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Abstract
Imperialism has for a long time been an important concept in international relations. The
literature identifies many different types of imperialism. After the great de-colonization
scientists stopped discussing “classic” imperialism, i.e. using physical strength in the form of
conquest and occupation to subdue weaker states. Instead focus has for decades been on a
new form of imperialism using economic measures to suppress weaker states; this is called
neo-imperialism. Galtung, one of the leading scholars of imperialism, is among the scholars
who have dismissed classic imperialism to be a thing of the past.

This study asks whether classical imperialism can explain the situation in Morocco-Western
Sahara and China-Tibet. Implementing the theories of classic imperialism and identifying
several typical indicators of its existence clearly show the presence of classic imperialism in
the case studies of China’s occupation of Tibet and the Moroccan occupation of Western
Sahara. Thus, the results tell us that these theories are still of relevance in explaining the
relationship between a stronger state and a weaker neighbouring state.
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1 Inledning
Imperialism har funnits i alla tider och i oräkneliga former. Det gamla Romarriket är troligen
det första exemplet de flesta kommer att tänka på. Assyrien, Egypten, Perserriket, Hindus,
Inkariket, Österrike-Ungern, Ottomanska riket, Storbritannien, Frankrike, Portugal och så
vidare är blott några andra exempel på imperialism. Klassisk imperialism har ofta gått ut på
att expandera territorium och finna nya råvaror och andra resurser att föra till de centrala
delarna av imperiet. Staden Rom var till exempel det självklara navet i det vidsträckta
imperium som spred sig ut från metropolen. Där höll eliten till och där skedde i princip allt av
vikt.

Idag är de flesta ense om att vi lever i en annan sorts värld utan imperialistiska stater och folk
och att imperiernas tid slutade i samband med andra världskrigets slut.1 Under mitten av
1900-talet förändrades den politiska världskartan dramatiskt. De enorma landområden som
styrdes från olika europeiska stater beviljades självständighet och fick ta över styret av sin
egen framtid. Antalet stater i världen mångdubblades snabbt och helt nya sätt växte fram för
att koordinera kontakter mellan olika folk, bland annat genom bildandet av flera
internationella organisationer som FN.

De europeiska imperierna monterades ner och kolonierna gavs självständighet. I områdena
som lämnades över till lokalbefolkningarna skrevs konstitutioner, parlament skapades och
olika styrelseskick introducerades med olika resultat.

De gamla teorierna om en stat i centrum och dess koloniala områden i periferin modifierades
och nya teorier utvecklades. De kända moderna imperierna hade inte längre några kolonier att
tala om och därför inte heller några perifera områden för råvaruproduktion och extra marknad
för industriprodukter. Det talades istället om en nyformad imperialism där de gamla
kolonierna med ekonomisk makt hölls i koppel även om de hade politisk frihet.

1

Pomper, 2005, sid. 3
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Innebär då detta att de gamla centrum-periferi-teorierna som handlar om ren politisk makt
verkligen är så förlegade som är allmänt antaget? De gamla imperierna har som sagt monterat
ner den gamla imperialistiska politiska strukturen.

Än idag lever dock folk dock under ockupation och det finns ett stort antal gränstvister och
liknande i världen. Västsahara och Tibet är exempel på nationer som har blivit invaderade,
ockuperade och annekterade.

Västsahara och Tibet har blivit ockuperade av Marocko respektive Kina. Marocko var själv
länge en koloni splittrad under spanskt och franskt styre som genom krig och i strid mot egna
utfästelser erövrade landet2. Även om Kina inte varit en koloni var man under lång tid i
underläge mot de europeiska staterna som genom krig tvingade landet till en lång rad
eftergifter vilka i mycket kännetecknar ett perfieriområde3.

Marocko och Kina har med tiden tagit upp allt mer plats i sina respektive regioner. Deras
närmaste grannar Västsahara och Tibet har fått ge vika för deras ambitioner på makt och
naturresurser. De har utvecklat tendenser som antyder att de numera är periferiområden till
Marocko respektive Kina och lever båda nu under direkt militär ockupation.

Hur förhåller sig de klassiska teorierna om imperialism till de här två fallen? Det är möjligt att
det existerar en nyimperialism men det torde inte utesluta att de gamla politiskt imperialistiska
strukturerna fortfarande är i bruk. Uppsatsens grundläggande problem handlar således om ifall
teorier om klassisk imperialism kan hjälpa oss att förstå utvecklingen i territorier som präglas
av en annan mäktigare stats erövring.

1.1 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att pröva i vilken grad teorierna om klassisk imperialism kan
förklara, genom en jämförande studie, förhållandet mellan Västsahara och Marocko
respektive Tibet och Kina.

2

NE, http://databas.bib.vxu.se:2057/jsp/search/article.jsp?i_art_id=251581&i_sect_id=25160106&i_word=
marocko&i_history=1, 2008-01-04, 12:27
3
NE, http://databas.bib.vxu.se:2057/jsp/search/article.jsp?i_art_id=224961&i_sect_id=224958&i_word=kina
&i_history=1, 2008-01-04, 12:31
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1.2 Frågeställningar
I vilken utsträckning kan klassisk imperialism förklara situationen mellan Kina-Tibet och
Marocko-Västsahara?

Uppsatsen kommer bland annat belysa frågan om det finns nya stater som har tagit över
systemet med imperialism. Utöver detta kommer uppsatsen att undersöka huruvida gamla
perifera kolonier valt att agera samt vilken roll dessa tagit på sig i förhållande till andra stater i
dess närhet.

1.3 Disposition
Den här uppsatsen är uppbyggd i tre olika delar: teori, empiri och analys. Till att börja med, i
teorikapitlet, kommer olika teorier kring imperialism att redovisas. En ansats till
implementering av teorin görs genom att identifiera diverse indikatorer för imperialistiska
strukturer. I metodkapitlet redogörs för val av fall, hur teorierna används för att identifiera
imperialism och vilket material uppsatsen använder. Därefter följer en empirisk del där fallen
undersöks i förhållande till indikatorerna. I uppsatsens analyskapitelanalyseras de funna
indikatorerna i förhållande till teorierna om imperialism. Uppsatsen avslutas sedan med att
sammanfatta och diskutera resultatet.

7

2 Teori
Det finns en lång rad teorier kring staters förhållande till varandra och det förhållande som går
under begreppet ”imperialism” används för att beskriva ett oräkneligt antal olika situationer,
strukturer, förhållningssätt och liknande. Den här uppsatsen kommer att komplettera teorier
kring imperialism med realismen för att stärka förståelsen av staters agerande och deras
förhållningssätt till varandra. Detta eftersom realismen diskuterar maktanvändning och bidrar
till att förklara varför det ligger i en stats intresse att öka makten den har till sitt förfogande.
Realismen diskuterar maktanvändning och förklarar varför det ligger i en stats intresse att öka
makten den har till sitt förfogande. Detta diskuteras på ett för uppsatsen relevant sätt och
bidrar till ökad förståelse av vad för rationell grund det finns för stater att engagera sig i
imperialism.

