anställda inom militären och säkerhetstjänsten hade fungerat som 

Husseins privata torpeder.105 Genom att lösa upp dessa organisationer skulle möjligheten 

minska för Baathmedlemmar att återvända till forna maktpositioner. Samtliga anställda 

inom försvarsministeriet, försvarsmakten, säkerhets- och underrättelsetjänsten avskedades 

från sina anställningar och mottog slutlön vid uppsägningen förutom de Baathmedlemmar 

som var del av de fyra hösta nivåerna inom partiet.106 CPA utformade också ett program för 
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utbetalningar under en övergångsperiod där samtliga yrkesmilitärer mottog månatliga 

ersättningar som utbetalades till alla förutom 8 000 befäl som var medlemmar i Baathpartiet. 

Dessa ersättningar fortsatte betalas ut under hela ockupationen. En engångsutbetalning 

gjordes också till samtliga värnpliktssoldater.107 Beslutet att lösa upp den irakiska militären 

ledde emellertid till att ungefär 350 000 män med potentiell tillgång till vapen förlorade sina 

anställningar.108 Kritiker menar att en stor skara före detta militärer till följd av beslutet 

kände sig förödmjukade och fientligt inställda till den amerikanska koalitionen.109 Beslutet 

anses ha varit en mycket stor bidragande orsak till att göda det uppror som iscensattes mot 

den amerikanska koalitionen.110 Säkerhetsläget var under hela ockupationen mycket 

prekärt. Militanta medlemmar i Baathpartiet försökte med hjälp av väpnat våld motarbeta 

den amerikanska koalitionen för att återta sina forna maktpositioner. Ett av de mest kritiska 

säkerhetshoten utgjordes av tusentals före detta elitsoldater i den irakiska armén som 

tillsammans med både inhemska och utländska jihadister låg i bakhåll på koalitionstrupper 

och attackerade dessa genom krypskyttar samt improviserade sprängmedel.111  

 

4.2.3 Ansvar delegeras till irakierna 

Det ursprungliga dekretet om avbaathifieringen av det irakiska samhället skulle enbart 

utesluta omkring 1 % av samtliga medlemmar i Baathpartiet från offentliga anställningar. 

CPA var angelägna om att utrensningarna enbart skulle drabba denna procent, men det var 

svårt att vara så precis på grund av undermåliga underrättelser om medlemmar i 

Baathpartiet. Bremer menade också att CPA inte hade samma kännedom om Irak och 

Baathpartiet som irakierna själva, vilket gjorde det nödvändigt att försöka involvera 

nationella aktörer i avbaathifieringen.112 I juli år 2003 upprättade CPA Iraks styrande råd 

(IGC), vilket var Iraks provisoriska regering som övertog det huvudsakliga ansvaret för 

avbaathifieringen.113 En av ledamöterna i IGC var Ahmed Chalabi och under den tid han 

tjänstgjorde som ledare i IGC upprättade Chalabi och IGC helt oberoende av CPA det högre 

nationella avbaathifieringsrådet (HNDBC).114 Chalabi tillsattes sedermera även som chef 

över HNDBC.115 Chalabi var en extremt högljudd förespråkare för avbaathifieringen och 

var dessutom en av de ledande rösterna som hade propagerat för att störta Saddam Hussein. 

Irak hade sedan länge varit ett land som var djupt splittrat av etniska spänningar mellan 
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bland annat shiamuslimer, sunnimuslimer och kurder. Precis som Saddam Hussein var de 

flesta i Baathpartiet sunnimuslimer som i sin tur systematiskt hade utsatt både shiamuslimer 

och kurder för omfattande övergrepp.116 När Saddam Hussein sedermera störtades av den 

amerikanska koalitionen fruktade många sunniter att ett framtida styre besående av en 

majoritet shiiter och kurder skulle se landets sunniter som kollektiva syndabockar för de 

brott som hade begåtts av Baathpartiet och Hussein.117 Denna farhåga kom delvis att 

besannas genom de åtgärder som Chalabi vidtog i egenskap av chef för HNDBC. 

 

Shiiten Chalabi tillsatte snabbt personal i HNDBC, varav de flesta tillhörde shiitiska 

politiska fraktioner.118 Som medlem i den provisoriska regeringen kunde Chalabi vara med 

och utforma riktlinjer i avbaathifieringen och simultant vara ansvarig för att genomdriva 

utrensningarna som chef över HNDBC. Detta upplägg gjorde processen mycket 

politiserad.119 Chalabi och HNDBC kom genast att utvidga utrensningarna utan att 

konsultera CPA.120 Enligt beslut från HNDBC blev det nämligen förbjudet att utse 

medlemmar i Baathpartiets fyra högsta nivåer till uppdrag eller arbeten inom den politiska 

sfären, organisationer, media och TV/radio.121 I ett tal den 12 januari 2004 noterade Chalabi 

