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Abstract	
  
Aiming to contribute to the discourse on the sustainability of consociational
democracy in plural societies, this case study provides an examination of Lebanon’s
power sharing model. The study begins with an evaluation of the Taif Agreement.
After acknowledging its effect on Lebanon’s consociational system the function and
operation of Lijphart’s four consociational elements are analyzed. From these
evaluations one can argue that power-sharing principles have helped Lebanon to
maintain a relative calm after its civil war, but also that they have failed in generating
national cohesion and a strong state. A re-emerging proposition in this study is hence
that consociationalism has been both a solution and an impediment to the
development of Lebanon.
Keywords: Lebanon, Consociationalism, Lijphart, Taif Agreement, Democracy,
Sectarianism

Pity the nation that welcomes its new ruler with trumpeting, and farewells him with
hooting, only to welcome another with trumpeting again. Pity the nation whose sages
are dumb with years and whose strongmen are yet in the cradle. Pity the nation
divided into fragments, each fragment deeming itself a nation.
Khalil Gibran, Pity the Nation, (The Garden of The Prophet 1923).
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1	
  Inledning	
  
Är demokrati endast möjligt att uppnå i homogena nationer? Exkluderar heterogenitet
chanserna att realisera en stabil demokrati? (Mühlbacher, 2009, 7). Under 1960-talet
uppstod en ny statsvetenskaplig skola: konsociationalismen. Men hjälp av statsvetare
som Arend Lijphart har teorier och ramar utvecklats för hur pluralistiska samhällen
med sekteristiska tendenser kan utveckla stabila demokratier. Maktdelningsprincipen
har sedan 1960-talet inspirerat en mängd forskare och statsvetare. I många fall,
speciellt efter Sovjetunionens kollaps, har teorier om maktdelning nästan varit en
regel snarare än ett undantag när man försökt utveckla fungerande statsskick för
pluralistiska samhällen (Mühlbacher, 2009, 6-7). Men tyvärr genererar inte
maktdelningsprincipen alltid stabila demokratier, ett exempel är Libanon. Landet har
officiellt 18 registrerade religiösa grupper1 som lever sida vid sida på en yta mindre än
Skåne län (Salamey, 2014, 10). Libanons sekteristiska grupper är djupt splittrade vad
gäller politisk orientering och nationell identitet då religiösa lojaliteter ofta
överskrider nationella. Skapandet av en nationell identitet underlättas inte av faktumet
att Libanon har en tvåhundraårig historia fylld av intersekteristiska motsättningar och
orättvisor som kommit att konsolidera skiljelinjer mellan grupper och fixerat en
känsla av grupp distinktivitet (Salamey, 2014, 10, Fregonese, 2012, 320-321). På
grund av denna problematik har chanserna till ett majoritetssystem eller federalism
omöjliggjorts. Maktdelningsmodellen har således implementerats som den mest
genomförbara och praktiska lösningen (Salamey, 2014, 10). Libanon blev
självständigt från Frankrike, som koloniserade landet med hjälp av Sykes-Picotavtalet2, år 1943 (Lust, 2014, 611-615). I samband med Libanons självständighet
gjordes en överenskommelse kallad Nationalpakten. Detta avtal lade, med inspiration
av det redan existerande sekteristiska system som etablerades när det Ottomanska
riket styrde regionen, grunden till ett officiellt konsociationellt styre som distribuerade
statsmakt via sekteristiska linjer (Ignatius, 2004, 1144, Ghosn & Khoury, 2011, 382).
1

För att få en uppfattning om vilka grupperna är se bilaga I & II av Gulf/2000 projektets karta över
Libanons etniska och religiösa komposition samt International Religious Freedom Reports lista över de
18 erkända samhällsgrupperna.
2
Sykes-Picot-avtalet 1916 var en överenskommelse mellan Frankrike och Storbritannien som delade
upp delar av Mellanöstern till europeiska kolonisatörer. Avtalets slöts i samband med första
världskriget då europeiska stormakter ville ta över och demolera det Ottomanska rikets inflytande över
regionen (Salamey, 2014, 22, 222).
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Landets konsociationella statsskick kollapsade i samband med inbördeskriget 1975
och har sedan dess, trots reformer, varit mycket fragilt. Nedan finner vi ett utdrag från
ett tal som Libanons president Amin Gemayel höll 1985, fem år innan inbördeskriget
fick ett slut:
We are all Lebanese...There is no majority in modern Lebanon: we are a
country of minorities. There is neither a political majority, nor an economic
majority, still less a social majority. Religious affiliation has been the primary
factor of individual identity, and most Lebanese today agree that the political
system we developed was too rigid, drawing confessional lines around many
problems that otherwise had no sectarian significance. Despite the importance
of religion in Lebanese...society, we know, and always have known that our
identity is with Lebanon. There is no Christian Lebanon, no Muslim
Lebanon...There is but one Lebanon. (Amin Gemayel citerad i Rabil, 2011, 2)

President Amin Gemayels tal berör grunden till de utmaningar Libanon stått inför och
de samtida problem som präglar landet. Ett av svaren till varför inbördeskriget i
Libanon bröt ut 1975 brukar vara den ojämlika politiska representationen av religiösa
grupper som etablerades av ovannämnda Nationalpakt 1943 (Milton-Edwards, 2011,
129-133). Men Gemayels tal betonar även vad som kom att avluta det 15 år långa
inbördeskriget (1975-1990) – Taif-avtalet. Avtalet trädde i kraft 1990 och avsåg
reformera Libanons konfessionella politiska system. Överenskommelsen säkrade en
mer rättvis fördelning av makt mellan presidenten och parlamentet och garanterade
samtliga erkända religiösa grupper representation i parlamentet. Många forskare
(Krayem, 1997, Langohr, 2005, Makdisi, 1996, Salamey, 2009) anser att Taif-avtalet
är mycket likt Nationalpakten då den centrala filosofin om konfessionell
representation, försoning, och förståelse mellan olika grupper kvarstått. Det är således
viktigt att fråga om avtalet utgör en bas för Libanons utvecklande av en stabil och
demokratisk nation? Har Taif-avtalet frambringat nya möjligheter eller fallit tillbaka
på gamla rigida strukturer?

1.1	
  Syfte	
  och	
  frågeställningar	
  
Idag befinner sig Libanon i en komplex situation färgad av sekteristiska och politiska
motsättningar i en region med växande separatistiska konflikter. Taif-avtalet, som
2

skulle frambringa stabilitet och fred i landet, sägs vara ett misslyckande då den
centrala filosofin om konfessionell representation kvarstått. Men många vill ändå
hävda att Libanon är en symbol för religiös samexistens och en förebild för övriga
länder i Mellanöstern. Denna diskrepans gör det ytterst viktigt att undersöka
hållbarheten i maktdelningsmodellen och granska hur utvecklingen efter Taif-avtalet
sett ut. Syftet med denna uppsats är således att med hjälp av tidigare forskning
omvärdera konsociationalismens effektivitet och begränsningar under nationell
polarisering och demokratisk konsolidering. De för uppsatsen valda frågeställningarna
är:
-

Hur har implementeringen av Taif-avtalet sett ut? Har det nationella
försoningsfördraget kontribuerat till ett mer stabilt Libanon?

-

I vilken utsträckning har principen om sekteristisk maktdelning varit en
hållbar modell för Libanons styre och samhälle?

För att kunna besvara frågeställningarna kommer jag, med utgångspunkt i
konsociationalismens element och kriterier, utföra en empirisk analys av den samtida
politiska och sociala situationen i Libanon. Termerna hållbarhet och stabilitet kommer
involvera och framtas från historiska mönster, institutionella svagheter och samtida
politiska och sociala utmaningar. Målet är inte att studien ska presentera en lösning på
hur Libanon kan skapa samexistens och stabilitet. Syftet är snarare att se till
möjligheterna och begränsningarna med Libanons konfessionella statsskick och hur
detta har tett sig sedan Taif-avtalet skrevs under.

3

2	
  Metod	
  
2.1	
  Forskningsdesign	
  
Esaiasson et al. (2010, 35) är några av många forskare (Bryman, 1988, Silverman,
2011) inom samhällsvetenskaplig forskning som skiljer mellan undersökningar som
har ambitioner att förklara respektive beskriva De framhäver också skillnaden mellan
teoriprövande och teorikonsumerande forskning. Ytterligare en forskare som
särskiljer de olika ambitionerna är Robert Yin (2006, 23) som kategoriserar
förklarande och beskrivande studier till frågor som svarar på ”vad” och ”varför”
respektive frågor som svarar på frågan ”hur”. Många gånger är det dock problematiskt
att behöva särskilja en undersökning som strikt förklarande eller beskrivande då man i
slutändan ofta hamnar någonstans i mellan. För att ha möjlighet att svara på
frågeställningarna kommer beskrivningar av händelser och historiska utvecklingar att
behövas.

Men

förklaringar

är

också

nödvändiga

–

till

exempel

varför

maktdelningsmodellen har fått vissa effekter i Libanon. Uppsatsens forskningsfrågor
är således av både förklarande och beskrivande art.
Uppsatsens ämne kommer att utforskas genom en teoriprövande undersökning.
Denna metod valdes därför att uppsatsen kommer, utifrån Lijpharts och hans
opponenters framställning av konsociationalismen, tydliggöra huruvida principer om
maktdelning har frambringat stabilitet och samexistens i Libanons efterkrigssamhälle.
För att kunna gå djupare in på detaljer och kontextuella faktorer föll valet på att
utföra en kvalitativ enfallsstudie. Viktigt att notera är dock att det inte kommer att
finnas utrymme att gå in på samtliga kontextuella faktorer som till exempel Israels,
Syriens eller Frankrikes påverkan på Libanon. Kontextuella faktorer är i denna
bemärkelse således kopplade till mitt teoretiska ramverk, vilket förklaras tydligare i
avgränsningskapitel 2.4.
Inom empirisk forskning är det också viktigt att översätta teoretiska begrepp till
operationella indikatorer (Esaiasson et al., 2010, 59). På detta sätt genererar uppsatsen
en brygga mellan dess teori och empiri. Uppsatsens analys kommer att utgå från
Lijpharts

fyra

konsociationella

element:

storkoalition,

kulturell

autonomi,

proportionalitet och minoritetsveto. De rekommendationer och övriga uppmaningar
som presenteras, till exempel Lijpharts diskussion kring eliters förmåga att samarbeta,
kommer också att influera analysen.

4

George och Bennet (2005, 19-22) framhäver fyra fördelar med kvalitativa
fallstudier. De menar att metoden generar hög konceptuell validitet, identifierar nya
förklaringsfaktorer, inkluderar kontextuella och ingripande variabler samt fastställer
och utformar komplexa kausala samband. Val av metod motiveras utifrån dessa
fördelar då uppsatsens fall, Libanon, är en komplex och särpräglad nation med
annorlunda förhållanden än andra nationer som implementerat maktdelningsprincipen.
George och Bennets (2005, 19-22) diskussion kring konceptuell validitet är också
viktig att betona då uppsatsens valda ämne kräver en redogörelse av centrala begrepp
och dess implementering i en libanesisk kontext. Problemen kopplade till konceptuell
validitet kommer att hanteras i följande kapitel där uppsatsens nyckelbegrepp
definieras i samband med det teoretiska ramverket.