Imperialism i sig används som nämnts för att förklara vitt skilda företeelser. Idag är det
vanligt att tala om olika sorters nyimperialism vilka går ut att på rika och industrialiserade
västländer genom diverse strukturer fortfarande exploaterar den så kallade tredje världen på
dess råvaror, arbetskraft och sociala kapital. I den här uppsatsen kommer dock en mer
klassiskt syn på imperialism att användas vilken grundar sig i mer konkret maktutövning med
hjälp av fysisk styrka i form av militär och polis.

2.1 Realismens teorier
Realismen är en av de mer dominerande och äldsta politiska teorierna när det kommer till
internationella relationer. Realister anser att världen består av stater i ett anarkiskt system. Det
vill säga, det finns ingen överordnad institution som styr staterna och därför är det lagar om
makt och styrka som styr. Statens överlevnad kan aldrig vara garanterad och det är därför av
stor vikt att staten är så stark som möjligt för att kunna försvara sig. Enligt realister ligger alla
staters högsta mål och intresse i simpel överlevnad. Det anses till exempel inte tillrådigt att
lita på någon utanför staten för säkerhet och skydd vilket gör realister skeptiska till
organisationer som FN.4

4

Dunne, Brian, Schmidt, Brian C., sid. 142-144
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Realismens ena grundbult går ut på statens ackumulerande av makt. När en stat ökat sin
säkerhet eller makt sker detta per automatik på bekostnad av en eller flera andra staters
säkerhet och makt. Om grannstaten till exempel förbättrar sina militära styrkor minskar genast
den egna makten och kraften bakom dina militära styrkor i ett eventuellt krig eller under en
förhandling.5

Det allra viktigaste är enligt realisterna att den egna staten överlever. Det råder delade
meningar om strävan efter makt i sig själv är legitim eller om strävan efter ökad säkerhet är
det vikigaste för att säkerställa den egna statens oberoende. Statens säkerhet eller överlevnad
får dock aldrig riskeras.6

När en stat ökar sin makt eller säkerhet leder det till att grannstaten känner sig tvingad att
själv också göra detsamma eftersom de aldrig kan veta om den första staten gör det för att öka
sin egen säkerhet eller för att ändra status quo i maktbalansen som råder. Historiskt sett ser
realister att vissa staters agerande har lett till att andra stater har slutat existera vilket alltså blir
ett väldigt konkret hot i den anarkiska tillvaron som anses råda. I den här anarkiska tillvaron
finns det ingenting som gör att våld och krig blir illegitimt utan det är snarast fakta som var
stat för sig måste försvara sig mot själv.7

2.2 Imperialism
Det finns en myriad av definitioner och associationer när det gäller ordet ”imperialism”. Nu
för tiden menar forskare ofta någon sorts nyimperialism eller neo-kolonialism av ekonomisk
och/eller kulturell karaktär. Inte allt för sällan är det amerikansk eller västerländsk
imperialism man syftar på. Tanken är att vissa stater, USA och Europa, genom ekonomisk
makt fortfarande håller andra stater, Tredje Världen, i koppel.8

Uppsatsen kommer dock beröra imperialism på ett något mer traditionellt plan. Den
imperialism som uppsatsen diskuterar är närmast klassisk och berör politisk imperialism där
en stat genom aggression försöker ställa en annan stat under sin vilja. Det leder ofta fram till

5

Dunne, Brian, Schmidt, Brian C., sid.150-151
Dunne, Brian, Schmidt, Brian C., sid.151-152
7
Dunne, Brian, Schmidt, Brian C., sid.142-145
8
San Juan, 1999, sid. 24
6
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en ekonomisk och/eller kulturell integrering av de nyligen annekterade territorierna. Detta ska
dock inte blandas ihop med den kulturella och ekonomiska västerländska imperialism som
ofta åberopas numera där stater anses påverkas utan någon egentlig konkret aggression från
imperialistlandet ifråga.

2.3 Klassisk imperialism
Stora delar av världen har legat under ett eller annat imperium och den imperialistiska
strukturen har historiskt sett varit långt vanligare än territorier grundade på stamtillhörighet
eller nationer. Imperier har funnits i en lång rad olika varianter och har manifesterat sig på
olika sätt vad gäller storlek och sort. En gemensam nämnare är dock att en utländsk makt har
den högsta suveräna auktoriteten. Den har, åtminstone i första instans, erhållits genom
användning av våld, det vill säga ockupation.9

Andra tecken på klassisk imperialism är militära erövringar, exploatering av erövrade folk
genom skatt, krav på tribut och värnplikt. Konfiskering och erövring av tillgångar som
fördelas inom den egna administrationen och till jordägare och bosättare som flyttar till det
nya territoriet. Den centrala makten är samlad i en kärna, ofta i form av ett hov, en oligarki
eller liknande. Stora projekt och strategier är vanliga samt utbildning av elitens barn att styra
över andra. Detta är typiska tecken men alla behöver inte uppfyllas för att enheten ska anses
ha en imperialistisk struktur. Ett annat tydligt tecken är att styret av enheten inte är
demokratisk eller på annat sätt styrs med befolkningens fulla uttryckliga samtycke.10

Det är, och var, även vanligt med spänningar mellan det erövrande folket och det erövrade
folket. Flera gamla europeiska imperier har i nationalismens tidsålder upptäckt att till och med
de först erövrade folken i områden som länge betraktats som ”kärnland” har uttryckt
missnöje, spänningar och nytt motstånd.11

2.4 Marxistisk utvecklingsteori
Vi börjar inom marxismen där det av Lenin finns utarbetade teorier vilka går ut på att
kapitalismen har skapat ett världssystem med ett utpräglat centrum omgivet av en periferi.
9

Pagden, 2005, sid. 29-30
Pomper, 2005, sid. 1-3
11
Pomper, 2005, sid. 5
10
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Kärnan utarmar periferin och ser till att befolkningen där i princip endast producerar råvaror.
Periferin används även som en viktig marknad för att den kapitalistiska borgarklassen ska ha
någonstans att sälja sitt produktionsöverskott. För att kunna köpa de industriprodukter som
behövs i periferin måste de betala genom att sälja råvaror till centrum som kan användas för
tillverkning av industriprodukterna.12

Utöver de två ekonomiska zonerna nämnda ovan har den amerikanske historikern och
sociologen Immanuel Wallerstein utarbetat en teori om en tredje ekonomisk zon. Denna kallar
han för semi-periferin. De olika zonerna är fast i ett självförstärkande system där tillgångar
dräneras från periferin mot centrum. Detta gör att de rika blir rika medan de fattiga blir
fattigare.13 Mer konkret anses centrum bestå av de kapitalistiska och industrialiserade staterna
medan periferin består av de råvaruproducerande staterna i tredje världen. Enligt teorin
exploateras alltså dessa stater ekonomisk och styrs politiskt av centrumländerna.14

Ett sätt för centrumländerna att lättare kanalisera dräneringen av resurser från
periferiområdena var att upprätta koloniala städer där administration, polis och militär
centraliserades. På detta sätt fick man en sorts fysiskt brohuvud till det perifera området.15

2.5 Strukturell imperialism
Andra forskare som Galtung anser dock inte att den här imperialismen är bunden till
kapitalismen. De anser istället att det rör sig om en allmän dominanspolitik baserad på
intressemotsättningar. Världens länder interagerar inom en komplicerad kedja eller väv av
centrum-periferi-relationer där varje centrum har periferier vilka i sin tur har centrum och så
vidare. De globala centrumstaterna har under sig en eller flera regionala satelliter som var och
en kan fungera som centrumstat för länder längre ut i periferin. Periferiländernas kontakter
med omvärlden går i huvudsak genom centrumnationen och begränsar därför deras interaktion
med övriga stater.16