att 28 000 Baathmedlemmar hittills hade avskedats från sina offentliga anställningar som 

en följd av utrensningarna och att lika många kvarstod att avskeda, något som skulle företas 

av HNDBC. CPA motsatte sig detta uttalande och menade att detta var en alldeles för hög 

siffra.122 Trots den växande klyftan mellan HNDBC och CPA fortsatte Chalabis aggressiva 

metoder när 12 000 irakiska lärare avskedas sedan HNDBC summariskt nekat deras 

överklaganden. Bremer försökte då återfå någon typ av kontroll över processen då han 

krävde att HNDBC skulle förse både CPA och den provisoriska regeringen (IGC) med 

månatliga rapporter innehållande namn och position på avskedade personer samt vilka som 

sedan anställdes för att ersätta avskedade Baathmedlemmar. Senare samma månad 

beordrade Bremer Chalabi att tygla de fanatiska utrensningarna.123 CPA hade emellertid 

blivit i princip en irrelevant aktör inom avbaathifieringen då HNDBC kunde genomdriva 

förändringar oavsett vilken syn CPA hade på saken.124 Under den tid då CPA ansvarade för 
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utrensningarna hade lärare inte berövats sina anställningar då underrättelser hade påvisat att 

irakiska lärare under Saddam Husseins styre ställdes inför valet att antingen gå med i 

Baathpartiet eller förlora sina anställningar. Bremer och utbildningsministern i IGC kom 

därför överens om att så snabbt som möjligt återinsätta de omkring tiotusen lärarna som 

hade sparkats av HNDBC helt sonika på grund av att de var medlemmar i Baathpartiet. 

Detta menade Chalabi var som att tillåta nazister i Tysklands regering efter andra 

världskriget. Bremer medger att det uppenbarligen var fel av honom att från början ge ett 

politiskt organ som IGC ansvar över avbaathifieringen.125 

 

Många sunnimuslimer betraktade avbaathifieringen som en kollektiv bestraffning som 

syftade till att utesluta sunniter från framtida deltagande i det politiska och offentliga livet i 

Irak. Bland sunnimuslimer rådde dessutom en stark uppfattning kring att HNDBC var ett 

politiskt verktyg under shiitisk kontroll.126 Avbaathifieringen kom att eskalera den politiska 

konflikten mellan olika etniska grupper i Irak. Konsekvent kritiserades avbaathifieringen 

för att i självaste verket vara en avsunnifieringsprocess.127 I en enkätundersökning av ICTJ 

och University of California ansåg en majoritet av de tillfrågade irakierna att de som begått 

brott inom Baathpartiet borde avsättas från sina positioner, men att det var fel att bestraffa 

individer enbart på basis av medlemskap i Baathpartiet. CPA misslyckades emellertid i stor 

utsträckning att fånga upp dessa yttringar hos det irakiska folket då de inte gjorde några 

nämnvärda ansträngningar som syftade till att konsultera irakierna gällande hur önskvärd 

avbaathifieringen faktiskt var.128 CPA:s högkvarter omgärdades av ett massivt 

säkerhetsarrangemang, och de amerikanska ockupanterna hade därigenom lite, om ens 

någon kontakt med det irakiska folket.129 När konsultationer väl skedde tenderade de att 

vara mellan tjänstemän inom CPA å ena sidan och exilirakier som hade återvänt till landet 

eller irakier som CPA tillsatte i IGC å andra sidan.130 

 

4.2.4 Avbaathifieringen under amerikansk ockupation upphör 

I juni 2004, en dag innan Bremer lämnade Irak och CPA därmed skulle överlämna makten 

till den nyvalda irakiska övergångsregeringen utfärdade Bremer ett memorandum där han 

försökte dra tillbaka HNDBC:s maktbefogenheter. Bremer berättigade även den nya 

övergångsregeringen att lösa upp HNDBC och etablera ett nytt organ som skulle överta 
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ansvaret över avbaathifieringen.131 HNDBC var dock vid det här laget för byråkratiskt 

robust för att helt sonika lösas upp via ett simpelt memorandum. HNDBC kom därför att 

fortsätta verka i Irak även efter att den amerikanska ockupationen formellt avslutades i juni 

2004. Detta memorandum markerade dock slutet för avbaathifieringen under amerikansk 

ockupation. Under denna tid hade runt 40 000 Baathmedlemmar avskedats från sina 

anställningar inom den offentliga sektorn. Ungefär 45 000 offentliga tjänstemän hade 

tillhört de fyra högsta nivåerna inom Baathpartiet samtidigt som knappt hälften av de 

sammanlagt 111 000 offentliga tjänstemännen hade varit medlemmar i Baathpartiet.132 

Ännu en effekt av avbaathifieringen var de runt 350 000 militärer som blev arbetslösa till 

följd av att Iraks försvarsmakt löstes upp.133 Många av dessa återanställdes dock i Iraks nya 

försvarsmakt som CPA upprättade.134 

5. Analys 
I detta kapitel kommer det företas en analys av uppsatsens resultat med huvudsaklig 

utgångspunkt i uppsatsens valda teorier som kommer användas för att etablera en förståelse 

kring processernas utformning och implementering. 