2.2	
  Material	
  
Ovannämnda designutformning är grundläggande för att kunna undersöka Libanons
sekteristiska samhälle och huruvida den konsociationella politiska modellen är en
lösning eller ett hinder för landets problem. Men viktigt är också att finna och
analysera för ämnet relevant vetenskaplig litteratur. Den uppsättning teorier jag
använder mig av är i möjligaste mån bestämda för att på bästa sätt pröva
konsociationalismens hållbarhet utifrån Libanons exempel. Uppsatsens teoretiska
ramverk kommer att utgå från Arend Lijpharts framställning av den konsociationella
demokratiska modellen. Lijpharts böcker Democracy in Plural Societies (1977) och
Thinking about Democracy: Power sharing and majority rule in theory and practice
(2008) kommer speciellt att vara till stor användning. Utöver Lijphart kommer hans
kritiker Donald Horowitz, Brain Barry, Hans Daalder, Brendan O’Leary, John
McGarry och Tamirace Fakhoury Mühlbacher användas för att utvärdera
konsociationalismens begränsningar.
Jag har valt att förhålla mig kritiskt till Lijpharts definition av begreppen
”pluralism” och ”djupt splittrade samhällen”. Då termerna innehar centrala roller är
det relevant att inkludera bättre konceptualiseringar av begreppen än de Lijphart
erbjuder, se vidare i kapitel 3.2.1 hur jag har valt att förtydliga problemet. Det är även
viktigt att klargöra att begreppen maktdelning och konsociationalism används
synonymt då det egentligen inte finns någon skillnad i de båda konceptens innebörd.

5

Uppsatsen kommer främst bestå av sekundärmaterial, men även primärlitteratur
från Taif-avtalet, och teoretisk litteratur av Lijphart och hans ovannämnda
opponenter. Den litteratur som kontribuerar till den empiriska delen av uppsatsen är
diverse olika statsvetenskapliga artiklar som behandlar Libanons sekteristiska
samhälle, politiska system och utveckling av Taif-avtalet. Författarna Tamirace
Fakhoury Mülbacher och Tom Najems fallstudier om Libanons utveckling efter Taifavtalet kommer också att utnyttjas. Viktigt att notera är att dessa författare har sin
utgångspunkt i uppsatsens forskningsområde och kan därmed också räknas som en del
av ämnets forskningsdiskurs. Annat relevant material kommer att vara en nyutgiven
bok av Imad Salamey, The Government and Politics of Lebanon (2014), som ger en
övergripande historisk och samtida bild av Libanons styre och politik.
Artiklarna som används är hämtade ur vetenskapligt granskade tidskrifter såsom
Middle East Report, Journal of Democracy, Middle Eastern Studies, British Journal
of Middle Eastern Studies och är nedladdade från databaserna Libris och Jstor.
Huvuddelen av litteraturen är utgiven efter år 2000 vilket är viktigt att notera då det är
nödvändigt att göra en aktuell analys av nulägets politiska och social struktur. Utifrån
redogörelsen ovan går det hävda att uppsatsens material har försökts väljas och
granskas utifrån de källkritiska kraven på oberoende, samtidighet, tendens och äkthet
(Esaiasson et al., 2010, 325). Viktigt att tillägga är även att materialet granskats med
medvetenhet om komplexiteten i kriteriet ”beroende versus oberoende” i relation till
litteratur om Libanon och Mellanöstern då det finns oändligt många åsikter om
regionens komplicerade verklighet.

2.3	
  Validitet	
  och	
  reliabilitet	
  
En allmän omtalad svaghet med uppsatsens metodval är dess möjlighet till
resultatgeneralisering. Resultat görs oftare mer generaliserbara vid kvantitativa
tillvägagångssätt men George och Bennet (2005, 31) hävdar att detta per automatik
inte behöver minska fallstudiemetodens pålitlighet då den istället genererar större
förklarande fyllighet inom specifika fall. Diskussionen ovan mynnar ofta ut i viktiga
frågor rörande fallstudiemetodens externa validitet. Robert K. Yin ställer exempelvis i
sin bok Fallstudier: design och genomförande en fråga som George, Bennet (2005)
och flera andra författare (Bryman, 1988, Marsh & Stoker 2010, Silverman, 2011)
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inom samhällsvetenskapliga forskningsmetoder berör: ”Hur kan man generalisera på
grundval av ett enda fall?” (Yin, 2006, 28).
Yin (2006, 51-53) bemöter frågan med att tydliggöra skillnaderna med kraven på en
fallstudie, analytisk generalisering, samt kraven på en statistisk undersökning,
statistisk generalisering. När man talar om extern validitet menar alltså Yin att det är
fel att sätta samma krav och jämföra fallstudier med surveyundersökningar där man
utifrån ett urval lättare kan generalisera resultaten till en större population (Yin, 2006,
57). Med hjälp av en empirisk undersökning av Libanons implementering av
maktdelningsmodellen är målet att kunna genomföra en analytisk generalisering av
det slag Yin talar om, men med reservation för vad som är möjligt att åstadkomma
inom ramen för en kandidatuppsats. Denna diskussion återkommer i uppsatsens
slutsats.
Uppsatsens ambition är inte att uttala sig allmängiltigt om den konsociationella
demokratins hållbarhet utan snarare att bidra till diskursen om den konsociationella
teorins tillämpbarhet på länder i Mellanöstern, till exempel Syrien och Irak, som just
nu möter samma problematik som Libanon stått inför under snart 100 år.
Ytterligare en nackdel med fallstudiemetoden som George och Bennet (2005, 23)
nämner är partiskhet vid val av fall. Detta anses vara en svaghet då subjektivitet kan
påverka och förvränga forskningsresultat. Partiskhet har i möjligaste mån motverkas i
denna uppsats genom att granska en mängd litteratur. Det är dock viktigt att tillägga
att val nästan alltid tas på subjektiva grunder – det är alltså omöjligt att inneha en
hundraprocentig objektiv utgångspunkt.
När Esaiasson et al. (2010, 64) redogör för resultatvaliditet betonar de vikten av
begreppsvaliditet och reliabilitet. Kortfattat svarar begreppsvaliditet och reliabilitet på
frågan om vi undersöker det vi påstår att vi undersöker. Uppsatsen ämnar uppnå hög
begreppslig validitet genom att betona en av fördelarna med kvalitativa fallstudier –
möjligheten att redogöra för använda begrepps innebörd samt klargöra definitioner.
Exempelvis: Hur definieras pluralism? Vad inkluderas i begreppet demokrati? Det är
även meningen att operationaliseringen av den konsociationella teorin i kapitel 3.4 ska
bidra till denna validitetsaspekt.
Eftersom uppsatsen bygger på litteraturgranskning och tolkning av primär- och
sekundärmaterial är målsättningen att de källkritiska krav som nämns i materialdelen
uppföljs för att uppnå ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Slutligen är det viktigt
att tilläga att aspekter av uppsatsen hade kunnat utföras med större fördel vid
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personlig närvaro på plats i Libanon, exempelvis genom en fältstudie med
datainsamling av primärkällor. Dessvärre har det inte funnits möjlighet till ett sådant
tillvägagångssätt.

2.4	
  Avgränsningar	
  
Målet med uppsatsen är att undersöka om Lijpharts maktdelningsteori är en hållbar
modell för Libanon. Landets konsociationella system kommer att värderas med
utgångspunkt från Taif-avtalets undertecknande 1989 fram till idag. Denna tidsram
brukar även benämnas ”Libanons efterkrigsperiod”. I litteratur som berör Libanons
politiska

system

och

samtida

utmaningar

görs

ibland

avgränsningar

till

cederrevolutionen 2005 som fick Syrien att dra sig ur landet. Otalig forskning finns
även

om

kontextuella

faktorer

som

påverkat

Libanons

utveckling

sedan

inbördeskriget, till exempel Syriens och Israels ockupering av landet, närvaro av
uppemot en halv miljon palestinska flyktingar och Libanons geopolitiska läge
(UNRWA, 2014).3 Libanon är ett extremt komplext land och dess utveckling har
givetvis styrts av diverse olika faktorer. Men det finns en konstant när man studerar
Libanon och den är det konsociationella politiska systemet. Uppsatsens avgränsningar
är således kopplade till den konsociationella teorins element och rekommendationer
och vad dessa haft för effekter på Libanons utveckling. Viktigt att notera är att det inte
hade varit möjligt att inkorporera samtliga kontextuella externa och interna faktorer
på grund av de begränsningar som råder inom ramen för uppsatsen.

3

För mer information om hur geopolitik och Israel-Palestina konflikten påverkat Libanons utveckling
läs till exempel David Hirsts Beware of Small States: Lebanon, Battleground of the Middle East eller
Tom Najems bok Lebanon: The Politics of a Penetrated Society.
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3	
  Teoretiska	
  utgångspunkter	
  
3.1	
  Tidigare	
  forskning	
  
När Esaiasson et al. (2010, 26) redogör för vad som bör inkluderas i ett
forskningsideal understryks betydelsen av kumulativitet. Det är alltså viktigt att ställa
sig frågan hur diskursen på ett valt området ser ut innan man initierar en studie.
Grundläggande är även att i slutet av sin studie ställa sig frågan: vad är mitt bidrag till
den gemensamma kunskapsmassan? (Esaiasson et al., 2010, 19). Denna uppsats
undersökning kommer utgå ifrån tidigare studier och vetande om Libanons
konfessionella statsskick och detta systems förmåga att främja eller hindra stabilitet
och nationell samexistens. Likväl kommer redan existerande forskning och
utredningar av Taif-avtalet inneha stor betydelse, detta för att arbeta kumulativt och
öka uppsatsens resonemangs reliabilitet. Lijpharts välkända och etablerade teori om
maktdelning har i ganska stor utsträckning prövats och undersökts i relation till
Libanons fall. En majoritet av uppsatsens litteratur inkorporerar därför på ett eller
annat sätt Libanon och dess förhållande till maktdelningsmodellen.
Granskningar har i forskningsvärlden fokuserat kring maktdelningsprincipers
utformning. Men mer forskning behövs där omvärderingar av konsociationalismens
effektivitet och begränsningar görs, speciellt i relation till nationell polarisering och
demokratisk konsolidering. Mellanöstern härjas idag av allvarliga konflikter som ofta
uppstår på grund av sekteristiska motsättningar. Mot denna bakgrund är forskning
kring Libanons situation mycket viktig då den kan bidra till större förståelse kring hur
maktdelning fungerar tillsammans med nationellt polariserade länder som upplevt
etniska inbördeskrig. Fler och fler forskare undersöker Libanons fall och ju mer valid
forskning det finns kring ämnet desto större chans att fler länder i Mellanöstern kan
dra lärdom från Libanons exempel. Förhoppningsvis kommer denna uppsats att bidra
till att vidga diskursen om konsociationell demokrati och dess eventuella positiva och
negativa effekter på Libanons politiska och sociala miljö. Idealiskt skulle vara att få
bidra med kunskaper som överskrider Libanons exempel, vetande som kan bidra till
diskursen kring maktdelningsprincipens lämplighet på övriga länder i Mellanöstern.
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3.2	
  Konsociationalism	
  