12

Hobden, Stephen, Wyn Jones, Richard, sid. 206-207
NE, http://databas.bib.vxu.se:2057/jsp/search/article.jsp?i_art_id=338544, 2007-12-04, 14:53
Hobden, Stephen, Wyn Jones, Richard, sid. 207-208
14
NE, http://databas.bib.vxu.se:2057/jsp/search/article.jsp?i_art_id=142849. 2007-12-04. 15:56
15
Encyclopædia Britannica, http://databas.bib.vxu.se:2072/eb/article-68808. 2007-12-05, 15:02
16
NE, http://databas.bib.vxu.se:2057/jsp/search/article.jsp?i_art_id=142849, 2007-12-04, 15:59
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Galtung menar att det finns en lång rad av olika imperialistiska strukturer. Bland annat
politiska, ekonomiska, militära, kulturella och sådana baserade på dominans av
kommunikation. Han menar att imperialism kan utgå från ett av de områdena för att sedan
sprida sig in över de andra områdena. Politisk imperialism kräver till exempel strukturer från
en centrumnation och medan periferinationen lyder och kopierar strukturen. Här är det vanligt
med koncept om ”moderland” och liknande som gör det naturligt att beslutsprocessen flyttas
till centrumnationen istället för att stanna i periferinationen.17

Galtung identifierar vidare tre olika sorters imperialism vid olika tidsepoker: dåtid, nutid och
framtid. Anledningen till detta är att förutsättningarna för de imperialistiska strukturerna
varierar över tid. Det gäller till exempel opinion, ändrade synsätt, modernare och/eller nya
former av kommunikation och så vidare. 18

Enligt Galtung är det viktigt för centrumnationen att upprätta ett brohuvud i periferinationen.
Det är fördelaktigt om det brohuvudet finns i periferinationens centrum. Detta brohuvud
upprättas på olika sätt beroende på vilken av de tre tidsepokerna det rör sig om.19

Typiskt för den forna koloniala eran är bland annat att brohuvudet i periferinationens centrum
består av centrumnationens eget folk vilket skapat de klassiska europeiska kolonistäderna runt
om i världen. Utan ett sådant brohuvud kan man inte, enligt Galtung, tala om en imperialistisk
struktur.20

Han menar att ett centrum som ger sig in i en ockupation av ett periferiområde kännetecknar
imperialism från det förflutna medan dagens imperialism använder sig av en eller flera
internationella organisationer som mellanlänk. 21
”But decolonization also came… …Neo-colonialism came; and in this present phase of
imperialism, control is not of the direct, concrete type found in the past… …the control
is less concrete: it is not physical presence, but a link; and this link takes the shape of
international organizations.”22

17

Galtung, 1971, sid. 91-92
Galtung, 1971, sid. 94
19
Galting, 1971, sid. 94
20
Galtung, 1971, sid. 85, 94, 117
21
Galtung, 1971, sid. 85, 94, 117
22
Galtung, 1971, sid. 95
18
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Galtung summerar vidare att:

“Three phases of imperialism are discussed: the colonialist phase where the two centers
belong to the same nation (the period of white settlers), the present neo-colonialist phase
where they are tied together by means of international organizations and the neo-neocolonialist phase for the future where the ties are established by means of rapid
communication.”23

Denna identifikation av olika sorters imperialism i olika tidsåldrar är extra intressant i fallen
Västsahara och Tibet. Galtung själv fokuserar i synnerhet på vad han menar vara en
nuvarande imperialism. Denna imperialism är mindre konkret och använder sig inte längre av
direkt styre och kontroll utan utnyttjar sig bland annat av kontroll över kommunikation,
transporter, internationella organisationer och liknande. Han är även intresserad av framtida
varianter av imperialism och säker på att den kommer att finnas kvar men i nya former.24
I den här uppsatsen kommer det dock diskuteras om inte den gamla formen av imperialism
vilken grundar sig i ockupation av främmande territorier kan förklara de två fallen som
diskuteras i uppsatsen.

2.5.1 Kännetecken för en centrumnation
Galtung visar även på att det är svårt att identifiera kliniska instrument för att urskilja
centrum-periferi-relationer. Han menar att man kan känna igen sådana relationer genom att se
på materialistisk utveckling. Har centrum en högre standard än periferin? Man kan även se om
centrum engagerar sig mer i handel och har en central roll i sådan jämfört med periferin.25
Andra tecken på att en stat hör till centrumstaterna är att landet importerar råvaror, har ett
stort antal varierande varor för export och ett stort antal handelspartner. Inom
centrumnationen är det även troligt att inkomstklyftorna är jämförelsevis låga och att det
politiska klimatet är mer harmoniskt utan större uppslitande intressekonflikter.26

23

Galtung, 1971, sid. 117
Galtung, 1971, sid. 94-95
25
Galtung, 1971, sid. 103
26
Gidengil, 1978, sid. 59
24
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2.5.2 Kännetecken för en periferination
Periferinationer kännetecknas till skillnad från centrumnationerna av ett koncentrerat antal
handelspartner och ett litet antal handelsvaror för export. Dessa handelsvaror består ofta av
råvaror eller enklare material medan nationen importerar industriprodukter från utlandet.27

Vad gäller tecken på den gamla sortens imperialism är fysisk närvaro det mest
kännetecknande exemplet. Centrum styr periferin väldigt konkret med hjälp av lokal
administration och militär styrka, det vill säga olika varianter av kolonialism.28

Elisabeth Gidengil visar i en artikel från 1978 att det finns empiriskt stöd för att centrumperiferi-teorierna är trovärdiga. Genom att undersöka bland annat antalet handelspartner en
rad stater har och hur många stater de är största handelspartner för identifierar hon olika
grader av tecken för centrum respektive periferiområden i världen. Hon tittar även på om
dessa stater importerar mycket råmaterial, hur varierad exportproduktionen är och hur till viss
grad hur stor intressekonflikterna och harmonin i länderna är.29

2.6 Sammanfattning
I det här kapitlet har en rad syner på imperialism redovisats och ett antal indikatorer för
imperialistiska strukturer har identifierats. Bland dessa är centrum-periferi-situationen med ett
konkret brohuvud i periferinationen den viktigaste på grund av den vikt som fästs vid den och
de upprepade tillfällen den tagits upp. Om brohuvudet dessutom består av centrumnationens
egen befolkning och upprätthålls med hjälp av militär styrka är det en indikator på klassisk
imperialism.

Ytterligare indikatorer i fallande ordning torde vara militära erövringar och exploatering av
erövrade folk genom skatt, krav på tribut och värnplikt. Konfiskering och erövring av
tillgångar som fördelas inom den egna administrationen och till jordägare och bosättare som
flyttar till det nya territoriet är typiska. Detta leder i sin tur vanligen till spänningar mellan
folken, intressemotsättningar och social oro inom periferin.
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Vanligt i en imperialistisk struktur och en stark indikator är även att den centrala makten är
samlad i en kärna, ofta i form av ett hov eller en oligarki, och att detta ledarskikt inte är
underställt en demokratisk process som ger folkets uttryckliga godkännande . Andra mindre
indikatorer är att stora projekt och strategier är vanliga samt utbildning av elitens barn att
styra över andra.

