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1. Presentation utav arbetsplatsen och verksamhetens organisation 
 

Jag praktiserade på College of Law and Politics (CLP), vilket är en del utav University of 

Duhok (DU). Universitet är beläget i den kurdiska staden Duhok i Iraks nordligaste provins 

som har samma namn som staden. Duhok universitet startades den 31 oktober 1992 utav två 

högskolor med 149 studenter. De två första högskolorna som startade verksamheten på 

universitet var ”College of Medicine” och ”College of Agriculture”, universitetet? Dessa 

högskolor? är fortfarande under utveckling. Idag innefattar DU 17 högskolor med över 11000 

studenter på grundnivå och 500 studenter på avancerad nivå. Idag är universitetet beläget i sex 

olika byggnader, men en central campus har byggts upp där de flesta högskolorna befinner sig 

och vilket kommer att utgöra den centrala platsen när utvecklingsprocessen är fulländad. Det 

finns sju fakulteter1 idag som utgör universitets olika sektioner och dessa är: 

     Faculty of Medical Science 

 School of Medicine 

 School of Nursing 

 School of Pharmacy 

 School of Dentistry 

 Faculty of Educational Science 

 School of Basic Education – Duhok 

 School of Physical Education 

 School of Basic Education – Akre 

 Faculty of Humanities 

 School of Arts 

 School of Administration and Economics 

                                                            
1 http://www.uod.ac/en/colleges 
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 School of Law and Politics 

 Faculty of Engineering and Applied Science 

 School of Engineering 

 Higher Institute of Planning 

 Faculty of Humanities/ Evening Studies 

 Faculty of Agriculture and Forestry 

 Faculty of Veterinary Medicine 

Det finns dessutom olika vetenskapliga centra, länkade till Duhok universitetet och jag fick 

börja arbeta på ”The Center for Democracy”2 eller ”Democracy Center” (DC) som det 

egentligen kallades. Vissa är länkande till de olika högskolorna, andra var länkade till ”The 

Presidency” (rektorn?) av universitet. Det var oklart vem som skulle sköta arbetet i DC och 

centret var dessutom inaktiv sen grundandet 2004. Men jag kommer in på detta i nästa sektion 

när jag förklarar specifikt vad jag gjorde under praktiken. Universitet leds utav presidentens 

kontor vilket utgör toppen, eller det högsta beslutsfattandeorganet, när det alla angelägenheter 

på DU. Det går inte att hävda att maktfördelningen är demokratisk eftersom ledningen utav 

högskolorna eller departementledningen inte hade deltagande i beslutsfattandet, utan endast 

implementera alla beslut som fattas i presidentens kontor. 

    

2. Min position och arbetsuppgifter inom organisationen 

 
Jag fick arbeta på DC vilket låg i samma byggnad som CLP men var länkad till presidentens 

kontor, då det var han som hade sett till att starta centret. Det fanns en viss förvirring om vem 

som egentligen skulle sköta arbetet på DC och det fanns ingen personal som arbetade där. En 

person hade fått ansvaret i när det startades, men denna hade entledigat sig från posten utan att 

göra något speciellt och ingen hade tagit över ansvaret för centret efter honom. Den förvirring 

kring centret ville jag reda ut, undersöka varför det var inaktivt och jag ville ha utmaningen att 

aktivera den. Det visades senare att knappa tre månader inte var tillräckligt för att få igång en 

verksamhet i den Kurdiska Regionen, som enligt min uppfattning dvs. utifrån den erfarenhet 

jag har fått har en ineffektiv byråkrati.  

                                                            
2 http://www.uod.ac/en/centers 
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DC hade startats året efter att USA invaderade Irak, dvs. 2004 utav ”International Republican 

Institution”(IRI), vilket är det amerikanska republikanska partiets internationella organisation. 

DC skall enligt avtalet vara ett oberoende organisation kopplad till universitetet i Duhok. 

Målet var demokratiutveckling genom att hålla workshops och konferenser kring ämnen som 

mänskliga rättigheter, det civila samhället, konstitutionen och den politiska processen. Även 

hjälpa forskningsprojekt kring dessa ämnen har varit ett mål för centret.3 Den som signerade 

alla kontrakt som grundade centret var DU:s president Dr. Ismet som fortfarande innehar 

samma position. Meningen var att IRI skulle sätta igång centret sen skulle DU sköta 

verksamheten på egen hand. Men DC hade varit oorganiserat på grund av en oklar struktur, 

vilket förklarar varför den har varit inaktiv fram tills jag kom in i bilden som av en slump. När 

jag kom till CLP för att träffa min handledare första gången, dvs. Dr. Nazim, hade han ingen 

aning om vad jag skulle göra, eller varför jag hade kommit till Kurdistan för att göra 

praktiken. Jag är den första som gör praktik hos dem. Dr. Nazim är statsvetare med en Phd. 

från Salahaddin universitet som ligger i Erbil, vilket är huvudstaden i den Kurdiska Regionen. 