Arend Lijphart ses som en av de mest framträdande forskarna inom den
konsociationella skolan. Lijphart myntade begreppet konsociationalism i hans kända
artikel Typologies of Democratic Systems (1968) där han lånade begreppet
”konsociationell” från 1600-tals filosofen Johannes Althusius skrifter där latinska
order consociatio används i relation till politisk samlevnad (Lijphart, 2008, 3). Sedan
1960-talet har den konsociationella modellen används på Europeiska länder som
Nederländerna, Belgien och Nordirland men med tiden har modellen även
implementerats på länder som ansetts ha djupare samhälleliga splittringar än de länder
som initialt var subjekt för teorin. Några exempel är Indien, Cypern, Ghana, Sydafrika
och Libanon.
Lijpharts teori om maktdelning har valts till uppsatsens teoretiska ramverk då, som
nämndes ovan, han anses vara konsociationalismens föregångare och den mest
produktiva och kreativa författaren inom teorin (Mühlbacher, 2009, 37). Uppsatsens
ramverk kommer att beröra Lijpharts skrifter om den konsociationella modellen från
hans omdebatterade artikel Consociational Democracy (1969) till samtida verk. Detta
för att få med de reformer och rekommendationer som gjorts sedan Lijpharts första
teoretisering. Så vad säger egentligen konsociationalismen? Hur kan man definiera
samt beskriva de mönster som modellen förespråkar?
Konsociationalismen har utmanat den vedertagna uppfattningen om att demokrati
ej är kompatibelt med heterogena samhällen. Konsociationell demokrati refererar
således till en typ av demokrati som i ett pluralistiskt och splittrat samhälle kan uppnå
politisk och nationell enighet (Lijphart, 1969, 211). Grundkriteriet för stabilitet i en
konsociationell demokrati säger Lijphart är den politiska elitens samarbetsförmåga.
Han menar alltså att nationell stabilisering i kulturella, religiösa eller etniskt
fragmenterade nationer kan uppnås om politiska ledare bestämmer sig för att
kollaborera och rikta sina beslut mot försoning (Lijphart, 1969, 211-212).
Konsociationalismen har ett genomträngande normativt värde, Lijphart är noga
med att poängtera att maktdelning är den bäst lämpade designen för splittrade
samhällen. I nästan alla Lijpharts verk uppmanas politiska ledare från splittrade länder
att anta maktdelningsprinciper (Lijphart, 1977, 223-238).
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3.2.1	
  Pluralistiska	
  och	
  djupt	
  splittrade	
  samhällen	
  
”Pluralism” och ”djupt splittrade samhällen” används synonymt av Lijphart. Några av
hans kritiker hävdar att detta är problematiskt då pluralism inte nödvändigtvis
indikerar samhälleliga splittringar, bortser från att förklara när ett samhälle inte kan
räknas som pluralistiskt och frånser information om till vilken grad ett samhälle är
pluralistiskt (Mühlbacher, 2009, Horowitz, 2000). Horowitz definition av djupt
splittrade samhällen har inkluderats för att försöka minimera ovannämnda
problematik.
Pluralism definieras i linje med Lijpharts och Harry Ecksteins redogörelse av ett
pluralistiskt samhälle. Enligt de båda författarna är pluralism framträdande när ett
samhälle består av ”segmental cleavages” (Lijphart, 1977, 3). Segmentella klyftor kan
vara av religiös, ideologisk, språklig, regional, kulturell, ras eller etnisk natur.
Karakteristiskt är också att ett samhälles politiska partier, intressegrupper, skolor,
frivilligorganisationer och media tenderar att vara uppdelade efter dessa segmentella
klyftor.
Med hjälp av forskaren Donald L. Horowitz definition av ”djupt splittrade
samhällen” kan vi bemöta ovannämnda problematik och samtidigt få en tydligare
förståelse över vad ett djupt splittrat samhälle indikerar. Horowitz hävdar att vi kan
finna följande i ett djupt splittrat samhälle: (1) framträdande grupperingar baserade på
etnicitet och religion i den politiska sfären, (2) några av dessa grupper strider om
makten, (3) historiska och samtida konflikter grundade i interetnisk antipati
(Horowitz, 2014, 7).

3.2.2	
  Definitioner	
  av	
  nyckelbegrepp	
  
Demokrati
Demokrati definieras och jämställs i uppsatsen med Robert Dahls koncept av
polyarki. Varför just Dahls kriterier valts är för att de brukas av en majoritet av
forskarna som använts som underlag till denna uppsats och för att Dahls kriterier är
etablerade rimliga demokratiska ideal inom statsvetenskapen, se exempelvis Lijphart
(1977)

och

Mühlbacher

(2009).

En

polyarki

innefattar

enligt

Dahl

ett

konkurrenskraftigt politiskt system där flera olika grupper konkurrerar om makten. I
hans beskrivning ingår även kriterierna valda befattningshavare, fria och opartiska

11

val,

allmän

rösträtt,

rätt

att

kandidera

i

val,

yttrandefrihet,

alternativa

informationskällor och föreningsfrihet (Dahl, 1971, 3-7).
Stabilitet
Användning av begreppet stabilitet i samhällspolitisk kontext kan skapa lika stora
oklarheter som termen demokrati. I denna uppsats kommer stabilitet indikera frånvaro
av konflikter, statsmaktens förmåga att utföra deras arbetsuppgifter och dess
legitimitet (Lijphart, 1977, 4, Nelson, 2013, 335).

3.2.3	
  Konsociationalismens	
  grundpelare	
  
Utöver konsociationalismens normativa uppmaningar har teorin fyra viktiga element
och dessa har till uppsatsen tagits ifrån Lijpharts fallstudie av Indien 1996 som han
själv menar innehåller en slutgiltig utformning av den konsociationella teorin
(Lijphart, 2008, 4). De fyra grundprinciperna är (1) storkoalition som innebär att alla
huvudsakliga språkliga, etniska och religiösa grupper är representerade och
samarbetar i styret av landet, (2) kulturell autonomi för dessa grupper, (3)
proportionalitet inom politisk representation och offentligt anställda tjänstemän, och
(4) minoritetsveto i samband med minoritetsrättigheter och autonomi (Lijphart, 2008,
42).
Variationen i det första elementet “storkoalition” är bred men grundprincipen är
densamma; det politiska styret ska bygga på representativitet och samarbete snarare
än den vedertagna majoritet versus opposition modellen (Lijphart, 1977, 25). Förutom
denna utgångspunkt kan även koalitioner baserade på religion, språk och etnicitet ingå
utanför regeringen, ett exempel är holländska råd och kommittéer. Två andra former
bygger på Libanons och Cyperns exempel där en förutbestämd kvot avgör
representativiteten i styret samt vilken grupp som ska inneha vilka toppositioner i
ledningen (Lijphart, 2008, 45-46).
”Kulturell autonomi” för religiösa och språkliga grupper har två viktiga drag och
de båda bygger på principen att varje grupp i samhället ska ha rätt att styra sina egna
affärer. Den första delen är religiösa och språkliga minoriteters rätt att etablera och
administrera autonoma skolor finansierade av offentliga medel (som i Schweiz,
Belgien och Nederländerna). Den andra är religiösa gruppers rätt till egen personrätt,
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familjerätt och arvsrätt (Lijphart, 2008, 46). Libanon, Indien och Cypern är exempel
på länder som implementerar denna form av konsociationell demokrati.
”Proportionalitet” syftar på vilken typ av valsystem som är lämpligast att
implementera vid maktdelning, och på betydelsen av gruppers representativitet inom
offentlig anställning (Lijphart, 2008, 8). Enligt Lijphart (2008, 48) är det
proportionella valsystemet det bästa alternativet då majoritetsval tenderar att
diskriminera minoritetspartier samt överskatta ett partis slutliga parlamentariska
storlek.
Grundläggande för det fjärde och sista elementet ”minoritetsveto” är att minoriteter
ska kunna skydda deras autonomi genom att ha möjlighet att blockera eventuella
försök till att minska eller eliminera deras självständighet (Lijphart, 2008, 49).
Lijphart

redogör

även

för

de

två

koncepten

”självbestämmande”

och

”förutbestämmande” och understryker att självbestämmande är den önskvärda
principen när man organiserar regler och institutioner efter maktdelningsprinciper
(Lijphart, 2008, 6). Varför konceptet ”förutbestämmande” anses som mindre önskvärt
är på grund av det kan exkludera minoriteter i maktdelningssystemet, det kan skapa
rigida och uppgjorda proportioner i parlamentet (som exempelvis inte följer den
demografiska utvecklingen), samt diskriminera individers fria vilja att bestämma
vilken grupp i samhället de vill tillhöra.
Viktigt att notera är att Lijphart i senare forskning har delat in de fyra elementen i
primära och sekundära egenskaper. De mest avgörande elementen är storkoalition och
kulturell autonomi, medan de andra två anses vara mindre viktiga (Lijphart, 2008, 4).
På grund av den kritik som riktats mot honom har Lijphart även försökt att vara mer
precis i sina beskrivningar och rekommendationer. Med olika empiriska underlag, där
Lijphart har studerat länder som Malaysia, Libanon, Indien och Sydafrika, har han
exempelvis lagt till att alla konsociationella delar kan inta olika strukturer beroende på
var de implementeras och att alla funktioner inte fungerar lika bra eller kan
rekommenderas till alla splittrade samhällen (Lijphart, 2008, 4, 59).

3.3	
  Konsociationalismens	
  nackdelar	
  
Trots konsociationalismens genombrott har modellen konstant varit utsatt för kritik
och försökt motbevisas (Mühlbacher, 2009, 47). I denna del kommer huvudsaklig
kritik som satt konsociationalismens normativa och teoretiska värde på spel att tas
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upp. För att förstå vad som har gått fel (eller rätt) i Libanons implementering av
modellen är det följaktligen viktigt att utreda teorins brister.

3.3.1	
  Instabilitet	
  och	
  politisk	
  immobilism	
  
En viktig nackdel som underminerar modellens pålitlighet är det svaga sambandet
mellan

konsociationell

demokrati

och

stabilitet

(Mühlbacher,

2009,

48).

Konsociationella demokratier har inte alla varit framgångsrika, många forskare hävdar
till och med att lyckade exempel är undantaget (Barry, 1975, Horowitz, 2014,
Langohr, 2005). Lijpharts påstående att maktdelningsmodellen är den enda lösningen
till stabilitet och demokrati i pluralistiska samhällen har sålunda blivit kritiskt
granskat (Lijphart, 1977, 238, Mühlbacher, 2009, 53).
Särskilda delar ur konsociationalismen som blivit granskade är de inbyggda brister
som påstås existera i konsociationella principer och övningar. Oron brukar beröra den
konsociationella paktens skörhet och huruvida systemet förstärker klyftor i samhället
eller ej (Mühlbacher, 2009, 49). Brian Barry, ännu en känd kritiker av teorin, varnar
för faran i att okritiskt acceptera maktdelning som en lösning till samhälleliga
pluralistiska splittringar då modellen snarare bygger på olikheter än likheter, och
därmed har lättare att bevara och kristallisera splittringar mellan grupper (Barry,
1975a, 505, 1975b, 393).

3.3.2	
  Naiv	
  tro	
  på	
  eliters	
  samarbetsvilja	
  	
  
En annan del som blivit kritiskt granskad är Lijpharts tro på politiska eliter - variabeln
som egentligen avgör hela teorins genomslag då de faktorer som anses främja
konsociationell demokrati är beroende av eliters förmåga att samarbeta. Lijpharts syn
på eliter anses av forskare vara otillräcklig och naiv (Mühlbacher, 2009, Barry, 1975).
Statsvetaren Mühlbacher (2009, 49, 62) poängterar behovet av att inkludera
förklaringar av vad som motiverar ledare och vad som avgör eliters agerande.
Horowitz instämmer med kritiken och ifrågasätter Lijpharts tillsynes optimistiska syn
på den politiska elitens vilja och förmåga att samarbeta. Horowitz (2000, 574) säger
att teorier som bygger på elitinitiativ måste inkludera variabler relaterade till
gruppstrukturer och gruppkonkurrens, för det är dessa som kan begränsa möjligheter
till interetniska elitrelationer.
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3.3.3	
  En	
  generaliserbar	
  demokratisk	
  modell?	
  
En annan fara Horowitz nämner är konsociationalismens påstådda generaliserbarhet –
från Europeiska länder som Belgien, Holland och Schweiz till nationer i Asien,
Mellanöstern och Afrika. Horowitz säger:
There are supra segmental sentiments that tie group members to the Swiss or the
Dutch nation in a way that group members are not tied to an inclusive
conception of the Lebanese, Malaysian or Ugandan nation. (Horowitz, 2000,
572)

Horowitz berör det Mühlbacher (2009, 50) och andra kritiker till konsociationalismen
frågar sig: var konflikten i Nederländerna som Lijphart initierade sin forskning på
tillräckligt stark för att kunna representera ett illustrativt konfliktreglerande exempel
av konsociationalismen?