 

5.1 Uppfylldes villkoren för att kunna kategoriseras som effektiva? 
Nedan följer en analys beträffande om utrensningarna levt upp till de sex villkor som måste 

uppfyllas för att transitional justice-mekanismer skall anses som effektiva, i enlighet med 

Stovers, Sissions, Phams och Vincks teori.   

1. De måste upprättas i en säker miljö. 

När det gäller Irak kan detta villkor svårligen anses vara uppfyllt. Trots att de strider som 

följde i kölvattnet av den amerikanska invasionen enbart varade i tre veckor fortsatte 

säkerhetsläget att vara högst bekymmersamt under hela den efterföljande amerikanska 

ockupationen. Bland annat krypskyttar, bakhåll och improviserade sprängmedel utgjorde 

allvarliga säkerhetshot för de amerikanska ockupanterna. Faktum är att de åtgärder som 

CPA vidtog under avbaathifieringen bidrog till ett försämrat säkerhetsläge. Beslutet att lösa 

upp den irakiska försvarsmakten var med största sannolikhet en stor bidragande orsak till 

det uppror som sedermera iscensattes mot de amerikanska ockupanterna. Före detta 

elitsoldater, lojala Saddam Hussein sparkades från sina anställningar i och med att CPA 

utfärdade dekret No.2. Dessa kom sedan att utgöra ett av de mest akuta säkerhetshoten mot 

den amerikanska koalitionen. I Tyskland å andra sidan har i princip ingenting i det empiriska 
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materialet indikerat att avnazifieringen upprättades i en osäker miljö. Det har emellertid 

framkommit att vittnen i tribunalerna, de så kallade Spruchkammern, ibland var utsatta för 

diverse förtretligheter. I ett fall som en tribunal skulle avlägga dom i dök inte ett vittne upp 

på grund av rädsla för den åtalade och efter det att en tribunal hade behandlat ett annat fall 

attackerades ett vittne av anhängare till en åtalad nazist. Detta indikerar det rådde bristande 

säkerhet för vittnen i vissa fall. Detta är emellertid enstaka incidenter och förtäljer således 

mycket lite om det allmänna säkerhetsläget. Utöver dessa exempel finns ingen grund i att 

betvivla att avnazifieringen upprättades i en säker miljö. Till skillnad från Irak har det ej 

framkommit att de amerikanska ockupanterna i Tyskland möttes av väpnat motstånd eller 

våldsamma uppror. Detta villkor kan därmed anses vara uppfyllt i fallet Tyskland. 

 

2. Ett stort segment av befolkningen betraktar de implementerande myndigheterna som 

legitima och opartiska. 

Vissa grupper i Tyskland ökade sin fientlighet gentemot de amerikanska ockupanterna till 

följd av avnazifieringen. Ett exempel är studenter som blev nekade utbildningsplatser på 

universitet på grund av samröre med NSDAP eller någon form av nazistisk organisation. 

Amerikanskt kontraspionage rapporterade därav om en ökad fientlighet gentemot 

amerikanska myndigheter i tyska universitetsstäder. De tyska partierna oavsett ideologisk 

hemvist motsatte sig avnazifieringen. Att som antingen politiker eller politiskt parti 

associeras med avnazifieringen eller tribunalerna innebar politiskt självmord, vilket 

indikerar att de myndigheter som implementerade avnazifieringen ej betraktades som 

legitima. Att de tyskar som arbetade för tribunalerna ofta blev utstötta stärker denna 

uppfattning samt att även kyrkan var emot utrensningarna. Dessutom var tämligen få tyskar 

nöjda med hur avnazifieringen implementerades, i en undersökning som MG genomförde 

var endast 34 % nöjda med avnazifieringen. I dessa undersökningar riktades även kritik mot 

att tribunalerna endast avlade domar i fall som behandlade lågt uppsatta nazister medan de 

stora fiskarna fortfarande gick fria från lagens långa arm. Detta kan tolkas som ett 

ifrågasättande av tribunalernas opartiskhet i och med att de tog parti för de högt uppsatta 

nazisterna då dessa initialt inte ställdes inför rätta. Detta villkor kräver enligt teorin att ett 

stort segment av befolkningen måste betrakta de implementerande myndigheterna som 

legitima och opartiska. Sammantaget går det ej att påvisa att detta var fallet. Därmed 

uppfylldes ej detta villkor i Tyskland. I Irak betraktade främst sunnimuslimerna de 