Han var högskolans chef eller ”Dean”, men blev av med den positionen efter ca två månader 

när jag var där. Det han gjorde var att placera mig i ”American Coorner” (AC), vilket är ett 

bibliotek med endast engelsk kurslitteratur. Han ville att jag skulle arbeta med att hjälpa 

studenter med inriktning på mänskliga rättigheter, fred och konflikt studier och politiska 

system, hitta relevant litteratur till sina arbeten eller skriv uppgifter, dessa inriktningar går att 

välja efter kandidatnivå på juridik linjen. Det fanns en person som redan jobbade på AC och 

jag skulle tydligen hjälpa honom med dagligt arbete. Jag började prata med denne om 

bakgrunden till AC och han berättade för mig att det DC hade startat det engelska biblioteket. 

Så jag undrade vad DC var och om vem det var som arbetade där, för att det kändes mycket 

intressantare för mig att arbeta med demokratiutveckling istället för att hänvisa studenter till 

litteratur. Då sa han att det inte finns någon som jobbar där och att AC är den enda 

verksamhet som är aktiv.  

 

Detta fick mig att tänka på varför en sådan viktig verksamhet inte var aktiv, och började prata 

med min handledare och sa till honom att jag ville arbete med att få igång den. Med andra ord 

valde jag en egen uppgift för min praktikperiod och bytte position. Men eftersom ingen hade 

jobbat på DC så visste han inte vad jag egentligen skulle göra där, då föreslog jag att jag 

                                                            
3 http://www.uod.ac/en/center/27/the_center_for_democracy 
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skulle ta som uppgift under min praktikperiod att se till att DC blev en aktiv verksamhet. Min 

handledare hänvisade mig till presidentens kontor.    

 

 

 
3. Sammanfattning utav mina erfarenheter utav praktikperioden 

 
Jag fick först gå igenom ”International Relations Office” för att därefter gå till presidenten. 

När jag berättade för presidenten vem jag var och vad jag gjorde på DU, så tyckte han att det 

var en utmärkt idé och tillfälle att jag skulle försöka sätta igång arbetet på DC. Min uppgift 

blev då officiellt att ta reda på hur det låg till med centret för att senare komma med förslag på 

hur arbetet skulle gå till. Min handledare var lite skeptiskt till att jag skulle arbeta med att få 

igång arbetet, för att han tyckte att det ändå inte skulle ge resultat pga. brist på resurser osv. 

Han ville att jag skulle jobba på AC och börja arbeta med min uppsatsskrivning, vilket är 

jättepositivt, men jag skulle bli besviken på mig själv om jag inte åtminstone försökte göra 

något åt problemet med en ickeverksam demokraticenter, och han motsatte inte sig inte min 

vilja.            

 

Jag kan inte säga att uppgiften var enkelt i ett land som i allmänhet saknar erfarenhet utav 

effektiv organisering och administration, med tanke att alla instanser i samhället traditionellt 

varit centralt styrda. I början fick gå runt och prata med olika personer för att få info om hur 

del ligger till egentligen med problemet i DC. Efter att ha pratat med en del personal fick reda 

på att det fanns en mapp för DC som fanns på ”International Relations Office”.   

 

Efter att ha gått igenom mappen och de kontrakt som fanns mellan IRI och DU såg jag att de 

inte var giltiga längre. IRI skulle endast ha hjälpt till med att sätta igång arbetet genom att 

hjälpa till med att skapa grunden för DC, vilket de hade gjort, med tanke på att det fanns ett 

kontor för administration (men utan personal), en datasal som användes utav studenter (men 

inte till demokratiutvecklingsarbete) och ett engelskt bibliotek (som var verksamt, men inte 

för demokratiutveckling eller forskning inom detta ämne). Efter att ha gjort en 

sammanställning av bakgrundsinformation och gått runt på olika möten med olika personer på 

universitetet dvs. presidentens kontor (där vice-presidenten fick till uppgift att följa upp mitt 

arbete och ledningen for CLP), har jag nu lagt fram ett förslag på verksamhetsplan och ett 

program för åtta seminarier. 
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Det jag fick göra var att skriva ett förslag för ett verksamhetsplan och ett program för 