3.3.4	
  Demokratiska	
  brister,	
  ineffektivitet,	
  och	
  kvotering	
  
Lijphart själv erkänner att konsociationalismen innehar vissa nackdelar. En av dem är
modellens påstådda demokratiska brister då systemet tenderar att försvaga närvaron
av en opposition (Lijphart, 1977, 47). Andra omtalade hinder är elementen
”minoritetsveto” och ”storkoalition” som lätt skapar politisk immobilism och
ineffektivitet. Opponenterna Horowitz (2014), Mühlbacher (2009) och Barry (1975b)
hänvisar i samband till detta hur lätt vetomakt kan missbrukas av politiska eliter och
hur närvaron av en storkoalition ökar svårhetsgraden att nå en överenskommelse.
Brian Barry ifrågasätter till och med hela storkoalitionselementets existens genom att
hävda att det inte finns något som säger att viljan att kollaborera härleds från ett
institutionaliserat system kallat ”storkoalition” (Barry, 1975b, 405-407).
Ytterligare en kontroversiell nackdel är etnisk kvotering av statliga anställningar.
Denna maktdelningsprincip är problematisk då religiös, etnisk eller annan segmentell
tillhörighet värderas högre än individuella meriter (Lijphart, 1977, 51, Mühlbacher,
2009, 437).
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3.3.5	
  Hur	
  konsoliderar	
  man	
  konsociationell	
  demokrati?	
  	
  
Ytterligare baksidor är enligt forskarna Mühlbacher (2009, 54) och Daalder (1974,
609) att svar på vissa frågor och aspekter utelämnas. Ett exempel är att teorin aldrig
riktigt förklarar hur det konsociationella systemet blir till, vilket också relaterar till
eliters samarbetsförmåga och kritiken som riktats mot den bristfälliga beskrivningen
av hur, när och varför ledare väljer att kollaborera. Mühlbacher (2009, 63) hävdar att
konsociationalismens fyra elementen inte heller förklaras i detalj, varken hur de
uppstår eller hur de kan konsolideras. Lijphart nämner i flera av hans verk
omständigheter som kan vara fördelaktiga för att uppnå en lyckad konsociationell
demokrati. Men han detaljerar aldrig dessa eller tydliggör relevansgraden av dem.
Statsvetarna John McGarry och Brendan O’Leary kritiserar Lijpharts fixering vid
exekutiva

och

legislativa

reformer.

De

anser

att

konsociationalismens

rekommendationer inte är tillräckliga för att skapa samhörighet och stabilitet
(McGarry & O’Leary, 2006, 58). Bredare reformer som berör fler områden bör, enligt
de båda statsvetarna, inkluderas i den konsociationella designen (McGarry &
O’Leary, 2006, 58).

3.4	
  Operationalisering	
  
Inom empirisk forskning är det viktigt att översätta teoretiska begrepp till
operationella indikatorer (Esaiasson et al., 2010, 59). Med hjälp av Lijpharts fyra
konsociationella element, storkoalition, kulturell autonomi, proportionalitet och
minoritetsveto, kommer en brygga mellan uppsatsens teori och empiri att skapas.
Tanken är att de fyra konsociationella grundpelarna ska hjälpa oss att redogöra för hur
väl maktdelningsmodellen fungerat i Libanon. Genom att se till vad de fyra elementen
haft för effekt kommer vi också att se om exemplen följer Lijpharts eller hans
opponenters ståndpunkter.

16

4	
  Maktdelning	
  i	
  Libanon	
  
Libanons historia har präglats av religiösa motsättningar och ett politiskt system som
styrts via sekteristiska linjer. Den konsociationella modellen har aldrig slutat styra
landet, men den har reformerats. Den mest omfattande reformen gjordes 1990 i
samband med Taif-avtalet som avslutade landets blodiga inbördeskrig. För att kunna
värdera effekterna av Libanons konsociationella efterkrigsmodell behövs en
genomgång av Taif-avtalets innehåll, hur det politiska systemet modifierades i
jämförelse med Nationalpakten och hur avtalet påverkat Libanons efterkrigssamhälle.

4.1	
  Nationalpakten	
  -‐	
  den	
  tidigare	
  modellen	
  
Det främsta problemet med Nationalpakten var att maktdelningssystemet etablerades
med hjälp av en befolkningsmätning (den första och sista som har gjorts fram till
idag) som gav Libanons kristna, framförallt maroniterna, oproportionerlig makt i
förhållande till sunnimuslimer och andra muslimska grupper i landet (Kerr, 2005,
139). Befolkningsmätningen, som utfördes 1932, är omtvistad och misstänks
dessutom av många ha utförts under intensiv politisering då fransmännen, som under
tiden hade stort inflytande över landet, favoriserade den kristna befolkningen framför
den muslimska (Maktabi, 2007, 219, 233, Milton-Edwards, 2011, 130).
Ett annat hinder för en lyckad konsociationell demokrati och en stabil självständig
nation var systemets förutbestämda maktfördelning av landets mest inflytelserika
politiska positioner där presidentskapet erhöll disproportionerlig exekutiv makt i
förhållande till parlamentet och premiärministern. Nationalpakten gav maroniterna
presidentskapet,

sunnimuslimerna

premiärministerposten

och

shiamuslimerna

talmansposten. Alla positioner - legislativa, exekutiva och offentliga anställningar var även fördelade via en 6:54 kvot mellan kristna och muslimer (Ghosn & Khoury,
2011, 382). Ytterligare ett hinder med Nationalpakten var att den inte specificerade,
till skillnad från Taif-avtalet, vilken identitet Libanon som nation skulle bära. Detta
var problematiskt då landets kristna befolkning ofta identifierade sig med väst och de
muslimska grupperna med övriga arabnationer (Salamey, 2014, 30-31).

4

Innan Taif-avtalet hade Libanons parlament 99 platser varav 54 tillhörde den kristna populationen
och 45 de muslimska grupperna (Kerr, 2005, 161).
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4.2	
  Taif-‐avtalets	
  huvudbeståndsdelar	
  
Mot bakgrund av ovannämnda beskrivning av Nationalpaktens konsociationella
svårigheter är det lättare att förstå Taif-avtalets innehåll. Taif-avtalet är uppbyggt runt
fyra delar: generella grundregler och reformer, skapandet av en suverän libanesisk
nation, Libanons relation till Israel och Libanons förhållande till Syrien. Avtalets
första delar, generella grundregler (artikel I) och reformer (artikel II), upprepar och
behandlar kärnan till Libanons historiska och mest omtalade problem, nämligen den
konfessionella politikens status, hur landets centrala organiseringsprinciper ska vara
utformade och vilken nationell identitet Libanon ska omfamna (Taif-avtalet, 1989).
Till skillnad från Nationalpakten, som inte talar om en distinkt libanesisk identitet,
deklarerar Taif-avtalet Libanons arabiska karaktär och tillhörighet (Taif-avtalet, 1989,
artikel I: A).

4.2.1	
  Ett	
  gradvist	
  avskaffande	
  av	
  politisk	
  sekterism	
  	
  
Eftersom konsociationell balans och representation dominerar Taif-avtalet hävdar de
flesta politiker, statsvetare och forskare att avtalet reproducerar och återigen främjar
politisk sekterism (Itany & Fathallah, 2013, Krayem, 1997, Mühlbacher, 2009,
Najem, 2012). Men detta motsägs samtidigt i artikel II: G (Taif-avtalet, 1989) där det
framgår att Libanons nationella mål ska vara att succesivt avskaffa den
konsociationella modellen, dock framgår det inte exakt hur eller när detta mål ska ha
uppnåtts. De enda förslag som uttrycks i relation till ovannämnda mål är att religiös
tillhörighet ska tas bort ifrån identitetskort och att kvotering baserad på religiös
tillhörighet inom det militära, domstolsväsendet, och andra offentliga anställningar
ska avskaffas (Taif-avtalet, artikel II: G, a, b). Det tog 19 år innan religiös tillhörighet
på libanesernas identitetskort avskaffades, och det sistnämnda förslaget har ännu inte
realiserats (Antelava, 2009, Najem, 2012, 88). Andra försök till att avskaffa eller tona
ner Libanons huvudsakliga konsociationella element de senaste 24 åren har antingen
blockerats i parlamentet eller negligerats av den politiska eliten.5

5

Utförligare beskrivning ges i nästkommande kapitel.
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4.2.2	
  Reformerad	
  proportionell	
  representation	
  	
  
Den allra viktigaste försoningsreformen som presenterades var förbättringarna
rörande landets proportionella representation. Avtalet förflyttade stora delar av
presidentens makt till premiärministern och parlamentet vilket innebar att
maroniternas maktövertag reducerades och presidenten kunde inte längre agera som
enskild aktör utanför parlamentets kontroll (MacQueen, 2009, 55). Premiärministern
fick även utökade befogenheter och likaså talmannen. Den kristna-muslimska kvoten
på 6:5 omfördelades till 5:56 - positioner inom parlamentet fördelades således lika
mellan kristna och muslimer (Salamey, 2014, 57). Den förutbestämda kvoten som
försäkrar presidentskapet till maroniterna, premiärministerposten till sunnimuslimerna
och talmansposten till shiamuslimerna behölls dock från Nationalpakten. Antalet
platser i parlamentet ökade från 99 till 108 – och senare till 128 (Karam, 2012, 36).

4.2.3	
  Övriga	
  försoningsförslag	
  	
  
Ytterligare reformer presenterade i Taif-avtalet har antingen implementerats utan
effekt eller inte alls genomförts. Exempel är ett råd som skulle försäkra och arbeta för
socioekonomisk utveckling, en kommitté som skulle arbeta för att avveckla politisk
sekterism, och utbildningsreformer som skulle utvecklas till stöd för nationell
sammanhållning och spirituell och kulturell öppenhet (Karam, 2012, 38, Taif-avtalet,
1989, artikel, II: G, III: E, F). Ett annat viktigt inslag är avtalets förslag till
administrativ decentralisering, något som heller inte har lagts fram som proposition i
parlamentet sedan avtalet undertecknandes (Karam, 2012, 38).
Ett av de största problemen Libanon står inför är landets socioekonomiska klyftor.
Problematiken sträcker sig dock utöver vanliga konflikter kopplade till ekonomisk
och social ojämlikhet då Libanons inkomstskillnader också är kopplade till landets
olika sekteristiska grupper. Shiamuslimerna är exempelvis en av grupperna som krävt
bättre ekonomisk fördelning i landet, och framförallt i samband med Taif-avtalet
(MacQueen, 2009, 52). Om man ser till Hizbollah och andra radikala grupper som
destabiliserat landet går det hävda att Libanons regerings oförmåga att implementera
reformerna inte bara inneburit ett stort misslyckande, utan också utgjort ett stort
hinder för att ha möjlighet att lyckas med konsociationell demokrati.
6

1992, två år efter Taif-avtalet skrevs under, hade parlamentets 99 platser utökat till 128. 5:5 kvoten
gav alltså de båda grupperna 64 platser var (Kerr, 2005, 161).
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4.2.4	
  Libanesisk	
  nationell	
  och	
  territoriell	
  suveränitet	
  
Taif-avtalets sista komponenter behandlar i artikel III Libanons nationella och
territoriella suveränitet och dess kopplingar till Israels ockupation av söder samt
landets koppling till Syrien. Men som nämndes i avgränsningskapitlet kommer inte
denna uppsats fokus vara externa faktorers påverkan på landet, utan snarare kort om
hur dessa omständigheter har påverkat den konsociationella modellens verkan på
Libanons stabilitet. Det är följaktligen viktigt att känna till att Taif-avtalet stipulerade
Israels tillbakadragande från södra Libanon7, tillät Hizbollah men inga andra militanta
grupper att behålla sina vapen, samt legitimerade (med påtryckningar från Syrien som
medpart under författandet av Taif-avtalet) Syriens närvaro8 och kontroll av landet
(Taif-avtalet 1989, artikel III: 2, 3, 4, MacQueen, 2009, 57-63). I Taif-avtalet står det
att den syriska närvaron skulle retirera efter två år och att detta skulle ske med hjälp
av förhandlingar mellan den libanesiska och syriska regeringen. Dessvärre
realiserades aldrig detta förslag och istället behöll Syrien sin militära, politiska och
ekonomiska kontroll över landet fram till april 2005 (MacQueen, 2009, 59-60).