implementerande myndigheterna med stor skepsis. Många sunnimuslimer ansåg att 

HNDBC endast var ett politiskt verktyg för shiamuslimerna vars yttersta syfte i och med 

avbaathifieringen vara att utesluta landets sunniter från allt typ av samhälleligt inflytande. 
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Beslutet att lösa upp den irakiska försvarsmakten resulterade dessutom i att en stor skara 

före detta militärer betraktade ockupationsmyndigheterna med allt större fientlighet. Detta 

villkor uppfylldes ej i Irak då landets sunniter svårligen kan ha sett bland annat HNDBC 

som en legitim institution. Båda dessa fall manifesterar således svårigheterna med att få en 

stor del av befolkningens och samhällets stöd när storskaliga utrensningar iscensätts. 

Missnöjet i Irak bottnar dock i mång och mycket i de inneboende etniska spänningarna 

mellan främst sunniter och shiiter, liknande etniska spänningar beskonades de amerikanska 

ockupanterna från under avnazifieringen av Tyskland. Det är särskilt allvarligt att både 

avnazifieringen och avbaathifieringen ej uppfyller detta villkor då detta villkor enligt teorin 

är särskilt angeläget om implementerande myndigheter utgörs av en ockupationsmakt. 

 

3. De implementerande myndigheterna opererar inom en rimlig tidsplan. 

I Tyskland uppfylldes inte detta villkor. I och med Law for Liberation from National 

Socialism and Militarism skulle alla vuxna Tyskar fylla i så kallade Meldebogen, totalt cirka 

12,8 miljoner tyskar fyllde i dessa frågeformulär. Av dessa skulle tribunalerna avlägga dom 

i 3,5 miljoner fall vilket skulle ha tagit 8,5 år att slutföra. Detta ansåg MG vara alldeles för 

lång tid och för att minska på den mycket tunga administrativa bördan utfärdades amnestier 

till olika grupper. Den politiska viljan saknades för att slutföra programmet så som det var 

tänkt. Att utfärda amnestier till bland annat låginkomsttagare och personer födda efter 1 

januari 1919 som därmed blev av med sina arbetsrestriktioner och återigen kunde bidra till 

den tyska ekonomin ansågs vara viktigare än att pröva alla 3,5 miljoner fall. Tidspress 

genomsyrade hela avnazifieringen. Ett exempel på detta var när tribunalerna skulle 

kategorisera om klass 2-förbrytare till anhängare, men bara om det fanns bevis för att 

personen i fråga inte var en inflytelserik nazist. En sådan individuell bedömning 

omöjliggjordes dock av en mycket hård arbetsbelastning och därmed saknades den tid som 

krävdes för att genomföra sådana bedömningar. I avbaathifieringen har det inte framkommit 

några bevis som talar för att implementerande myndigheter var under tidspress, vilket 

indikerar att detta villkor uppfylldes i Irak med reservation för viss informationsbrist när det 

gäller hur avbaathifieiringen förhöll sig till just detta villkor. 

 

4. Utrensningarna skall ej bidra till kollektiv skuldbeläggning.  

Detta villkor uppfylldes varken i Tyskland eller Irak. I Irak baserades utrensningarna 

antingen på rang inom Baathpartiet eller den offentliga förvaltningen. Ingen individuell 

bedömning gjordes angående varje individs involvering i de brott Saddamregimen hade 

begått. Grundantagandet i avbaathifieringen var istället att medlemmar i Baathpartiets fyra 
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högsta nivåer eller högt uppsatta partimedlemmar inom den offentliga förvaltningen måste 

ha varit involverade i tidigare kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Samma mekaniska 

förhållningssätt tillämpades även i Tyskland där de amerikanska ockupanterna initialt 

upprättade 136 kategorier som var föremål för automatiska avskedningar, likaså de personer 

som anslöt till NSDAP innan den 1 maj 1937. Vidare stipulerade Law No. 8 att nazister 

oavsett rang endast fick arbeta inom okvalificerade yrken samt gjorde det olagligt för 

företag att anställa medlemmar i antingen NSDAP eller nazistiska organisationer. I båda 

dessa fall bestraffades således åsikter och medlemskap i ett visst parti snarare än i vilken 

utsträckning varje individ hade felat. Följaktligen betraktade de amerikanska ockupanterna 

de som stod på NSDAP:s och Baathpartiets medlemslistor som direkt ansvariga för de brott 

som hade begåtts i partiernas namn. I många fall stämde ej detta, vad beträffar de sparkade 

lärarna i både Irak och Tyskland blev många avskedade enbart på grund av partimedlemskap 

trots att de hade anslutit under tvång. Ett sådant förhållningssätt som bestraffar individer 

enbart på basis av medlemskap i ett parti utgör en typ av kollektiv bestraffning. En 

avgörande skillnad mellan de båda fallen är dock att Law for Liberation from National 