Om dessa indikatorer kan identifieras i de stater de tillämpas på torde det tyda på
imperialistiska strukturer av en klassisk natur. Desto fler indikatorer som kan identifieras,
särskilt de som visats vara mest centrala, desto starkare stöd får de klassiska teorierna om
imperialism. Om det motsatta förhållandet däremot skulle inträffa innebär det att imperialism
inte kan förklara förhållandet i de undersökta fallen.
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3 Metod
I denna studie vill jag undersöka om klassisk imperialism fortfarande är giltig för att förstå
vissa staters aggressiva beteende mot andra stater och för att förklara förhållandet mellan dem
och de territorier de har lagt under sig. För att nå detta syfte används olika teorier kring
klassisk imperialism. Jag försöker i teoriavsnittet identifiera vissa indikatorer för klassiskt
imperialistiskt beteende och tar även upp den marxistiska utvecklingsteorin och strukturell
imperialism som komplement. Realismens teorier kommer att användas teorikonsumerande i
ambition att stödja imperialism eftersom dess teorier om staters maktutövande passar in i
situationen. Realismens roll i uppsatsen är alltså att komplettera teorierna kring klassisk
imperialism, inte att konkurrera med dem.

I uppsatsen kommer en jämförande studie av Marocko-Västsahara och Kina-Tibet göras för
att empiriskt pröva teorierna kring imperialism. För att kunna testa teorierna som ställts fram
identifieras ett antal indikatorer på imperialism vars existens torde stödja dem. Följaktligen
bör teorin bli mindre trovärdig om dessa inte kan verifieras. Uppsatsens teorikapitel avslutas
med en sammanfattning av vilka dessa indikatorer är.

Indikatorerna har identifierats genom en genomgång av tillgänglig litteratur om imperialism.
Tidigare forskare har identifierat ett flertal faktorer som är typiska för imperier och
imperialistiska strukturer. Genom att gå igenom artiklar och liknande som dessa forskare har
producerat har jag sammanställt flera forskares identifierade faktorer. Vissa av dessa faktorer
tar upp extra mycket plats i litteraturen genom att tidigare forskare betonar deras betydelse
och/eller genom att flera forskare identifierar samma faktorer. De faktorer som betonats extra
hårt kommer i uppsatsen anses vara extra viktiga för att verifiera förekomsten av
imperialistiska strukturer.

Det är dessa faktorer som senare i uppsatsen, utifrån den empiriska genomgången av
fallstudierna, används för att analysera och pröva i vilken grad klassisk imperialism kan
förklara förhållandena.

Denna komparativa studie grundar sig på en mest-olika-system-design. Användandet av
denna design torde stärka resultaten av studien. I de två fallen som diskuteras skiljer sig de
oberoende variablerna tillräckligt mycket för att en intressant diskussion om resultatet kan
16

föras. Det faktum att de oberoende variablerna i Kina och Marocko skiljer sig vad gäller bland
annat etnicitet, religion, kultur och samhällsuppbyggnad gör att ett eventuellt lika utfall efter
implementeringen av teorin gör teorin mer generellt hållbar. Att en rad olika oberoende
variabler skiljer de två länderna åt gör det intressant att försöka identifiera oberoende
variabler vilka har lett till att de två staterna för en liknande strategi.

Användandet av en mest-olika-system-design gör det mer intressant och enklare att identifiera
om de imperialistiska strukturerna är mer generella. Hade istället till exempel en mest-likasystem-design används hade resultatet gått att härleda till en rad olika variabler, till exempel
situationen i en viss region, inom en viss religion eller kultur.

3.1 Källkritik
I uppsatsen, som är en litteraturstudie, används sekundära källor som böcker, artiklar och
information från Internet. Användandet av sekundära källor för med sig vissa problem då
analysen bygger på tidigare forskning från andra personer och inte utav egna intervjuer eller
egen forskning. Anledningen till detta är svårigheterna att själv observera, göra relevanta
undersökningar och intervjua drabbade personer. Eftersom uppsatsen kommer grunda sig på
information från andra människor ställs stora krav på att studera källorna kritiskt.

Artiklar som används i uppsatsen är enbart hämtade från välkända vetenskapliga tidskrifter En
genomgång av dessa artiklar bör ha skett av tidskrifterna själva i jakt på eventuella
felaktigheter innan de godkändes för publicering. Internetsidor som används är även de av
välkänt ursprung och informationen som hämtas kompletterar och stödjer varandra.
Nationalencyklopedin, Landguiden och Encyclopædia Britannica är exempel på detta.

Två källor som eventuellt kunde vara tendensiösa är Freedom House och Thunbergs bok om
Västsahara som utgivits av Föreningen Västsahara. Freedom House på grund av deras uttalade
stöd för frihet och demokrati30 och Thunbergs bok på grund av att utgivningen skett av en
förening som stödjer den ena parten i en av de studerade konflikterna. Informationen i båda
dessa källor är dock opartiskt redovisad och har stöd från flera andra källor.

30
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4 Empiri
4.1 Marocko
4.1.1 Samhällstruktur
Marocko är en konstitutionell monarki där kungen och kungahuset har långtgående
maktbefogenheter. Monarken är inte bara överbefälhavare utan utnämner premiärministern
och de fyra viktigaste ministrarna. Dessa är oftast inte knutna till något parti. Övriga ministrar
utses efter rekommendation från premiärministern. Monarken har även rätt att avskeda
ministrar, upplösa parlamentet, utlysa nyval och själv styra via dekret.31

Parlamentet har därmed ett begränsat inflytande och den verkliga makten ligger hos monarken
och hans rådgivare, de tyngsta ministrarna och lokala guvernörer i en traditionell maktelit
makhzen som verkar parallellt med regeringen. Dessa ser till att blockera varje försök till
reformer som kan hota härskarklassen.32

4.1.2 Klyftor
Konkreta och utmärkande tecken på kungahusets makt är att kungahuset är landets största
jordägare samt största delägare i ONA, en intressegrupp med aktier i de flesta av landets
ekonomiska sektorer. Kung Mohammed VI ägde i början på 2000-talet 20 stycken lyxpalats
medan 5 miljoner marockaner lever på mindre än 10 kronor om dagen. 1993 invigde den förre
kungen, Hassan, världens tredje största moské som samtidigt planerades fungera som hans
mausoleum. Moskén kostade ca $600 miljoner att uppföra och har bland annat funktioner som
ett tak som går att fälla tillbaka och en kraftig grön laser riktad mot Mecka från den mycket
höga minareten.33
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Det finns både stora ekonomiska och sociala klyftor i Marocko. I synnerhet är det mycket stor
skillnad på levnadsstandard mellan landsbygd och stad även om det finns stora slumområden
kring städerna också.34

4.1.3 Export
Landets export grundar sig i de stora fosfattillgångarna landet förfogar över. Textilindustrin
står dock för de största exportprodukterna. Landets export går till ett flertal länder varav
majoriteten till länder i EU. Frankrike, Spanien, Storbritannien och Italien är de viktigaste
marknaderna inom EU. Andra viktiga handelspartners är USA, vilka Marocko har ett
frihandelsavtal med sedan 2004, Indien, Japan och Saudiarabien.35