4.3	
  En	
  bra	
  grund	
  för	
  skapandet	
  av	
  demokrati	
  och	
  stabilitet?	
  
Från beskrivningen ovan går det konkludera att principen bakom Nationalpaktens
maktdelningsöverenskommelse var att lösa konflikter och tillfredsställa Libanons
gruppers olika intressen. Statsvetaren Mühlbacher (2009, 93-94) anser att denna
princip är, och var innan inbördeskriget, Libanons största hinder eftersom parlamentet
inte arbetar för nationell samexistens eller demokrati utan snarare för att kunna
behålla ”balans” och undvika interetniska konflikter. Ytterligare en faktor som hindrar
en stabil och demokratisk efterkrigsutveckling är, som nämndes tidigare, Libanons
daterade befolkningsmätning. Många libaneser, framför allt shiamuslimska grupper
som tilltagit sedan 1932, anser att landet inte kan bygga ett maktdelningssystem på en
över 80 år gammal folkräkning. Just nu kräver de grupper som marginaliserats på
grund av att de är för få en ny befolkningsmätning, och de som 1932 var störst
7

Israel ockuperade södra Libanon från 1981 till 2000 (och även delar av Beirut under en kortare period
av inbördeskriget). Deras närvaro förvärrade ur många aspekter resultatet av inbördeskriget samt
situationen efter Taif-avtalet skrevs under (Lust, 2014, 610-630).
8
Under inbördeskriget sände Syrien styrkor till Libanon. Landets närvaro och indirekta inblandning i
inbördeskriget var inte till Libanons fördel då misstankar har förts om Syriens finansiering och
vapenkontribution till de parter Syrien såg gynna sina egna intressen i konflikten (Thompson, 2002, 8282, 91-92, Naor, 2014).
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blockerar begäran eftersom de inte vill förlora makt (Hazran, 2009, 1-6). Eftersom
Libanons konsociationella modell fortfarande bygger på 1932 års folkräkning har
förkrigsproblematiken i allra högsta grad fortsatt tära på Libanons politiska system
och nationella identitetsskapande.
Hjälpte Taif-avtalet att demolera ovannämnda problematik? Var Taif-avtalets
konsociationella reformer bra underlag för att kunna bilda ett mer stabilt, jämlikt och
demokratiskt Libanon? Flera forskare (Mühlbacher, 2009, Salamey, 2014, MacQueen,
2009, Krayem 1997, Karam, 2012, Kerr, 2005, Najem, 2012) menar att Taif-avtalet
egentligen

inte

etablerade

några

avgörande

skillnader

från

det

tidigare

konsociationella systemet. Då målet med avtalet inte bara var att få slut på
inbördeskriget, utan också att reformera det politiska systemet till att bli starkare och
mer stabilt på lång sikt är Taif-avtalets brister och likheter med Nationalpakten
mycket problematiskt eftersom det inte lägger en ny grund för försoning (Najem,
2012, 49). Imad Salamey och Rhys Payne citerar statsvetaren Guilain Denoeux i sin
artikel Parliamentary Consociationalism in Lebanon: Equal Citizenry vs. Quotated
Confessionalism:
The October 1989 Taef [Accords], which ended Lebanon’s civil war, did not
bring about any fundamental, structural changes to the sect-based, patronagedriven, and consensus-requiring system adopted in 1943. Instead, Taef merely
‘updated’ that system with a view to taking into account the country’s new
demographic and political realities. It did so by redistributing power within the
system itself as well as among the elite presiding over it, and by including new
actors into the governmental framework. (2008, 456)

Även statsvetaren Karam menar att bristen med Taif-avtalet var dess likhet med
Nationalpakten. Karams syn på avtalet liknar Mühlbachers uppfattning då han anser
att implementeringen av Taif styrdes av fel motiv:
{…} Implementing Taif has been primarily guided by the urge to stop
bloodshed and guarantee sharing of power among warlords, rather than to
ensure an effective mechanism for peaceful and well-grounded reconciliation
and state-building. (Karam, 2012, 39)
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Mot bakgrund av Taif-avtalets ovannämnda likheter med Nationalpakten är det
tveksamt om Taif-avtalet utgör en stabil grund för Libanons efterkrigssamhälle.
Libanon har de senaste två årtiondena lidit av otaliga politiska kriser och öppna
konflikter mellan landets religiösa grupper (Karam, 2012, 39). Hade fler delar ur Taifavtalet, som nämndes i kapitlet ovan, realiserats hade landet utan tvekan upplevt ett
mer stabilt och demokratiskt samhälle. Men hade de varit tillräckliga? För att förstå
varför Libanon fortfarande befinner sig i ett extremt labilt politiskt landskap blir
diskussionen ovan ytterligare ett argument för att utvärdera systemet som så skört
håller Libanons splittrande pluralistiska samhälle samman.
Enligt Lijphart är implementering av maktdelningsprinciper inte en fråga om val,
det är ett måste för pluralistiska samhällen. Lijphart har i flera av hans verk tagit
Libanon som exempel på ett stabilt och lyckat konsociationellt styre (1977, 150). Han
menar att landets konsociationella misslyckande 1975 inte går att koppla till den
konsociationella designen som sådan, utan maktdelningssystemets kollaps berodde
enligt Lijphart på Libanons bristfälliga konsociationella design, som han menar är
proportionella orättvisor och Libanons förutbestämda kvoteirng (Lijphart, 2008, 73,
275-276). Men som nämndes tidigare så reformerades en majoritet av de delar
Lijphart ansåg vara bristfälliga i samband med Taif-avtalet. Betyder detta att den
rådande efterkrigsmodellen enligt Lijphart är fullkomlig?
Utifrån detta kapitel kan vi sammanfatta att frågan huruvida Taif-avtalet
kontribuerat till ett mer stabilt och demokratiskt Libanon är sammanflätad med i
vilken utsträckning principen om maktdelning är en hållbar modell för Libanons styre
och samhälle. Följaktligen återstår granska hur konsociationalismens element
implementerats och utvecklats i Libanon, och sedan utvärdera dess effekter.
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5	
  Analys	
  av	
  Libanons	
  konsociationella	
  efterkrigsmodell	
  
“Lebanon’s power-sharing system which provided a basis for its strength and stability
was in a self-contradictory manner at the same time a tool of disintegration.”
(Mühlbacher, 2009, 93)
För att kunna fastställa den konsociationella modellens effekter kommer jag kort
förklara systemets styrkor och sedan kontrastera de med påträffade brister. Vi
kommer slutligen se att dessa binära effekter gör maktdelningssystemet till ett
tveeggat svärd. Innan vi går in på detaljer är det viktigt att ännu en gång
uppmärksamma uppsatsens avgränsning av externa, framförallt Syriens hegemoni,
och interna, exempelvis palestinska flyktingars närvaro, faktorer. Målet är att skapa en
analys som centrerar kring maktdelningsprincipers effekter och tillstyrkanden.

5.1	
  Konfessionella	
  eliter	
  och	
  klientelism	
  
Maktdelning i Libanon följer alla fyra konsociationella element: storkoalition, rätt till
kulturell autonomi, proportionalitet och minoritetsveto. Olyckligtvis avspeglar även
landets maktdelningsmodell Lijpharts opponenters reflektioner. Ett initierande
exempel är den absolut avgörande, och kanske mest kontroversiella faktorn, som gör
konsociationalismen realiserbar; den politiska elitens samarbetsförmåga. I samband
med Taif-avtalets undertecknande var Libanons politiska ledares utgångspunkt
konflikthantering. Man kan hävda att detta påvisar samarbetsvilja. Men sedan 1990
har Libanons eliters samarbetsförmåga visat allt annat än interetniskt politisk
samförstånd (Salamey & Payne, 2008, 452). Ledarskapet som tagit plats efter Taifavtalet är enligt Karam (2012, 39) dominerat av klientelism och sekteristiska
intressen.
Klientelism, eller zu’ama som det kallas på arabiska, är djupt grundat i det
libanesiska samhället. Statsvetaren Najem (2012, 17, 61) menar att närvaron av både
konfessionalism och klientelism har utvecklat en dynamisk ond cirkel som motiverar
personliga intressen hos ledande eliter och sekteristiska grupper. Detta hävdar i sin tur
många forskare (Kingston, 2013, 56-58, Najem, 2012, 45, Mühlbacher, 2009, 95,
Hudson, 1999, 33) leda till ökad sekteristisk fragmentering då ideologi, nationella mål
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och samexistens negligeras framför olika gruppers ledares strävan efter makt och
affärsentreprenörers support.
Ett exempel på hur skör Lijpharts tro på politiska ledares samarbetsförmåga är
elitantagonismen som rådde under 2000-2004 mellan Syrien-stödda9 president Émile
Lahoud och premiärminister Rafiq Hariri. Politikernas styre ledde till flera politiska
dödlägen i Libanon. Under åren ledde deras skiljaktiga åsikter till onödiga strider som
hotade och satte flera kritiska reformer, exempelvis byggnationer av statliga skolor,
skatte- och privatiseringsreformer och nationella skuldsättningsåtgärder, på spel
(Mühlbacher, 2009, 339-340). Mot bakgrund av denna redogörelse är kritiken, som
bland annat Barry, Horowitz och Mühlbacher, riktar mot Lijphart befogad. Är
Lijpharts syn på elitsamarbete naiv?
Viktigt att framhäva i relation till diskussionen är konsociationalismens bristfälliga
inkludering av historiska splittringar, händelser och konflikter som, vi kan se i
Libanons

fall,

påverkar

eliters

beslut

och

agerande.

Är

till

exempel

maktdelningsprinciper lika väl implementeringsbara på efterkrigssamhällen som på
länder där man lyckats undgå inbördeskrig på grund av etniska och religiösa
motsättningar? Går det förlita ett politiskt efterkrigssystem på eliters, vars tillhörande
grupper varit i krig med varandra, förmåga att kollaborera? Är modellens alls hållbar i
ett efterkrigssamhälle? Libanons problematik kan förvisso inte svara på dessa frågor
men det går att använda ovanstående exempel till att omvärdera den konsociationella
teorins tillämpbarhet på länder som befinner sig under nationell polarisering.

	
  
5.2	
  Storkoalition	
  i	
  Libanon	
  
Enligt den konsociationella teorin är parlamentarisk representation av pluralistiska
grupper en lösning på hur heterogena nationer kan uppnå demokrati och stabilitet
(Lijphart, 1977, 25). Storkoalition är Lijpharts första maktdelningselement. Medan
representation kan legaliseras, som demonstrerats för tidigare, är samarbete påtagligen
inte lika lätt att lagstadga. Som noterats av Lijpharts kritiker frambringar
storkoalitionssystemet i många fall även en viss tröghet i beslutfattningsprocessen och
9

I samband med Taif-avtalet legitimerades Syriens närvaro i Libanon. Som nämndes i det tidigare
kapitlet infiltrerade och kontrollerade Syrien Libanons politiska system och kunde på så sätt influera
vilka politiska ledare som skulle styra landet. Émile Lahoud var en av de presidenter Syriens sägs ha
kommenderat utifrån sina egna intressen (Mroueh, 2014).
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beroende på om grupper har förutbestämd representation eller om parlamentet, som
statsvetaren Florian Bieber (2005, 87) skriver, bygger på etniska partier kan
maktdelningsmodellens effekter se annorlunda ut.