Socialism and Militarism i Tyskland krävde att en tribunal prövade varje individ som fyllde 

i Meldebogen för att kategorisera dessa i en av fyra kategorier. Någon sådan individuell 

bedömning av varje individ företogs inte i Irak. I och med detta går det att argumentera för 

att avnazifieringen inte i lika stor utsträckning bidrog till kollektiv skuldbeläggning som 

avbaathifieringen. Det går dock att argumentera för motsatt uppfattning i och med att 

samtliga partimedlemmar straffades i Tyskland om man räknar bort de som fick amnestier 

jämfört med Irak där enbart högt uppsatta inom partiet eller den offentliga förvaltningen 

avskedades. I Tyskland bötfälldes även anhängare, alltså nominella medlemmar i 

nazistpartiet bara på grund av deras partimedlemskap.  

 

5. Utrensningarna tas fram i samråd med lokalbefolkningen och nationella aktörer 

involveras i dess implementering. 

I stora drag kan detta villkor anses vara uppfyllt under avnazifieringen. Tyska tjänstemän 

som arbetade tillsammans med MG bjöds in för konsultationer där de ombads att presentera 

förslag till förändringar i avnazifierringen till följd av den kritik som hade riktats mot 

programmet. Tillsammans med tyska tjänstemän utformades följaktligen en ny lag, Law for 

Liberation from National Socialism and Militarism. Nationella aktörer involverades på en 

bred front, i varje förbundsland tillsattes avnazifieringsministrar och lokala tyska tribunaler 

var ytterst ansvariga för att genomdriva avnazifieringen. Även om nationella aktörer 

involverades under avbaathifieringen genom IGC och HNDBC uppvisade denna process ej 
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samma tendenser till samråd med lokala aktörer som avnazifieringen. CPA gjorde nämligen 

inga nämnvärda ansträngningar som syftade till att konsultera det irakiska folket och de 

amerikanska ockupanterna hade överlag mycket lite kontakt med det irakiska folket. MG i 

Tyskland, till skillnad från CPA i Irak visade ett genuint intresse för den tyska folkopinionen 

och genomförde dessutom förändringar i programmet till följd av negativa sentiment hos 

den tyska befolkningen. När det framkom i dessa undersökningar att tyskarna var missnöjda 

gällande att lågt uppsatta nazister bestraffades medan inflytelserika sådana gick fria 

utfärdade MG amnestier för vissa som var anklagade som kategori 3-förbrytare för att blidka 

den tyska opinionen. Sådan finkänslighet inför den lokala opinionen saknades i Irak, varför 

detta villkor inte kan anses vara uppfyllt under avbaathifieringen. 

 

6. Utrensningarna implementeras tillsammans med program utformade för att främja 

politisk/ social/ekonomisk återuppbyggnad.  

Detta villkor kan anses vara uppfyllt i både Irak och Tyskland. Under avbaathifieringen 

mottog sparkade yrkesmilitärer månatliga ersättningar, dessa utbetalningar fortsatte under 

hela den amerikanska ockupationen och värnpliktssoldater mottog en engångsutbetalning. 

Denna policy gällde dock inte befäl som var medlemmar i Baathpartiet. Hursomhelst var 

dessa ersättningar troligtvis menade att förse avskedade militärer med kapital under en 

övergångsperiod för att underlätta deras ekonomiska uppehälle då de hade berövats sina 

anställningar. Ytterligare en tanke torde ha varit att dessa individer med potentiell tillgång 

till vapen utgör ett mindre hot mot koalitionen om de mottar dessa utbetalningar snarare än 

att söka ekonomisk lycka med väpnade medel mot den amerikanska koalitionen. I Tyskland 

kan amnestierna utgöra ett program som var utformat för att främja ekonomisk 

återuppbyggnad. Amnestierna implementerades nämligen på grund av att MG bland annat 

ville stärka den tyska ekonomin då de som mottog amnestierna kunde bli av med sina 

arbetsrestriktioner och därmed åter kunde bidra till Tysklands ekonomiska återuppbyggnad. 

 

5.2 Meierhenrich modell & nationella aktörer 
Meierhenrich modell gav god förståelse för skeendena i både avnazifieringen och 

avbaathifieringen.  Första steget, nämligen att ockupanten kommer försöka avlägsna 

representanter från den tidigare regimen och sympatisörer av densamma från 

maktpositioner stämde väl in i de båda fallen. CPA i Irak iscensatte utrensningar av de 

Baathmedlemmar som tillhörde de fyra högsta partinivåerna från anställningar i den 

offentliga sektorn som berättigade dem till inflytande. I Tyskland förbjöds även 

partimedlemmar oavsett rang att anställas inom privata företag, vilket är ett exempel på hur 
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även sympatisörer bestraffades. Steg två i modellen, nämligen att befolkningen fruktar 

excesser vid implementeringen av utrensningarna gick att återfinna i de båda fallen. 