4.1.4 ”Stormarocko”
Landet har sedan självständigheten drömt om ett historiskt ”Stormarocko”. Förutom
konflikten i Västsahara uttrycket detta sig i att kungahuset vägrade erkänna bildandet av
Mauretanien som självständig stat fram till 1969 eftersom Marocko gjorde anspråk på
territoriet. Landet erkänner även endast en liten del av gränsen i norr till Algeriet. Det har
förekommit ett kort gränskrig 1963. Marockos vägran att erkänna ett gränsfördrag från 1972
och Algeriets stöd för Västsaharas befrielsefront gör gränsen tills vidare hålls stängd.36

4.2 Västsahara
Historiskt sett har Västsahara under hela den kända historien befolkats av omkringflyttande
nomadstammar utan några egentliga gränser att förhålla sig till. Almoravid-dynastin, som på
1000-talet erövrade hela det nordvästafrikanska Maghreb och det muslimska Spanien, var
berber från dagens Mauretanien och Västsahara.37

Västsahara ligger på norra Afrikas västkust och består till största delen av öken. Det finns
enorma fosfattillgångar i området och man räknar med stora oupptäckta mineralfyndigheter i
34
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form av bland annat guld och silver. Det finns även fiskrika vatten utanför Västsaharas kust
och försäljning av sand till bland annat Kanarieöarna har visat sig lönande.38

4.2.1 Marockos krav på Västsahara
Marocko började direkt efter sin självständighet 1956 resa territoriella krav på Västsahara.
Marocko hävdade att Västsahara hade tillhört Marocko innan koloniseringen och kung Hassan
II hade planer på att återskapa ett så kallat ”Stormarocko” bestående av en stor del av
Algeriet, hela Västsahara, Mauretanien samt delar av Mali. Spanien valde dock att behålla
kontrollen över området fram till 1976.

1975 gav den internationella domstolen sin rådgivande åsikt angående frågan om Västsaharas
status innan tiden för kolonisering. Svaret var att det fanns vissa juridiska förbindelser mellan
några av stammarna och sultanen i Marocko men att det inte rörde sig om några band av den
art att det skulle påverka tillämpningen av kolonialdeklarationen om avkolonisering av
Västsahara. Detta rörde i synnerhet tillämpningen av principen om självbestämmanderätt
genom befolkningens fritt uttryckta vilja. Domstolen ansåg alltså inte att Marocko eller
Mauretanien kunde resa legitima krav på bestämmanderätt över Västsahara.39

Omedelbart efter att spanjorerna lämnade området invaderade Marocko från norr och
Mauretanien från syd enligt ett avtal mellan de två staterna och Spanien. Marocko iscensatte
den så kallade ”gröna marschen”, grönt är en symbol för islam, där 350 000 marockaner
marscherade över gränsen in i Västsahara medan kung Hassan II proklamerade en ”förening
med moderlandet” för Västsahara. Under tiden startade militären sin invasion.40

Mauretanien drog sig dock ur 1979 , ca ett år efter att landets regering störtats i en
militärkupp. Landets befolkning var även starkt emot kriget som krävde en mycket stor del av
landets budget. Samtidigt var landet hårt ansatt av torka, interna motsättningar och angrepp
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från Västsahariska Polisario. Mauretaniens tillbakadragande följdes av att Marocko
ockuperade även de södra delarna av Västsahara.41

4.2.2 Anledningar till ockupation
Det finns ett flertal anledningar till Marockos intresse att ockupera Västsahara. Dels har
Marocko vid flera tillfällen uttalat expansionistiska planer om att återupprätta ett
”Stormarocko”. Invasionen och ockupationen av Västsahara var även ett sätt att skydda
kungamakten i Marocko. Under början av 1970-talet genomförde militären ett flertal
kuppförsök mot kungen vilka samtliga misslyckades. Flera av kuppledarna dömdes till hårda
straff som till exempel att bli levande begravna. Genom ockupationen vändes militärens
blickar bort från kungahuset och de militära styrkorna kom på behörigt avstånd när i princip
hela den Marockoanska armén stationerades i Västsahara.42

Marocko har lagt ner stora resurser på att öka produktionen av exportprodukter och öka
turismen till landet. Landet har öppnat upp för friare handel med EU vilket ligger geografiskt
nära och torde fungera som en bra marknad att exportera till. 43

Jordbruket står fortfarande för en av de viktigaste inkomstkällorna vilket leder till att
ekonomin är känslig för torka vilket är ofta förekommande i landet. Vid sidan om jordbruket
är fosfaterna den största inkomstkällan som samtidigt stabiliserar svängningarna i ekonomin
med sin jämna produktion. Merparten av denna produceras i de ockuperade delarna av
Västsahara, i synnerhet den stora Boucraa-gruvan.44

4.2.3 Murar
Marocko har lagt ner avsevärda resurser för att konstruera murar för att skydda sig mot
attacker från Västsaharas självständighetsrörelse. Den första muren byggdes kring den så
kallade ”nyttiga triangeln” och innefattade förutom huvudstaden El-Aaiún även staden Smara

41

Landguiden, http://databas.bib.vxu.se:2188/, 2008-01-10, 13:51
Thunberg, 2004, sid. 32
42
Thunberg, 2004, sid. 38
43
Landguiden, http://databas.bib.vxu.se:2188/, 2008-01-02, 14:29
44
Landguiden, http://databas.bib.vxu.se:2188/, 2008-01-02, 14:29

21

och fosfatfabriken Bu Craa. Senare lade man till murar som inneslöt ca två tredjedelar av
Västsahara.45

Murarna konstruerades med expertis från USA och Frankrike och består av flera olika delar.
Först ett minfält ut mot det Västsaharier kallar ”befriade områden”. Sedan taggtråd följt av en
två meter hög mur byggd av sand, grus och sten. Bakom muren finns ett dike, en mur till, lättoch tungt artilleri, avancerad elektronisk övervakning samt radarsystem. Den 220 mil långa
muren bevakas var femte kilometer av sammanlagt 165 000 marockanska soldater.46

4.2.4 Västsaharier i minoritet
Stora delar av Västsaharas befolkning har blivit fördriven och Marocko har lockat stora
mängder marockaner att invandra i utbyte mot bland annat låga skatter och höga löner. 1993
beräknades redan 120 000 marockaner ha flyttat till Västsahara. Utöver dessa och den militära
närvaron finns där ca 50 000 marockanska administratörer. 47 Samtidigt bor ca 200 000
västsahariska flyktingar i fyra olika välorganiserade flyktingläger i sydvästra Algeriet vilket
även är utgångspunkt för exilregeringen. Tack vare fördrivningen av västsaharierna och
försöken att locka marockaner att bosätta sig i landet beräknas endast 30 % av befolkningen i
Västsahara vara västsaharier. Västsaharierna befinner sig nu alltså i minoritet i Västsahara.48