5.2.1	
  Trojkaeffekten	
  	
  
Efter Taif-avtalet omfördelades makt mellan Libanons tre mest inflytelserika politiska
positioner. Samtidigt som detta var en lösning till missnöjet som byggts upp från
Nationalpakten, tillät maktreformen framväxten av ett så kallat trojkasystem.10 Flera
forskare (Karam, 2012, Krayem, 1997, Mühlbacher, 2009, Ofeish, 1999, Hudson,
1999) anser att den mer jämlika maktfördelningen har intensifierat antalet konflikter
mellan presidenten, premiärministern och talmannen. Likväl anses konkurrensen
mellan trojkaledarna ha ökat då det sekteristiska systemet medför att ledarnas
religiösa intressen framhävs.11
Det finns även uttryckta åsikter bland libanesiska statsvetare (Krayem, 1997,
Karam, 2012, Salamey, 2014) gällande Taif-avtalets misslyckande att ersätta
individstyre med institutionsledning. Karam (2012, 36-39) ser en koppling mellan
storkoalitionens ineffektiva beslutsprocess och framväxten av ett mer individualiserat
toppstyre. På grund av Libanons ineffektiva styre har trojkafigurerna, enligt Karam
(2012, 38), inlett och själva legitimerat ett system bestående av personliga
förhandlingar. Institutionsledning och andra vitala reformer ur Taif-avtalet som skulle
stärkt statliga organisationer och byggt upp ”checks and balances” mekanismer, har
således prioriterats bort av trojkafigurerna som agerat i egenintresse eller utifrån
Syriens fördel (Karam, 2012, 38-39, Mühlbacher, 2009, 171-172, Galey, 2011).12
10

Trojka refererar till Libanons tre politiska ledarpositioner: presidentskapet, premiärminister- och
talmansposten. De brukar kallas för de ”tre presidenterna” då makten mellan dem nästan är jämlikt
fördelad (Ofeish, 1999, 106).
11
Notera trojkaeffekternas koppling till problematiken rörande klientelism och politiska eliter, se
kapitel 5.1 för detaljer.
12
Syrien var, som tidigare nämnts, en direktpåverkande aktör i Libanon fram till 2005. I samband med
den så kallade cederrevolutionen, då en miljon av det libanesiska folket protesterade mot Syriens
närvaro, drog Syrien sig ur Libanon. Tillbakadragandet lämnade Libanons politiska ledare fria från
syrisk påverkan. Under åren efter 2005 såg många forskare potential i den politiska utvecklingen
(Karam, 2012, 29, Mühlbacher, 2009, 452-462). Faktumet att det libanesiska folket förenades under
cederrevolutionen sågs som ytterligare ett positivt tecken. Men utifrån uppsatsens analys kan vi avgöra
att dessa framtidsutsikter inte har infunnit sig. Libanon har sedan 2005, trots Syriens tillbakadragande,
varken lyckats framhäva nationell samexistens eller genomfört de viktiga socioekonomiska reformer
Taif-avtalet lade fram. Statsvetaren Karam (2012, 39) hävdar således att Libanons negativa utveckling
fram till 2005 inte uteslutande går att skylla på Syrien, utan snarare på libanesisk klientelism och
sekterism. Detta är viktigt att beakta då riskerna med ett konsociationellt system framhävs.
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5.2.2	
  Politiska	
  dödlägen	
  
Med Taif-avtalet och framväxten av trojkafigurerna har Libanons politiska system å
enda sidan blivit mer parlamentariskt där makt är mer jämlikt fördelad, men det har
också medfört att Libanons parlament inte har en medlare (Karam, 2012, 37). Enlig
Mühlbacher (2009, 171) och Karam (2012, 37-38) görs det politiska systemet
omöjligt att styra när presidenten, premiärministern och talmannen innehar liknande
maktkapaciteter samtidigt som de representerar tre olika religiösa grupper, tre olika
institutioner, och har möjlighet att avlägga veto mot varandra. Flera forskare
instämmer med de båda statsvetarnas åsikter och betonar riskerna för parlamentariska
dödlägen i Libanon (Nelson, 2013, Salamey, 2014). Faktum är att landets politiska
system sedan lång tid tillbaka lidit av politisk immobilism som om igen har hindrat
parlamentet att genomföra viktiga socioekonomiska och demokratifrämjande
reformer. Statsvetaren Ralph Crow skrev 1961:
If the sectarian system is to survive in the positive sense in Lebanon it will have
to adjust so that it does not contribute to the ineffectiveness of government which
might in fact bring down the whole structure. (Crow, 1961, 516)

Politiska dödlägen i Libanon uppstår ofta mot bakgrund av den daterade
folkräkningen, sekteristiska gruppers missnöje med den politiska representationen
(som även hänger samman med maktdelningsprincipen ”förutbestämmande
representation”) eller på grund av tidigare nämnda problematik kopplad till den
politiska elitens oförmåga att samarbeta. Politisk immobilism är synonymt med
ineffektivitet, ineffektivitet är liktydigt med stagnation. Crow uppmanade till
förändring redan för 50 år sedan, men fortfarande har inga betydande reformer gjorts.
Libanons styre upplevs som svagt och handlingsförlamat av en majoritet av den
libanesiska befolkningen (Salamey, 2014, 86, Haddad, 2002, 203).
Exempel på nationell instabilitet i samband med ett libanesiskt politiskt dödläge är
de väpnande konflikter och öppna gatustrider i Beirut13 som skedde i början av 2008
mellan regeringsanhängare och den Hizbollahledda oppositionen. Konflikterna
påbörjades redan under 2006 då Hizbollah, som är företrädare för Libanons
shiamuslimer, krävde större representation i regeringen och vetorätt (Haidar, 2008).
13

Sammanstötningarna ska ha krävt mer än 80 liv vilket gör situationen till den allvarligaste Libanon
upplevt sedan inbördeskriget 1975-1990 (Andersson, 2008).
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Efter ett 18 månader långt politiskt dödläge, bestående av sekteristiskt våld och sex
månader utan president, möttes regeringen och den Hizbollahledda oppositionen 2008
i Doha, Qatar, för att komma fram till en lösning. Avtalet som skrevs under medförde
att Libanons ministrar, efter 19 olika omröstningar, slutligen kunde välja maroniten
Michel Suleiman till president med 118 av 127 röster (Lebanon Vote Ends Leader
Deadlock, 2008). Enligt överenskommelsen skapades även en samlingsregering som
fram till idag ger Hizbollahledda oppositionen 11 av 30 ministerposter, vilket ger dem
rätt att avlägga veto mot avgörande nationella beslut (Haidar, 2008).
Det senaste året har Libanons parlament ett flertal gånger försökt välja en ny
president. Även parlamentsvalet, som skulle skett i februari 2014, har skjutits fram två
gånger på grund av kriget i Syrien och dess sidoeffekt på landets religiösa gruppers
motsättningar (Naylor, 2014). I skrivande stund befinner sig Libanon ännu en gång i
ett dödläge. Parlamentet har inte lyckats enas över vem som ska bli landets nästa
president. Dock återfinns en samlingsregering sedan februari 2014 som sammansattes
efter ett 10 månader långt dödläge. Denna gång beror det politiska stilleståndet främst
på Libanons politikers djupt splittrade åsikter om Syriens inbördeskrig (Lebanese PM
Unveils National Unity Cabinet, 2014).
Sammanfattningsvis går det hävda att storkoalition, i samverkan med Libanons
konfessionella eliter och trojkastyre, hindrar en stabil och demokratisk utveckling för
landet. Vi har märkt från redogörelsen ovan att maktdelningsprinciper, som enligt
Lijphart ska säkerställa stabilitet och samarbete mellan olika grupper, mer än ofta
skapar politiska dödlägen och därmed genererar en ineffektiv regering. Brian Barrys
ifrågasättande av storkoalitionselementets förmåga att härleda samarbetsvilja från ett
institutionaliserat system sätts därmed på sin spets. Ineffektivitet, politiska dödlägen
och ett individualiserat maktspel hindrar Libanons parlament att fokusera på de
socioekonomiska och demokratifrämjande reformer Taif-avtalet rekommenderar.
Även landets nationella ekonomi drabbas hårt av politiska dödlägen, den pågående
krisen har till exempel fått Libanons skulder att öka drastiskt (Nader, 2014).

5.3	
  Kulturell	
  autonomi	
  
Taif-avtalet stipulerar två principer som lever upp till Lijpharts andra konsociationella
element; gruppers rätt att etablera privata religiösa skolor, och förekomsten av
religiösa domstolar som tillåter Libanons sekter att utföra personrätt, familjerätt och
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arvsrätt (Taif-avtalet, 1989, artikel III: B, 3). Enligt Lijphart (2008, 4) är elementet
kulturell

autonomi,

tillsammans

med

storkoalitionsprincipen,

det

viktigaste

maktdelningsverktyget för splittrade pluralistiska samhällen. Frågan som styr
nedanstående analys är hur Libanons implementering av Lijpharts element ”kulturell
autonomi” har främjat stabilitet och nationell samexistens? Kan detta konsociationella
element ses som avgörande för att lyckas bemöta de sekteristiska problem Libanon
står inför?

5.3.1	
  Religiösa	
  domstolar	
  
Libanon har 15 religiösa domstolar som behandlar personrätt, familjerätt, och arvsrätt
(IRIN, 2009). Flera NGO:s och sekulära kritiker av Libanons sekteristiska styre har
försökt reformera landets specialdomstolar då de av många anses utgöra en av de
största barriärerna till att realisera ett reellt nationellt medborgarskap. Kritik har även
riktats mot de religiösa domstolarnas effekt på kvinnors situation i landet (Salamey,
2014, 158, IRIN, 2009). Men etablerade sekteristiska och religiösa ledare är
motvilliga till en reformering. De anser att Libanons maktdelningssystem kräver
religiösa domstolar då de respekterar varje sekts tradition, liksom skyddar dem från
varandra. Ett gemensamt medborgerligt rättssystem tror även många förespråkare av
specialdomstolarna

kan

komma

att

skapa

oordning

i

landets

nuvarande

konsociationella balans (IRIN, 2009).
Då det nuvarande systemet varken behandlar Libanons invånare som jämlikar inför
lagen eller främjar interetniskt samarbete är det svårt att se hur Lijpharts andra
konsociationella element lyckas bemöta Libanons splittrade gruppers väg till
samexistens.

5.3.2	
  Medborgarrättigheter	
  versus	
  grupprättigheter	
  	
  
Lijphart sade i sin första artikel om konsociationell demokrati att ”good social fences
may make good political neighbors” (Lijphart, 1969, 219). Lijpharts motståndare som
lyftes fram i uppsatsens ramverk är bara ett fåtal av många forskare som ifrågasatt
denna filosofi (Mühlbacher 2009, 430-446). Libanon har i årtionden byggt sociala
murar för att skapa stabilitet och samexistens. Men frågan är i vilken utsträckning
dessa sociala murar har frambringat ”bra politiska grannar”?
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En av de avgörande orsakerna till Libanons inbördeskrig och den första
konsociationella modellens kollaps var landets brist på en unifierande nationell
libanesisk identitet. Taif-avtalet gav flera förslag14 på hur Libanon kunde arbeta för en
enhetlig nationell identitet, men som nämndes i föregående kapitel är reformen kring
borttagandet av religiös tillhörighet på libanesernas identitetskort det enda förslag som
implementerats sedan 1990.
Att få Libanons 18 religiösa grupper, som är djupt splittrade över landets historia,
identitet,

politik

och

konsociationalismens

framtid,

svåraste

att

känna

utmaning.

