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BAATH PARTIET TAR MAKTEN OCH VÄGEN ÖPPNAS FÖR “ASSAD-DYNASTIN” 
 
1966 Februari - Salah Jadid leder en intern kupp mot de civila Baath parti ledarna Amin al-
Hafez och Salah al-Din al-Bitar samt Michel Aflaq. Hafez al-Assad bli försvarsminister. 
 
1970 November - Hafez al-Assad störtar president Nur al-Din al-Atasi och fängslar Salah 
Jadid. 
 
1971 Mars - Assad blir vald som president för en mandat period på 7 år. 
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UTBILDING SOM EXEMPEL PÅ SOCIO-EKONOMISKA 
SATSNINGAR 
 
• Mellan 1960 och 1985 hade Syrien remarkabla utvecklingstendenser vad 
gäller grundskole- och gymnasieutbildningar.  
 
• Runt 95 procent av alla barn gick i grundskolan (100 procent pojkar och 90 
procent flickor) år 1985. 
 
• Runt 50 procent fortsatte till gymnasiet (59 procent män och 43 procent 
kvinnor) år 1985 jämfört med mindre än 30 procent år 1970 (40 procent män 18 
procent kvinnor).  
 
• Även om genusskillnader består har gapet betydligt reducerats under perioden 
1960-1985.  
 
• Under 2000-2008 ökade även antalet universitetsstuderande dramatiskt (runt 
350.000 studenter år 2008) 
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Inbördeskrig i Syrien 

Fler än 150.000!  

related deaths 
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De arabiska revolterna: initierade av gräsrots aktivister? 
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Vilka är grundorsakerna till arabiska våren? Bara regimskifte eller 
transformation till demokrati? 
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Varför är det inte möjligt med demokrati i Mellanöstern? 
Tidigare forskning hävdar : 
• “Envist auktoritärt-styre” (Pripstein & Penner Angrist 2005: 3) 
• Starka säkerhetstjänster (muhkabarat)  
• Mellanöstern är ett “förlorat fall …[stater är] svaga institutioner, etniskt 

delade, nerspillda av auktoritära regeringsstrukturer, avsaknad av 
enighet, politisk legitimitet och tolerans för opposition … och 
översplilda av fundamentalistisk religion‟ (Deegan 1993: 8). 

• Islam är i sin natur kontradiktorisk med demokrati (Huntington 1996; 
Kramer 2001; Sörensen 1993; Tibi 1998).  

• I islamsk lag är all icke muslimer underordnade muslimer. Spencer 
(2005) 

• Civilsamhället är svagt eller icke-existernade, marginell roll  
• Kamrava (1998) ”nutida tolkningar av islam har inte hjälpt att befria 

kvnnor från deras rumsliga isolering och politiska frånvaro i det 
mansdominerade samhället” (Kamrava 1998: 229).  

• Internationellt (Väst) stöd för regim stabilitet. 
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SYRIEN 
Grundorsakerna  
Tvistefrågorna? 
Parterna? 
Konfliktmönster? 
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KONFLIKT ANALYS: 
Tvistefrågor 
 
• Mer än 40 års auktoritärt…  
• Socio-ekonomiska frågor 
• Ojämn resursfördelning mellan olika sociala och identitetsgrupper.  
• Korruption 
• Demokrati underskott  
• Hög grad av folkligt missnöje     
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Parterna i 
konflikten? 
 
    vs 
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KONFLIKTANALYS: 
Parterna i konflikten 
Regeringssidan (direkta involverade parter) 
• Syriska försvarsmakten,  
• Jaysh al-Sha’bi, 
• Nationella försvarsmakten (pro-Assad) 
 
Utländska styrkor som stöder Assad regimen: 
• Iranska revolutionsgardister (Iran),  
• Basij,  
• Hezbollah,  
• PFLP-GC,  
• Avhoppare från Mahdi styrkorna i Irak,  
• Badr brigaderna,  
• Asa‘ib Ahl al-Haq,  
• Kata’ib Hezbollah 
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KONFLIKTANALYS 
Rebellsidan (direkt involverade parter) 
• större delen av civilsamhället  
• Syriska nationella koalitionen 
  
Motståndsstyrkorna  
• Fria syriska armén (FSA),  
• Syriska islamska befrielsefronten 
  
Mujahideen 
• Syriska islamska fronten 
• Al-Nusra fronten 
• Ghuraba al-Sham 
• Al-Qaeda i Iraq 
• Muhajireen brigaderna 
• Kurdiska demokratiska unions partiet (KDU)     
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Internationella involverade 
parter 
 
FN 
Ryssland 
USA 
Arabförbundet  
Gulf Cooperation Council 
EU 
Turkiet 
Jordanien 
Libanon 
Israel 
 
       

Source: Ali Ferzat, 
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/01/one-cartoon-sums-up-the-insanity-of-syrias-crackdown/251379/ 
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KONFLIKTMÖNSTER  
 
• Globaliserad och regional konfliktdynamik  
• Inbördeskrig eller proxy krig? 
• Det började som ett civilt icke-våldsmotstånd (efter att bl.a. en person 
 tände eld på sig själv på liknande sätt som i Egypten, Jemen och 
 Tunisien 
• Numera är fokurs på sekteristiska frågor inte grundfrågorna  
  dvs förändra politiska systemet) 
• Väpnat mtstånd började under sommaren 2011  
• Under hösten 2012 kom extern direkt inblanding att tillta 
• Våldsamheter eskalarade och under 2013 var fokus på kemvapen 
• Fredsförhandlingar hölls i Geneve i januari 2014      
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BESTÄMMANDE FAKTORER? 

• MOTSTÅNDSSTRATEGI : VÅLDSAM VS ICKE-VÅLDSAM KAMP 
• EXTERNT STÖD 
• MOBILISERA ALLA SEKTORER I SAMHÄLLET 
• FREKVENS PÅ AVHOPP 
• KOMMUNIKATION 
• GLOBAL PÅVERKAN: DOMINO EFFEKT, MEDIA, PÅTRYCKNINGAR 
• MILITÄRENS ROLL 
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Slagfältet 
januari 
2014 
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FRAMTIDSSCENARIER 
 
 
Scenarier 1-3 Vädligt kostsamma! 
Scenario 1: Fortsättning av destruktivt inbördeskrig  
Scenario 2:  Assad vinner en militär seger över rebellerna  
Scenario 3:  Assad regimen faller 
—————— 
Scenario 4: Minst kostamt! 
Scenario 4: Fredlig övergång till nytt politiskt system efter   
   förhandlingar 
   ´ 
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Thank you! 
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