4.2.5 Media
Västsahariska ledare som stödjer Västsaharas frihetskamp exkluderas kategoriskt från både
lokalt styre och representation i Marockos parlament. Marocko har även ett starkt grepp kring
media och pressfriheten är mycket begränsad. Marockos regering utvisar och/eller fängslar
både marockanska och internationella reportrar om dessas arbete inte godkänns eller om de
försöker ta sig in i Västsahara utan tillstånd.49
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4.2.6 Social oro
Vidare förhindras västsaharier från att bilda politiska organisationer eller samlas på offentliga
platser. Demonstrationer och upplopp i städer och byar i Västsahara är vanligt förekommande
och dessa slås ofta ner av militära styrkor och inblandade fängslas.50

Internationella grupper för mänskliga rättigheter har i decennier fördömt situationen i
Västsahara. En rapport från the UN High Commissioner for Human Rights som endast var till
för Algeriet, Marocko och Västsahariska Polisario läckte ut i oktober 2006. Rapporten var
starkt kritisk mot Marockos handlingar i Västsahara.51

4.3 Kina
Kina är i praktiken en enpartistat där Kommunistpartiets maktmonopol garanteras i
konstitutionen. Det finns fler partier än det styrande partiet men de utgör ingen opposition
eller verkliga alternativ utan förmedlar endast olika intressegruppers åsikter till det styrande
kommunistpartiet. Ett försök att utmana kommunistpartiets maktmonopol genomfördes av
Kinas demokratiska parti (KVP) 1998 men försöket kvästes brutalt av regimen och ett flertal
medlemmar av KVP fängslades.52

4.3.1 Ekonomi
Kina räknas sedan 2005 till den tredje största handelsnationen i världen och har ett kraftigt
överskott i sin handelsbalans med utlandet. Textilier, kläder, leksaker och skor är stora
exportvaror men under de senaste åren har maskiner och elektronik dominerat exporten.53

4.3.2 Sociala förhållanden
Det finns i Kina stora inkomstskillnader mellan landsbygd och städer. 1990 räknades
medelinkomsten i städerna vara dubbelt så hög som på landsbygden och det är troligt att den

50

Freedom House, http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2007, 2008-01-02, 13:50
Thunberg, 2004, sid. 58-59, 60-61
51
Freedom House, http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2007, 2008-01-02, 13:50
52
Landguiden, http://databas.bib.vxu.se:2188/, 2008-01-08, 14:21
Freedom House, http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2007, 2008-01-08, 14:26
53
Landguiden, http://databas.bib.vxu.se:2188/, 2008-01-08, 15:01

23

klyftan har ökat. Vissa protester har ägt rum på senare tid men det styrande partiet slår
fortfarande till hårt mot oliktänkande av olika slag för att behålla den politiska stabiliteten.54

4.3.3 Tvister
Efter Ryssland och Kanada är Kina den till ytan tredje största staten i världen och därtill
världens folkrikaste stat med en befolkning på 1 311 miljoner invånare. Kina har dock ett
flertal dispyter över gränsdragningar. Den mest kända är Taiwan som Kina anser är en del av
Kina trots att Taiwan haft en de facto självständig politik sedan inbördeskriget 1949. Kina gör
även anspråk på tusentals öar och atoller i Sydkinesiska havet. Det har även varit tvister kring
gränserna mot Ryssland i nordost, Indien i sydväst och gränsdragningen mot Japan i öst.55

Det geopolitiska läget i östra och sydöstra Asien är fortfarande instabilt med ständigt
skiftande allianser precis som resten av världen efter Kalla Kriget. I området finns förutom
Kina även Indien med en växande makt på världsscenen och därtill ett flertal instabila och
oförutsägbara stater. En lång rad länder i regionen ser den växande kinesiska styrkan som ett
stort problem. Landet har i takt med den expanderande ekonomin blivit en allt större faktor i
den regionala politiken. Konflikten med Taiwan har till och med hotat dra in USA och Kina
mot varandra eftersom USA till viss del stödjer Taiwans sak.56

Vissa analytiker har förutspått att Kina är ett skolexempel en växande makt som förr eller
senare måste komma i konflikt med den enda makt som står i dess väg, i det här fallet USA.
En kommentator för den åsikten är Nicholas Kristoff på New York Times som år 2000
jämförde Kina med ett hänsynslöst och expansionistiskt Nazi-Tyskland med höga
ambitioner.57
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4.4 Tibet
Tibet består av världens största högplatå på över 4 000 meters höjd. Området invaderades
1950 av kinesiska styrkor och sedan dess har de kinesiska myndigheterna lagt ner stora
summor på ekonomisk och social utveckling i regionen eftersom den anses vara strategiskt
viktig.

Den tibetanska identiteten, nationen om man så vill, har cirka 1 600 år gamla rötter. På 600talet förenade sig tibetanerna i ett militärt starkt kungarike som först 600 år senare gav vika
för mongolernas invasion. Detta följdes av ett prästvälde under mongoliskt beskydd. Enligt
kinesiska ledare är Tibet sedan den tiden då Tibet och Kina styrdes av mongoliska härskare en
oavhängig del av Kina. 58

Under 1800-talet drogs Tibet in i en strategisk konflikt mellan stormakterna Ryssland,
Storbritannien och Kina. Storbritannien trängde ända in till huvudstaden Lhasa men valde
1904 att erkänna Kinas överhöghet över landet. När kejsardömet i Kina föll 1912 utropade sig
Tibet självständigt och fördrev de kejserliga soldaterna. 1950 invaderade dock kinesiska
trupper återigen landet. Tibet erkände kinesisk överhöghet i utbyte mot att kineserna skulle
respektera tibetanernas religion och seder. Kina satte dock igång med radikala reformer för att
helt inlemma Tibet i Kina. Trycket ökade i och med kulturrevolutionen, religionen
undertrycktes och tusentals tibetanska kloster förstördes.59

Efter en misslyckad revolt flydde Tibets fjortonde Dalai Lama 1959 till Indien tillsammans
med ca 100 000 anhängare och startade en exilregering där. Han har fortfarande en mycket
stark ställning som naturlig ledare för de flesta tibetaner.60 Under själva upproret dödades
uppskattningsvis 87 000 tibetaner enbart i Lhasa-området. 97 % av alla kloster stängdes och
omkring 100 000 munkar och nunnor miste sina platser och ämbeten.61
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4.4.1 Naturtillgångar
Tibet har mycket stora och rika fyndigheter av olika mineraler. Omfattande områden med
guld har identifierats och det finns stora tillgångar av borax. Det finns även radium, järn, titan,
bly, zink, mangan och arsenik. Det finns även vidsträckta skogar av god kvalitet för
avverkning.62

Utöver dessa tillgångar finns det i Tibet stora floder med mycket stor potential för vattenkraft.
Det finns även tecken som tyder på oljeförekomster.63

Trots dessa tillgångar är landet fattigt och har ingen export eller liknande att tala om utom den
med Kina och tonvikten ligger på jordbruk och boskapsskötsel.64

4.4.2 Social oro
Demonstrationer och upplopp förekommer i Tibet med jämna mellanrum. Undantagstillstånd
har varit utfärdade under lång tid och oliktänkare har fängslats. I september 2006 spreds ett
utländskt TV-teams filmer där kinesiska soldater sköt och dödade tibetaner som försökte fly
in över gränsen mot Nepal.65