I

samhörighet
Libanon

verkar

är

förmodligen
tyvärr

många

konsociationella principer, i samverkan med en svag och ineffektiv regering, mot
nationell enighet och samexistens, landets religiösa domstolar som nämndes ovan är
bara ett exempel. Ytterligare en problematisk grundregel är att man vid sin födsel
registreras som maronit, sunni, shia eller någon annan religiös grupp – att vara libanes
innebär följaktligen att tillhöra en specifik religiös grupp, inte att tillhöra nationen
Libanon (Makdisi, 1996, 25). Det är med andra ord juridiskt och praktiskt omöjligt att
endast identifiera sig som libanes. Detta framhäver även, i samverkan med Libanons
konsociationella ”förutbestämmande princip”, invånares sekteristiska förhållande till
landets politik. Att identifiera sig med politiska partier som inte är religiöst betingade
är inte möjligt då sekulära partier inte kan eller får representeras i parlamentet.

5.3.3	
  Kan	
  enighet	
  uppnås	
  utan	
  en	
  gemensam	
  nationell	
  historia?	
  	
  
När Lijphart ger rekommendationer till ”konsociationella ingenjörer” utelämnar han
relevansen av att också arbeta för nationell enighet. Lijphart säger att existensen av en
övergripande nationell identitet som överskrider grupplojaliteter underlättar för
konsociationella demokratier, övriga klargöranden eller rekommendationer görs inte
(Lijphart, 2008, 51-52). Många forskare (Karam, 2012, Mühlbacher, 2009, Makdisi,
1996, MacQueen, 2009) påpekar hur viktiga nationella unifierade insatser är för
Libanons fragmenterade samhälle. Även Taif-avtalet värdesatte dessa angelägenheter,
ett viktigt förslag som inte realiserats, men som försökts utformas under 24 år, är
skapandet av en nationell läroplan som ”unifierar läroböcker inom historia och
nationell undervisning” (Taif-avtalet, 1989, artikel III: F, 5). När reformer lagts fram
om unifierande läroböcker har kristna och muslimska ledare lobbat sig igenom
14

Se kapitel 4.3 för detaljer.
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parlamentet och lyckats blockera förslagen (MacQueen, 2009, 74). Libanons skolors
religionsundervisning bygger därför fortfarande på två separata läroböcker, en för
kristna och en för muslimer. Landets moderna historia är inte heller inkluderad i den
nationella läroplanen, undervisning om inbördeskriget och landets utveckling efter
kriget existerar inte. Reporter för BBC News Natalia Antelava (2009) berör kärnan till
problemet: ”In Lebanon, children are not taught modern history because adults cannot
agree on it”.
Flera libanesiska studenter ser allvaret i de bristfälliga läroplanerna och har under
de senaste åren krävt att Libanons utbildningsministerium utvecklar en gemensam
lärobok i historia och hanterar problematiken med religionsundervisningen
(MacQueen, 2009, 74). Statsvetaren MacQueen (2009, 73) anser att förverkligandet
av Taif-avtalets ambitioner kan främja förståelse och läka de öppna sår inbördeskriget
förorsakade, han säger:
Shared memory can act as a tool for mutual understanding, empathy, and
integration, particularly in a society that has historically defined itself in terms
of its sectarianism. (2009, 75)

Libanesiska historikern Antoine Messara betonar statsvetaren McQueens åsikter i en
artikel från BBC News som behandlar ämnet. Messara säger: ”We are the people
without collective memory {…} but for the sake of the future, we need to create one
narrative that all of us will be able to believe in” (Antelava, 2009).

	
  5.3.4	
  Civil	
  marriage	
  not	
  civil	
  war15	
  
Som noterats från ovannämnda diskussioner är elementet kulturell autonomi
genomträngande i Libanons konsociationella modell. Ytterligare en del av den
konstruerade sociala muren är statens förbud mot borgerliga äktenskap (Lebanese
rally calls for secularism, 2012). Denna lag medför djupa konsekvenser då den
förbjuder libaneser med olika trosuppfattningar att gifta sig. Förbudet har också
kontribuerat till att många medborgare som inte är religiösa, eller inte tillhör en av
Libanons 18 erkända grupper, utför sina giftermål utomlands (Nelson, 2013, 359).
15

”Civil marriage not civil war” är några av slagorden sekulära aktivister under 2012 använt sig av
under demonstrationer mot Libanons sekteristiska politiska system (Lebanese rally calls for secularism,
2012).
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De senaste åren har tusentals sekulära libanesiska röster lyfts fram i samband med
demonstrationer mot förbudet av borgerliga äktenskap (Lebanese rally calls for
secularism, 2012). Demonstranter, liksom forskare, anser att det rådande förbudet
hämmar samlevnad samt hindrar acceptans och integrering mellan landets religiösa
grupper (Mawad, 2013, Salamey, 2014, Mühlbacher, 2009). Sammanfattningsvis ser
vi nedan ett citat av statsvetaren Ghalya Saadawi (2013) som konkluderar
problematiken med samtliga ovannämnda delar av Libanons implementering av
elementet kulturell autonomi.
It is essentially meaningless to cohabitate as communities – which the
Lebanese state apparatus always presents itself as desiring – if one cannot
proverbially and literally intermarry, interbreed or be buried solely based on
membership in religious communities.

5.4	
  Proportionalitet	
  	
  	
  
5.4.1	
  Libanons	
  kvoteringssystem	
  
I Libanon är platser i parlamentet fördelade via förutbestämda sekteriska linjer och de
tre mest inflytelserika positionerna är, som tidigare nämnts, fastställda till en maronit,
en sunnimuslim och en shiamuslim. De flesta partier är följaktligen formade efter
religiös

tillhörighet

vilket

har

sammankopplat

politisk

mobilisering

med

grupptillhörighet som, enligt den libanesiska statsvetaren Imad Salamey (2014, 8586), i sin tur eliminerar möjligheter till nationella politiska visioner och politik
baserad på ideologi. 16 Salamey och Payne (2008, 452) skriver att Libanons
förutbestämda religiösa kvotering är en av huvudorsakerna till varför landet fortsätter
drabbas av institutionella misslyckanden.
Lijphart ger, som nämndes i uppsatsens teoretiska ramverk, konsociationella
ingenjörer två alternativ till representation: principen om självbestämmande och
principen om förutbestämmande. Lijphart själv (2008, 66) rekommenderar
självbestämmande då han uppmärksammat att ett fastställt kvoterat system skapar
rigida och uppgjorda proportioner som inte följer demografiska utvecklingar. Trots
16

Ytterligare en konsekvens med Libanons dominerande sekteristiska politik är enligt Salamey (2014,
134) att avgörande lagförslag, till exempel valsystemreformer och budgetförslag, tenderar att beslutas
utanför parlamentet då den verkställande makten ofta informellt konsulterar religiösa ledare som får
igenom sin vilja via diverse olika korrupta och klientelistiska kanaler.
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faktumet att de flesta länder som institutionaliserat förutbestämd representation
hamnat i inbördeskrig eller andra allvarliga sekteristiska konflikter verkar inte
Lijphart vilja stryka principen om förutbestämd kvotering från den konsociationella
teorins rekommendationer. Libanon har följt alla varningsexempel, faktumet att landet
inte utfört en folkräkning sedan 80 år tillbaka gör inte situationen mindre fientlig. På
grund av det förutbestämda kvoteringssystemets inkompatibilitet med Libanons
demografiska utveckling har, som nämndes i kapitel 5.2.2, dispyter över vem som ska
inneha vilka positioner, och hur stor del dessa ska utgöra, bland annat lett till politiska
dödlägen men också våldsamma konflikter mellan landets olika grupper (Salamey &
Payne, 2008, 452).
För två år sedan uttalade sig Libanons före detta president Michel Sleiman om
ytterligare ett problem kopplat till landets rigida kvoteringssystem:
{…} Factional quotas in politics and public administration is impeding the proper
work of the state, its institutions and administration (Sectarian quotas impede
progress: Sleiman, 2012).

Att styra ett land efter en konsociationell modell kan, som Michel Sleiman nämner
ovan, också innebära att religiösa och etniska grupper kvoteras till statliga tjänster. I
Libanon sker kvotering till alla offentliga anställningar. Statsvetarna Salamey (2014,
173) och Mühlbacher (2009, 437) anser att detta kvoteringssystem underminerar
möjligheter till nationell samexistens då det framhäver religiös tillhörighet. Systemet
anses också av många libaneser vara föråldrat, letargiskt och korrupt samtidigt som
det anses vara orättvist då det negligerar individuella meriter och erfarenheter (Safa,
2010).

5.4.3	
  Ett	
  nationellt	
  unifierande	
  valsystem?	
  	
  
Lijphart (2008, 9) hävdar att maktdelning ter sig bäst tillsammans med ett
proportionellt valsystem (PR) då det lättare säkerställer representation. Andra
valsystem kapabla till att generera proportionalitet fungerar också enligt Lijphart men
PR anser han vara det mest lämpliga systemet.
Konsociationalismens syfte är att underlätta för etnisk moderation bland ett lands
etniskt splittrade grupper. Det är således viktigt att fråga sig hur ett etniskt splittrat
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land genom PR, eller andra valsystem som genererar proportionalitet, får etniska
partier att vilja överskrida sina egna gruppers intressen vid nationella val och därmed
också tilltala invånare utanför sin sekt? Hur har detta konsociationella element
fungerat

i

Libanon?

Genererar

Libanons

valsystem,

som

bygger

på

majoritetblockröstning och majoritetsval i enmanskretsar (first-past-the-post), etnisk
moderation?
Libanons vallag tvingar väljare att rösta på ett begränsat antal religiöst definierade
kandidater. Positivt är att de 18 religiösa grupperna har möjlighet att lägga så många
röster som det finns kandidater att välja på i ett distrikt; en maronit får exempelvis
rösta på en av sunnimuslimernas kandidater och vice versa (Salamey, 2014, 111-125).
I teorin initierades Libanons valsystem för att uppmuntra interetniskt samarbete och
minimera sekteristisk konkurrens, men enligt flera statsvetare (Salamey, 2014,
Salamey & Payne, 2008, Mühlbacher, 2009, Kingston, 2013) hindrar Libanons rigida
förutbestämda religiösa kvoteringssystem denna utveckling. När parlamentsplatser
fördelas via sekteristiska linjer väljs inte kandidater på en rättvis grund och det
politiska landskapet formas efter sekteristiska intressen och behov (i motsatts till
valsystem och politisk mobilisering som bygger på nationella och ideologiska
intressen). Sekulära partier har på grund av Libanons implementering av dessa
maktdelningsprinciper inte möjlighet att etablera sig (Salamey, 2014, 112-112).
Libanons politiker har sedan flera år tillbaka försökt reformera landets valsystem,
men av olika anledningar har inga betydande förslag antagits.17 Två viktiga orsaker
till misslyckandet är sekteristiska ledares involvering i gerrymandering som
säkerställt religiösa politiska ledares och partiers grep om makten, och politiska
ledares blockering av reformer; till exempel nedröstning av ett lagförslag 2008 som
framhävde proportionellt valsystem fritt från förutbestämd religiös representation
(Salamey, 2014, 118, 125).
Mot bakgrund av ovannämnda diskussion kan vi avgöra att Libanons
implementering av den ”förutbestämda principen” ännu en gång medför allvarliga
barriärer för att kunna utveckla ett hållbart, unifierande och stabilt politiskt system.
Liksom de andra nämnda konsociationella försöken till nationell enighet, tycks tyvärr

17

Sedan det senaste valet utfördes 2009 har kontroversiella lagförslag kring Libanons valsystem lagts
fram. Flera statsvetare är rädda att flera bakåtsträvande reformer kan komma att anats och därmed
ytterligare framhäva landets sekterism. Ett förslag som fått stort stöd vill förbjuda det rådande systemet
som tillåter väljare att rösta på kandidater som inte tillhör sin egen sekt (Wood, 2013).
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Libanons rådande valsystem behöva en reformering för att kunna utgöra ett hållbart
alternativ för landets demokratiska utveckling.