Sunnimuslimerna i Irak gav uttryck för en sådan uppfattning då de anklagade hela 

avbaathifieringen för att egentligen vara en avsunnifieringsprocess. Detta förhållande var 

inte lika påtagligt i Tyskland, men det faktum att många tyskar riktade kritik mot att 

tribunalerna utdömde straff mot oansenliga medlemmar i NSDAP samtidigt som högt 

uppsatta medlemmar gick fria kan tyda på att tyskarna ansåg att avnazifieringen 

implementerades för brett. Steg tre i Meierhenrich modell, nämligen att medlemmar från 

den tidigare inhemska regimen i allmänhet kommer att motsätta sig utrensningarna och 

försöka återfå förlorat inflytande manifesterades tydligt i Irak. Militanta medlemmar i 

Baathpartiet försökte nämligen med hjälp av väpnat våld återta sina förlorade 

maktpositioner. I Tyskland manifesterades detta steg främst genom att somliga nazister som 

utreddes av tribunalerna i den amerikanska ockupationszonen flydde till den brittiska eller 

franska ockupationszonen som inte hade ett lika brett avnazifieringsprogram. Därmed 

kunde de återfå det inflytande som de potentiellt hade berövats om de hade stannat i den 

amerikanska zonen. 

 

Exempel på hur nationella aktörer påverkade avnazifieringen är när lågt uppsatta 

medlemmar i NSDAP utövade hård press på tribunalerna att de snabbt skulle avkunna dom 

i deras ärende så att deras arbetsrestriktioner kunde hävas. Tribunalerna var oförmögna till 

att stå emot denna press, därför avlade de i början av processen i princip uteslutande domar 

i fall som handlade om oansenliga medlemmar i NSDAP. Detta trots att MG krävde att 

tribunalerna först skulle ta upp fall som rörde tungt belastade nazister. Tyska politiska 

partier och kyrkans antipati mot avnazifieringen kan också ha bidragit till negativa tyska 

sentiment gentemot utrensningarna. I Irak å andra sidan bidrog en del av de som avskedades 

från sina anställningar till ett försämrat säkerhetsläge då både militanta medlemmar i 

Baathpartiet samt före detta elitsoldater, lojala Saddam Hussein med hjälp av väpnat våld 

försökte motsätta sig den amerikanska ockupationen. När väl CPA delegerade ansvar för 

avbaathifieringen till nationella aktörer utvidgades utrensningarna i och med att HNDBC, 

utan att konsultera CPA introducerade ett nationellt förbud mot att utse medlemmar i 

Baathpartiets fyra högsta nivåer till uppdrag eller arbeten inom den politiska sfären, 

organisationer, media och TV/radio. Meierhenrich skriver även att det i varje modern 

ockupation föreligger en intressekonflikt mellan ockupanterna, lokalbefolkningen och den 

besegrade inhemska regimen gällande hur politik och mål bör utformas. Detta 

manifesterades tydligt när ansvar för avbaathifieringen överfördes från CPA till IGC och 



 

33 
 

senare HNDBC. Chalabi menade som chef för HNDBC i ett tal den 12 januari 2004 att 

ytterligare 28 000 Baathmedlemmar kvarstod att sparka. CPA kontrade med att denna siffra 

var alldeles för hög. CPA hade inget intresse i att utvidga utrensningarna, men det 

shiamuslimskt dominerade HNDBC som vid denna tid allt mer började likna ett politiskt 

verktyg hade en helt annan syn på saken. När HNDBC sparkade 12 000 lärare beordrade 

Paul Bremer Chalabi att tygla vad i de amerikanska ockupanternas ögon var fanatiska 

utrensningar som inte riktade in sig på den 1 % av Baathmedlemmarna som var CPA:s 

ursprungliga måltavla. I Tyskland syntes denna intressekonflikt gällande hur utrensningarna 

bör utformas när tribunalerna, de så kallade Spruchkammern, baserade sina domar på i 

vilken utsträckning varje individ hade varit delaktig i nazistregimens brott snarare än rang 

inom partiet. Att utesluta högt uppsatta nazister från inflytelserika positioner var ett av MG:s 

viktigaste mål, från att mekaniskt ha uteslutit vissa kategorier av nazister ändrades denna 

policy när ansvar delegerades till tyskarna genom att tribunalerna lade störst vikt vid 

individuellt handlande snarare än vilken position en åtalad hade åtnjutit inom den nazistiska 

organisationen. Detta är en tydlig gemensam utmaning de amerikanska ockupanterna 

ställdes inför i både Irak och Tyskland, nämligen hur nationella aktörer bör involveras i 

implementeringen av utrensningarna. Erfarenheter från dessa fall visar att det kan ske 