Kinesiska myndigheter har även styckat upp Tibet och inkorporerat de östra delarna i fyra
olika kinesiska provinser vilket försvårar bildandet av ett enat tibetanskt motstånd.66

De kinesiska myndigheterna har även gynnat kineser som flyttar till Tibet i vad som närmast
kan beskrivas som en folkförflyttning. Siffrorna är osäkra men vissa bedömare anser att hankineserna vid det här laget utgör ca 50 % av befolkningen. Den övervägande delen av statliga
jobb, platser vid universitet och liknande går till han-kineserna och tibetanerna diskrimineras
kontinuerligt. Detta har lett till svåra etniska spänningar.67
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4.4.3 Religion
Enligt kinesisk order kan endast pojkar över 18 år bli munkar och för att bli det måste de
skriva under en deklaration där de tar avstånd till tibetansk självständighet, försäkrar den
kinesiska regeringen sin lojalitet och fördömer Dalai Lama som är Tibets högsta andliga
ledare och styr exilregeringen i Indien. Det är även hårda fängelsestraff om man äger en bild
av Dalai Lama.68

Alla statsanställda måste ansluta sig till och hålla fast vid ateism och får ej praktisera någon
religion. I Tibet försöker de kinesiska myndigheterna även kontrollera vilka som får studera
religion och försök att kontrollera undervisningen av viktiga tibetanska religiösa ämbeten
görs. Kinesiska myndigheter åker även runt till kloster och bedriver ”patriotisk utbildning”.69

4.4.4 Media
Kina kontrollerar informationsflödet i Tibet med tunga restriktioner på all media och reglerad
och begränsad tillgång till Internet. De flesta Internetsidor som berör Tibet, exilregeringen,
tibetansk kultur och liknande spärras av de kinesiska myndigheterna och radiosändningar
störs ut.70

4.4.5 Kinesiska investeringar
Kina har investerat stora resurser i Tibet. Ett av de största och senaste exemplen är Qinghai–
Tibet-järnvägen vilken invigdes i juli 2006. Järnvägen kostade 40 miljarder att bygga och
förbinder Lhasa med storstäderna Beijing, Shanghai, Xining, Chengdu, och Guangzhou.
Järnvägen medför även byggen av nya vägar hus och industrier.71

Man räknar med enorma turistinkomster genom den nya järnvägen. Beräkningar gör gällande
att turismen kommer tillföra staten ca $700 miljoner kring år 2010. År 2005 besökte 1,8
miljoner området men de kinesiska myndigheterna räknar med en ökning till 10 miljoner år
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2020. Myndigheterna räknar även med stora inkomster genom exploatering av Tibets stora
fyndigheter på naturresurser, bland annat olja och gas.72
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5 Analys
5.1 Realismen
Utifrån den empiriska genomgången torde realismen inte se några större märkvärdigheter med
vare sig Marockos ockupation av Västsahara eller Kinas ockupation av Tibet. Båda staterna
har utnyttjat ett tillfälle där en grannstat har visat sig oförmögen att stå emot en invasion.
Samtidigt har dessa attraherat med väl behövda naturresurser. I Kinas läge har det även rört
sig om ett geopolitiskt strategiskt viktigt område i en region där allianserna skiftar fram och
tillbaka och där Kinas gränser och status har varit omtvistad hos flera mäktiga grannar.
Realismen och de klassiska imperialistiska teorierna torde gå väl hand i hand. Den följande
analysen kommer nu att pröva i vilken grad imperialismen kan förklara situationen i
Marocko-Västsahara och Kina-Tibet.

5.2 Marocko – Västsahara
5.2 1 Centrum – Periferi
I enlighet med Galtungs teorier om centrum- och periferinationer går det i fallet Marockos
ockupation av Västsahara att skönja vissa indikationer. Marocko har en mycket stark militär
närvaro i Västsahara och försöker öka inflytandet genom att främja förflyttning av
marockaner in i Västsahara. Detta konkreta maktutövande tyder på en klassisk imperialism
vilken diskuteras av bland andra Galtung även om han själv är mer intresserad av en
modernare variant av imperialism som han anser används av vissa västländer. Kontrollen och
makten finns uppenbarligen i Marocko och då i synnerhet huvudstaden och kring kungahuset
och landets icke-valda maktelit, makhzen som ser till att behålla kontrollen över landet.
Förekomsten av den sortens styre är även det en indikator och förutsägs i teorierna om
klassisk imperialism.

Det verkar som om situationen Marocko-Västsahara skulle kunna förklaras genom den
strukturella imperialismen med dess diskussion och förklaring kring centrumnationer och
dessas periferinationer. Det rör sig dock snarast om en äldre variant av imperialism än den
Galtung är mest fokuserad på. En klassisk imperialism grundad på ren ockupation och en
stark fysisk närvaro av centrumnationen, Marocko har även upprättat en lokal elit av
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inflyttande marockaner vilka till största delen huserar i den extra väl skyddade staden ElAaiún som fungerar som ett lokalt brohuvud i enlighet med teorierna kring strukturell
imperialism.

Även om situationen i Marocko inte är exemplarisk för en centrumnation torde förhållandet
till Västsahara ändå tyda på att Västsahara är ett perifert område under Marocko. Det konkreta
grepp Marocko har över landet tyder dessutom på en klassisk imperialism vilken Galtung
menar hör till det förflutna. Kungahuset har till och med hänvisat till imperialistiska drömmar
om ett ”Stormarocko”.

5.2.2 En ny elit
I enlighet med teorierna på klassisk imperialism sker det även en omfördelning av det
ockuperade områdets resurser genom skattelättnader för marockaner som flyttar dit och
genom ren exploatering av naturresurserna av den Marockanska staten. De marockaner som
flyttar in blir de mest privilegierade invånarna och har en fördelaktig situation när till exempel
offentliga jobb ska tillsättas vilket skapar en ny lokal elit. På detta vis skapar Marocko ett
brohuvud där den nya eliten består av den egna nationaliteten.

5.2.3 Exploatering
Vidare använder Marocko Västsahara för att utvinna råmaterial i form av i huvudsak fosfater
men även fisk och olika mineraler. Beroende på utvecklingen i den framtida
oljeprojekteringen i Västsahara kan även olja och gas visa sig vara lukrativa råmaterial att
utvinna. Produktionen och exporten av dessa produkter domineras av Marockanska intressen.

5.2.4 Social oro
I Västsahara är även de interna intressena skiftande mellan de västsaharier som inte flytt till
Algeriet eller ökenområden som kontrolleras av Polisario. Den stora gruppen Marockaner
som lockats att flytta in i Västsahara har även de en uppsättning intressen. De många
demonstrationerna och upploppen visar konkret den sociala oron som finns i landet vilket är
typiskt för en periferination.
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5.2.5 Klyftor
Marocko å sin sida lider av stora ekonomiska och sociala klyftor vilket inte är typiskt för en
centrumnation. Landet är dock relativt stabilt politiskt sett och makhzen sitter tämligen säkert
vid makten utan risk för att några större oroligheter ska ändra på den situationen.