5.5	
  Vad	
  för	
  slags	
  veto?	
  
Det fjärde och sista elementet inom konsociationalismen är gruppers rätt att använda
veto i parlamentariska beslut (Lijphart, 1977, 36-39). Principen ska garantera
gruppers autonomi och rätt att delta och påverka ett lands styre. Enligt Lijphart
förstärker minoritetsveton även förståelsen för gemensam integration bland grupper
(Lijphart, 1977, 26-51). Nackdelarna med denna maktdelningsprincip är, som
Mühlbacher (2009, 48), Karam (2012, 38) och Bieber (2005, 98-100) påpekar,
riskerna för politisk ineffektivitet och immobilism – konsekvenser vi tidigare berört.
I Libanon har Lijpharts fjärde konsociationella element haft en betydande roll då
trojkafigurerna, efter undertecknandet av Tai-avtalet, har rätt att avlägga veto mot alla
lagförslag de anser gå emot respektive religiös grupps intresse (Najem, 2012, 62). Ett
slags inbyggt de facto veto har även utvecklats på grund av att lagstiftning sker via
konsensus i parlamentet och sedan Doha-avtalet har, som tidigare nämndes,
oppositionsgrupper inkluderade i regeringen rätt att avlägga veto (Mühlbacher, 2009,
433).
I Libanon har vetorätten missbrukats av religiösa grupper, och funktionen är enligt
flera statsvetare (Salamey, 2014, Karam, 2012, Mühlbacher, 2009, Najem, 2012), en
formel för politiska dödlägen och ineffektivitet. Vad Libanon behöver är, enligt
Mühlbacher (2009, 433), ett system som bygger på medling och institutionella
mekanismer som underlättar för beslutsfattande – något som flera andra forskare
instämmer med (Karam, 2012, Salamey, 2014). Karam säger att vetorätten bidragit till
att:
Each confessional group of ministers can hold the government hostage by
exercising their right to veto in the name of the sectarian group they claim to
represent, overriding the interests of the electorate that brought them to power.
(Karam, 2012, 38)

I samband med detta uttalande och diskussionen ovan sätts också, som nämndes i
kapitel 5.1 om konfessionella eliter, Lijpharts naiva tro på ledares samarbetsförmåga
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på sin spets. Lijphart säger att politiker i ett maktdelningssystem inte kommer att
missbruka minoritetsveton för de ser farorna med att gränslöst avlägga veto. Istället
inser, enligt Lijphart, eliter att de måste avstå sin vetomakt för att ”säkerställa
gemensamma intressen och säkerhet för alla” (Lijphart, 1977, 37). Detta går dock
argumentera emot då Libanons konsociationella fall motbevisar Lijpharts antagande.
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6	
  Diskussion	
  och	
  slutsatser	
  
”Consociations may be the most benign political forms possible after serious internal
identity-based wars, and the best formats to prevent serious or recurrent wars.”
(O’Leary förord i Kerr, 2005, xxxv)
För över 50 år sedan undrade statsvetaren Ralph Crow (1961, 518-519) om det var
möjligt för Libanon att forma och driva ett konsociationellt system som enar landets
splittrade invånare. Han frågade sig om de fyra maktdelningselementen verkligen
kunde förse Libanons distinkta religiösa grupper med de verktyg som krävs för att
kunna leva tillsammans under ett politiskt system där ingen grupp känner att de måste
dominera andra grupper för att realisera sina intressen. Ralph Crows tankar
utkristalliserar denna uppsats kärna och slutsats. Genom att föra samman de båda
analysdelarna kan vi initialt konkludera att konsociationalismens fyra element
verkställts under extremt svåra omständigheter – Syriens och Israels ockupation,
närvaro av palestinska flyktingar, utbredda socioekonomiska klyftor, Syriens rådande
inbördeskrig, och framförallt libanesiska politikers oförmåga att realisera Taif-avtalets
förslag till diverse olika utvecklande reformer. Trots detta har konsociationalismen, ur
ett övergripande perspektiv, hindrat Libanon att möta den auktoritarism omgivande
länder i Mellanöstern och arabvärlden styrts av, den har bevarat Libanons pluralistiska
samhälle genom att tillåta de 18 religiösa grupperna att dela på styret av landet samt,
genom Taif-avtalet, frambringat fred och hindrat ett återfall av fullskaligt krig. Enligt
kapitlets inledande citat av statsvetaren Brendan O’Leary hindrar maktdelning etniska
inbördeskrig och konflikter. Konsociationella principer kan bevisligen lyckas med
detta och har i Libanons fall varit en realistisk lösning. Men vi kan, med hjälp av
uppsatsens empiriska analys, dra slutsatsen att dessa effekter är otillräckliga för att
utgöra en hållbar modell för Libanons styre och samhälle. Som tidigare noterat har
Taif-avtalets otillräckliga reformer och genomslagskraft försvårat Libanons väg mot
demokrati och nationell stabilitet – till stor del på grund av avtalets likheter med
landets första maktdelningsmodell. Libanon har under de senaste 24 åren upplevt
upprepade institutionella kollapser och ett ineffektivt styre. Implementerade
maktdelningsprinciper har ur flera avseenden snarare framhävt splittringar än
neutraliserat dem och de har försvagat statens roll genom att indirekt stärka
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klientelistiska

nätverk

över

nationella

institutioner.

Likaså

har

maktdelningselementens fixering vid institutionella och exekutiva reformer och
Libanons politiska eliters oförmåga att samarbeta negligerat välbehövliga
socioekonomiska reformer. Svaren på uppsatsens problemformuleringar är därmed att
principen om sekteristisk maktdelning i väldigt liten utsträckning utgör en hållbar
modell för Libanon. Modellen är endast hållbar i bemärkelsen att den åstadkommit
fred

och

hindrat

ytterligare

ett

inbördeskrig.

Taif-avtalets

otillräckliga

sammanställning av Libanons konsociationella efterkrigsmodell har inte lyckats
utveckla den stabila, eniga och demokratiska nation som från början var avsett. Taifavtalet har således inte heller bidragit till maktdelningsmodellens möjligheter att
producera ett hållbart system för Libanon. Uppsatsen har även tydliggjort Ralph
Crows reflektioner då vi sett att konsociationella element som kulturell autonomi och
proportionalitet haft svårt att förse invånare med de verktyg som krävs för att
frambringa samhörighet, integration och medborgarrättigheter.

6.1	
  Implikationer	
  för	
  maktdelningsteorin	
  
Denna uppsats redogörelse av konsociationalismens effekter på Libanons styre och
samhälle har framhävt allvarliga begränsningar med maktdelningsteorin. En av de
viktigaste är konsociationalismens funktion och utförbarhet på efterkrigssamhällen,
speciellt i förhållande till eliters samarbetsförmåga och elementen storkoalition och
minoritetsveto. Men även generella begränsningar vad gäller elitfaktorn belyses, till
exempel hur skört det är att konstruera ett politiskt system på rivaliserade eliters
förmågor att samarbeta.
En annan teoretisk slutsats är problematiken rörande teorins fixering vid
institutionella och exekutiva reformer. Libanons exempel har visat att politiska
uppgörelser och nationell stabilitet kräver mer än konsociationella institutioner.
Vidare implikationer är Lijpharts princip om förutbestämmande representation som i
Libanons fall har förorsakat ett orubbligt system som varken motsvarar landets
demografiska verklighet eller tillåter framväxten av ett rättvist politiskt system där
väljares röster prioriteras. Principen om förutbestämmande har även gjort
grupptillhörighet obligatorisk vilket bidragit till att det inte finns några möjligheter att
identifiera sig utanför någon av de 18 officiellt erkända religiösa gruppera.
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Slutligen

måste

konsociationalismens

brister

i

relation

till

nationellt

identitetsskapande framhävas. Då vi sett hur Libanons sekteristiska principer hindrat
framväxten av samhörighet och försoning bör maktdelningsprinciper reformeras så de
innehåller bättre, och mer utförligare, rekommendationer över hur splittrade
samhällen kan arbeta för nationell enighet och för skapandet av en gemensam kultur
där samarbete sträcker sig över gruppgränser.

6.2	
  En	
  replikerbar	
  politisk	
  modell	
  på	
  övriga	
  länder	
  i	
  Mellanöstern?	
  	
  
Statsvetaren Horowitz (2000, 572) anser att konsociationalismen felaktigt har
generaliserats och implementerats på djupt splittrande asiatiska och afrikanska länder.
Lijpharts rekommendationer, som initierades på europeiska länder, är enligt Horowitz
inte tillräckligt starka för att kunna representera ett illustrativt konfliktreglerande
exempel. I början av denna uppsats framhävdes betydelsen av utökad forskning om
konsociationalismen effekter och begränsningar i relation till efterkrigssamhällen och
nationellt polariserade länder. Uppsatsen har hjälpt till att poängtera detta behov.
Ovannämnda aspekter är viktiga att uppmärksamma eftersom Libanons politiska
system ses som eftersträvansvärt och normgivande inom flera kretsar i Mellanöstern
(Mühlbacher, 2009, 429-30). Irak har sedan ett par år tillbaka styrts genom
maktdelning och omvärlden har stora förhoppningar på att Syrien är nästa land i
Mellanöstern som implementerar modellen.
Syftet med uppsatsen har inte varit att presentera en lösning på hur Libanon, eller
andra splittrande och destabiliserade länder, kan skapa samexistens, demokrati och
stabilitet. Det är således svårt att svara på om den konsociationella modellen är
replikerbar på andra länder i Mellanöstern, dessutom är varje land unikt och
generaliseringar bör behandlas med försiktighet. Men utifrån uppsatsens slutsatser går
det däremot hävda att länder som exempelvis Irak och Syrien kan dra lärdom från
Libanons exempel. Men om konsociationella ingenjörer i övriga länder i Mellanöstern
ska kunna utnyttja Libanons fall måste givetvis mer forskning av denna typ göras och
bättre maktdelningsrekommendationer formade efter efterkrigssamhällen och
nationellt polariserade länder måste utvecklas.
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7	
  Bilagor	
  
7.1	
  Bilaga	
  I:	
  Karta	
  över	
  Libanons	
  etniska	
  och	
  religiösa	
  komposition	
  

Källa:

Gulf/2000-projektet,

skapare

Dr.

Michael

Izady.

18

http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Lebanon_Ethnic_lg.png

	
  

18

	
  

Notera att siffrorna presenterade av Gulf/2000-projektet endast är uppskattningar då den senaste

folkräkningen gjordes 1932.
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7.2	
  Bilaga	
  II:	
  Lista	
  på	
  erkända	
  religiösa	
  grupper	
  
1. Maroniter
2. Grekisk-ortodoxa
3. Grekisk-katolska
4. Armenisk-ortodoxa (Gregorianska kyrkan)
5. Armenisk-katolska
6. Syrisk-ortodoxa (Jakobiter)
7. Syrisk-katolska
8. Romerskkatolska (Latinare)
9. Kopter
10. Protestanter
11. Kaldeisk-katoliker
12. Nestorianska assyrier
13. Imamiter (tolv-shiitisk islam)
14. Sunni
15. Ismailiter
16. Druser
17. Alawiter
18. Judar
Källa: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 2012. International Religious
Freedom

Report

för

2011.

Washington,

DC:

US

Department

of

State.

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2011/nea/1928
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