förhållandevis drastiska omläggningar av utrensningarna när ockupanten delegerar ansvar 

till nationella organ. I Irak utvidgades utrensningarna till CPA:s stora missnöje medan 

tribunalerna i Tyskland lade mindre vikt vid rang inom NSDAP än vad MG tidigare hade 

gjort. MG hotade även vid ett tillfälle att återta ansvar över processen om tribunalerna inte 

började ta upp fall som rörde högt uppsatta nazister. Att utrensningarna vidgades i Irak när 

nationella aktörer fick ansvar över processen medan detta inte var fallet i Tyskland kan bero 

på de etniska spänningarna i Irak. De som tillsattes på positioner inom HNDBC kom främst 

från politiska fraktioner inom shiamuslimska kretsar som troligtvis hade anledning till att 

hämnas gamla oförrätter som det främst sunnimuslimska Baathpartiet gjort sig skyldiga till.  

 

5.3 Måluppfyllelse 
Målen med avnazifieringen uppfylldes delvis. Ett mål var att utplåna Nazistpartiet, vilket 

uppfylldes då NSDAP aldrig återfick något maktinflytande i Tyskland. Det gick emellertid 

sämre med målet att eliminera nazistiskt inflytande i den offentliga och ekonomiska arenan, 

vilket skulle åstadkommas genom att avlägsna de som var mer än nominella medlemmar i 

nazistpartiet från offentliga anställningar och höga poster inom privata företag. År 1948 var 

nämligen 76 % av åklagarna i Bayern före detta medlemmar i NSDAP samtidigt som 40-80 

% av tjänstemännen inom många delar av den offentliga förvaltningen var återinsatta 
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nazister. Många som faktiskt var mer än nominella medlemmar i NSDAP borde dessutom 

ha undkommit straff då kategori 2-förbrytare kom att kategoriseras om till anhängare. I Irak 

upplöstes Baathpartiet genom dekret No.1. Något politiskt inflytande tycks Baathpartiet inte 

ha återfått under den amerikanska ockupationen, målet att eliminera just partiets inflytande 

var därmed förhållandevis lyckat. Baathmedlemmar utövade dock fortfarande ett inflytande 

i den meningen att ett fragment av dessa tog upp vapen mot den amerikanska 

ockupationsmakten. Målet att avlägsna de högst uppsatta inom Baathpartiet från deras 

positioner lyckades också i någon mening. Ungefär 40 000 medlemmar inom de fyra högsta 

partinivåerna avskedades från sina offentliga anställningar under den amerikanska 

ockupationen samtidigt som runt 45 000 personer som tillhörde partiets fyra högsta nivåer 

arbetade inom denna sektor. 

6. Avslutning 
I detta kapitel redogör jag för studiens slutsatser och ger förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsatser 
Denna uppsats har påvisat att avbaathifieringen och avnazifieringen ej uppfyllde de villkor 

som krävs för att kategoriseras som effektiva. Detta beror bland annat på att båda 

processerna i viss mån bidrog till kollektiv skuldbeläggning. Det mekaniska 

förhållningssättet där utrensningarna baserades på rang tillämpades i både Tyskland och 

Irak. Denna policy ändrades dock i Tyskland när tyska tjänstemän bjöds in av MG för att 

förändra programmet och utarbeta en ny lag där tribunaler skulle bedöma varje enskilt fall. 

Någon sådan individuell prövning företogs inte i Irak och viljan att konsultera den nationella 

befolkningen var större i Tyskland än i Irak, vilket är en skillnad mellan processerna. En 

gemensam utmaning som manifesterades i båda fallen var svårigheterna att få befolkningen 

att betrakta de implementerande myndigheterna som legitima. I Irak låg främst etniska 

spänningar bakom detta då sunniterna betraktade det shiadominerade HNDBC som ett 

verktyg för att exkludera sunniter från allt inflytande i samhället. I Tyskland förekom ej 

dessa etniska spänningar, men ändå skydde bland annat politiska partier allt samröre med 

tribunalerna. Vidare uppvisade båda fallen intressekonflikter mellan nationella aktörer och 

ockupanterna. När ansvar delegerades till främst HNDBC i Irak utvidgades processen till 

att även innefatta ett förbud för vissa kategorier av Baathmedlemmar att exempelvis arbeta 

inom Tv-branschen. Den nationella aktören HNDBC påverkade processen i den meningen 

att utrensningarna blev ännu mer drakoniska. Nationella aktörer i form av vissa 

Baathmedlemmar påverkade situationen i Irak då de med hjälp av vapen motsatte sig den 

amerikanska ockupationen. I Tyskland påverkade nationella aktörer processen i form av att 
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lågt uppsatta nazister utövade hård press på tribunalerna att fort avlägga dom i deras fall 

vilket ledde till att tungt belastade nazister länge gick helt fria. Tribunalerna påverkade 

också processen i det avseendet att de inte lade lika stor vikt vid en persons tidigare rang 

inom partiet som MG hade gjort, utan snarare bedömde individuellt handlande. En 

gemensam utmaning i båda dessa fall när en ockupant initierar utrensningar är att 

ockupanternas initiala mål med utrensningarna kan hämmas när ansvar delegeras till 

nationella aktörer, i Irak vidgades processen och omfattade därmed fler personer än vad som 

initialt var avsikten. Både i Tyskland och Irak uppfylldes målen delvis med utrensningarna 

då NSDAP och Baathpartiet inte återfick politiskt inflytande under ockupationen. 