5.2.6 Sammanfattning
Ett flertal indikatorer har identifierats i fallet Marocko-Västsahara. Till att börja med är det en
ren ockupation där ett brohuvud har etablerats i El-Aaiún med hjälp av stark fysisk styrka.
Brohuvudet består i huvudsak av Marockaner som lockats att flytta dit med hjälp av
resursfördelning som sker i form av fördelaktiga positioner, bra löner och låga skatter för
marockaner. Centrumnationen har med andra ord upprättat ett brohuvud bestående av
centrumnationens egen befolkning i periferinationen. Detta är en av de viktigaste
indikatorerna för klassisk imperialism och kolonial verksamhet. Detta har lett till att de
inflyttade marockanerna har tagit över positioner som elit vilket har lett till stora sociala
oroligheter i periferinationen. Detta stämmer med förväntningarna på en imperialistisk
struktur och är bland de viktigaste indikatorerna på att en sådan struktur föreligger.

Vidare finns den viktigaste makten samlad vid kungahuset och den traditionella makteliten,
makhzen. Dessa är inte uttryckligen valda och godkända av befolkningen. Även det är en
indikator för klassisk imperialism. Marocko har även haft flera gränsstrider och annan militär
aktiviteter vilka till viss del är typiska för en imperialistiskt styrd stat. De väldiga murarna och
den påkostade moskén kan även identifieras som de stora projekt typiska för sådana.

Det ter sig som om de viktigaste indikatorerna är väl förankrade i fallet Marocko-Västsahara.
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5.3 Kina – Tibet
5.3.1 Centrum – Periferi
Man kan i Tibet se ett mycket konkret maktutövande av de kinesiska myndigheterna med
militär fysiskt på plats, kinesisk administration och inflyttning av kineser i Tibet. Detta är
otvivelaktigt en ren ockupation och Kina följer därmed mönstret för en centrumnation som
utövar kolonialism i enlighet med klassisk imperialism.

Här har vi alltså tecken på en centrumnation som styr över en periferination. Order kommer
från Beijing (centrumnationen) till Lhasa och implementeras över Tibet. Detta sker med hjälp
av en stark militär fysisk styrka på plats vilket torde tyda på den äldre variant av imperialism
som Galtung identifierat.

Kina som land styrs av en liten oligarki som inte har något uttryckt godkännande av
befolkningen vilket är brukligt för en imperialistisk centrumnations styre. Landet har också en
omfattande utrikeshandel med många handelspartner och en bred variation vad gäller
exportvaror. Tibet å andra sidan har i princip ingen handel utom med Kina vilket tyder på en
periferisituation till Kina.

5.3.2 Ett brohuvud skapas
Ytterligare en indikator är det faktum att inflyttningen av kineser till i första hand Lhasa gör
att staden i praktiken fungerar som ett brohuvud mellan Kina och resten av Tibet. De
inflyttande kineserna bildar en lokal administration och en ny lokal elit med samma
nationalitet som centrumnationen Kina vilket även det indikerar en klassisk imperialistisk
strategi. Den nya kinesiska eliten i Lhasa bildar därmet ett brohuvud vars effektivitet starkt
förstärks av de nya stora projekten som järnvägarna medför.

5.3.3 En ny elit
Kineser har en fördelaktig situation i förhållande till tibetaner vad gäller jobbtillfällen,
utbildning och skattetryck och bildar en sorts lokal elit som styr i enlighet med order från
Beijing och då i synnerhet den lilla oligarkin som styr där utan sitt folks uttryckliga samtycke.
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Den här klyftan har lett till intressemotsättningar i Tibet och stor social oro med upplopp och
demonstrationer som följd. Den sociala oron är även den en indikator för en periferination.

5.3.4 Exploatering
Järnvägen till Lhasa är även det ett konkret exempel på hur de kinesiska myndigheterna
försöker koppla samman det otillgängliga Tibet med övriga Kina. De viktigaste anledningarna
är för att öka turismintäkterna och att göra det möjligt att exploatera Tibets stora
naturresurser.

Järnvägen skulle genom de stora krav som ställts på den och de höga kostnaderna även kunna
passera som ett av de stora grandiosa projekt typiska för imperier som identifierats i
uppsatsen.

5.3.5 Sammanfattning
Det finns en stark kinesisk militär närvaro i det ockuperade Tibet. Kineserna har valt att
etablera sig extra starkt i huvudstaden Lhasa som fungerar som ett brohuvud. Kina har
stimulerat en stor inflyttning av kineser till Lhasa med hjälp av föredelaktiga positioner, höga
löner och låga skatter. Kina har på det viset etablerat ett brohuvud bestående av den egna
befolkningen där en resursfördelning har gjort de inflyttande kineserna till den nya eliten. .
Detta är starka indikatorer för att klassisk imperialism med koloniverksamhet föreligger.
Lhasa knyts dessutom närmare centrum i ett enormt dyrt och grandiost järnvägsbygge. .

De inflyttande kineserna och deras privilegierade ställning har lett till sociala oroligheter i
Tibet vilket även det är en förväntad indikator. Till detta räknas Kinas alla olösta gränstvister
och det faktum att Kina styrs av en mindre oligarki som inte har befolkningens uttryckliga
godkännande. Även detta starka tecken på att klassisk imperialism föreligger.

Det ter sig som om de viktigaste indikatorerna är väl förankrade i fallet Kina-Tibet.
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6 Resultat
Uppsatsens ambition har varit att pröva teorierna kring klassisk imperialism genom att
implementera dem i en jämförande fallstudie av fallen, Marocko-Västsahara och Kina-Tibet,
valda därför att de skiljer sig åt i oberoende variabler vilket innebär att ett starkare test av
imperialismen kan göras. Utifrån en genomgång av litteratur om klassisk imperialism
identifieras ett antal faktorer som används som indikatorer på imperialism. En av de viktigaste
är att centrumnationen etablerar ett sorts brohuvud i den erövrade periferinationen.
Brohuvudet består vanligen av centrumnationens egen befolkning som etablerar någon sorts
koloni. Andra indikatorer är militära erövringar och en stark fysisk styrka på plats i
periferinationen och att makten är samlad i en liten kärna i centrumnationen, till exempel ett
hov eller en oligarki.

Resultatet tyder på att situationen i Kina-Tibet respektive Marocko-Västsahara de facto är
densamma som dessa teorier förutspår. Utav de indikatorer som identifierades i början av
uppsatsen går i princip alla att finna i båda fallen vilket tyder på klassiskt imperialistiska
strukturer.

Den enda indikatorn som inte uppfylldes var att både Kina och Marocko har väldigt stora
ekonomiska och sociala skillnader mellan olika delar av sina respektive länder. Det råder i
båda fallen dock en politisk stabilitet och inga större intressemotsättningar inom landet vilket i
sin tur trots allt kännetecknar centrumnationer.

Enligt Galtung finns det olika varianter av imperier i olika tidsepoker. Den klassiska
imperialismen som använder sig av politiskt underkuvning finns enligt honom inte längre utan
tillhör en svunnen tid. Resultatet av den här uppsatsen visar dock att det är en förhastad åsikt
och att klassisk imperialism fortfarande är högst verklig. Detta har påvisats på två olika
platser som skiljer sig fundamentalt vad gäller etnicitet, kultur, religion, historia, styrelseskick
och så vidare.

Detta utesluter givetvis inte neo-imperialismen eller minskar dess relevans. Den ena teorin
behöver dock ej utesluta den andra utan kan appliceras vid olika situationer och tidpunkter.
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