Avnazifieringen var dock ett misslyckande i det avseendet att många nazister återfick sina 

positioner medan högt uppsatta partimedlemmar i Baathpartiet till stor del lyckades 

uteslutas från inflytelserika positioner i den offentliga sektorn. Baathmedlemmar och 

soldater, lojala Saddam Hussein fortsatte dock utöva inflytande i landet genom deltagande 

i det väpnade motstånd som iscensattes mot de amerikanska ockupanterna.  

  

Tidigare forskning accentuerade hur dessa processer kan betraktas som ett misslyckande 

eller ett fiasko, denna uppsatts har bidragit till en förklaringsmodell kring varför dessa 

utrensningar inte är att betrakta som effektiva enligt Stovers, Sissions, Phams och Vincks 

teori. Det är emellertid svårt att sia om huruvida det finns en inneboende motsättning mellan 

ockupation och utrensningar. Hursomhelst lär en ockupant ställas inför liknande svårigheter 

som amerikanarna stötte på i dessa två fall, nämligen vikten av att utrensningarna betraktas 

som legitima och vilka åtgärder som skall vidtas för att involvera nationella aktörer utan att 

tappa kontroll över utrensningarna. Att balansera de krav på vedergällning med de simultana 

krav som ställs på att snabbt initiera återuppbyggnad av det ockuperade landet är en skör 

balansgång. Detta illustrerades inte minst av de amnestier som MG utfärdade i Tyskland där 

de som mottog amnestier åter kunde bidra till Tysklands återuppbyggnad samtidigt som 

vissa förövare högst troligt slapp straff i och med dessa amnestier. Fortsatt forskning inom 

detta fält skulle kunna inkludera fler fall där en ockupant initierat utrensningar för att nå en 

större generaliserbarhet i resultaten. Ytterligare en intressant ingång i fortsatt forskning vore 

att studera de aspekter av avnazifieringen och avbaathifieringen som behandlar borttagandet 

och förbudet mot symboler, statyer och liknande som kunde associeras med Baathpartiet 

eller nazistpartiet. Denna aspekt behandlas knappt alls i den forskning jag tagit del av till 

denna uppsats, en djupdykning i dessa processer skulle således kunna bidra till att fylla en 

identifierad kunskapslucka.   
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Bilaga 1 - Kodschema 
 

Kodningsenheter Exempel 

Säkerhet Beslutet att lösa upp den irakiska 

försvarsmakten bidrog i mycket hög grad 

till det uppror som sedan följde. 

Legitimitet/opartiskhet Sunniterna klagade över att 

avbaathifieringen användes för att stänga 

ute sunniter från framtida deltagande i 

landets offentliga och ekonomiska liv. 

Tid Ett sätt att reducera arbetsbördan för 

tribunalerna var att utfärda amnestier. 

Kollektiv skuldbeläggning Baathmedlemmar bedömdes inte 

individuellt utefter kompetens eller 

deltagande i kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna. Istället avskedades personer 

på grund av deras rang inom Baathpartiet 

eller den offentliga förvaltningen. 

Samråd För att komma tillrätta med dessa problem 

uppmanades tyska tjänstemän som 

arbetade med MG att lämna in sina 

förslag. På grundval av dessa förslag och 

den kritik som lades fram av medlemmar 

inom MG utformades en ny 

avnazifieringslag. 

Program Under en övergångsperiod fick alla 

sparkade yrkesmilitärer månatliga 

ekonomiska ersättningar. 

Nationella aktörer Iraks styrande råd (IGC) etablerade Det 

högre nationella avbaathifieringsrådet 

(HNDBC) i november 2003. Ahmad 

Chalabi tillsattes som dess ordförande. 

Han utvidgade omedelbart utrensningarnas 

omfattning. 

Mål/måluppfyllelse Ett av syftena med avnazifieringen var att 

avlägsna alla nazistiska och militaristiska 

influenser från offentliga ämbeten.  /  

 

76 % av bayerska åklagare var före detta 

medlemmar i nazistpartiet.  

Bakgrund Bremer sade att han den 9 maj fick ett 

utkast till en order om avbaathifiering av 

det irakiska samhället. 

 