seminarier, föreläsningar, workshops och en medialkanal som för ut informationen från detta 

arbete till allmänheten. I verksamhetsplanen skulle jag även föreslå ett specificerat syfte, 

grundprinciper och metod på hur detta skulle implementeras för att arbetet inom DC skulle 

komma igång. Ledningen för CLP som ska bli den part som ska bli mer aktiv i DC och ska 

bidra med personal, de ville att jag skulle skriva en ny proposition för att se till att 

verksamheten inte skulle dö ut igen efter åtta seminarier. Nu har jag skrivit en proposition där 

det ingår nya mål, syfte, grundprinciper, metod och budgetförslag. Och det tillsammans med 

ett program för åtta seminarier, väntar just nu för att presidentens kontor ska godkänna och 

sätta igång arbetet under denna termin med en klar struktur. Dessutom har jag tänkt bjuda in 

universitetsledningen tillsammans med ledningen för de olika departementen/högskolorna för 

att diskutera demokrati på arbetsplatsen. Sen har jag även konstant bollat mina idéer med 

andra center på DU för att få samarbeta och få klarare uppfattning om vad som är rätt sätt att 

hantera problemet med ett inaktivt center. Jag kommer enligt vad presidenten av DU säger 

kommer att ha en ledande roll i verksamheten, och möjlighet till anställning på DU när jag har 

blivit färdig med Masterprogrammet. Just nu har jag fått möjligheten att fortsätta praktisera 

terminen ut, på samma spår som jag började mitt engagemang på för att fortsätta se till att DC 

får en välfungerande verksamhet, vilket inte får dö ut till nästa år. Med andra ord - att centret 

får kontinuitet.  

 

 

4. Reflektion utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv 

 
Det finns inga tvivel om att jag har tagit en stor risk att vara den förste som gör praktik på 

DU. Men efter att ha gått igenom den prövning jag har fått utså så ångrar jag inte en sekund 

att jag gjorde detta val. Praktiken har ökat mina kunskaper markant om hur det är att arbeta på 

ett universitet i Kurdistan. Jag har inte samma bild av den arbetsmiljö som jag hade innan jag 

skulle börja praktisera. Den bild jag hade målat upp för mig var ett välfungerande universitet 

med en klar akademisk atmosfär. Men det jag fick utstå var ett universitet vars byråkratiska 

system inte var den effektivaste, då personerna som jobbar där inte har blivit vana vid 

demokratisk mentalitet. Detta har ständigt fått mig att tänka på Robert Putnams argument på 

vikten utav ”Socialt kapital” som en avgörande faktor när det gäller institutionellt effektivitet i 
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ett välfungerande demokrati.4 Jag kände ständigt närvaron utav hans argument när jag tänkte 

på skillnaden mellan Sverige som påminde om Norditalien och Kurdistan som påminde om 

Syditalien. Nu kanske detta kräver fullständigt analys för komma med en sådan jämförelse, 

men det skulle kunna vara en uppsatsidé. Att ha valt politiskt teori som inriktning har 

bekräftats som det rätta valet av studier för mig under praktiken. Jag har haft väldigt stor nytta 

utav de teoretiska kunskaper jag har fått med mig till praktikperioden, vilket har gjort att jag 

har delat med mig av förståelsen utav de grundläggande problem som ett utvecklingsland får 

utstå under sin utvecklingsfas. Detta har varit den första arbetsplats där jag har fått utlopp för 

mitt kritiska tänkande, och börjat använda mina teoretiska kunskaper till ett verkligt arbete. 

Masterprogrammet har utvecklat min analytiska förmåga och praktiken har fått mig att 

använda detta för att få igång en verksamhet. Jag kan hävda att de samhällsvetenskapliga 

analysverktygen har varit väldigt givande för att granska ett problem och komma med en 

lösning. Exempelvis så märkte jag att det saknades idéer för vilket tema seminarierna skulle 

utgå ifrån, då föreslog jag Robert Dahls ”Polyarchy och dess institutioner”5 som grund för 

seminarierna. Detta har nu blivit temat på de seminarier vilka kommer att hållas under denna 

termin, när presidenten har fattat sitt beslut om min proposition. Polyarchy har som bekant sju 

institutioner vilket är temat för sju seminarier. Det åttonde har lagt till och det temat skall vara 

genus teori, detta eftersom Polyarchy saknade just den dimensionen. Eftersom Kurdistan (som 

resten utav Mellanöstern) är ett mansdominerat samhälle och är i stort behov utav genus 

perspektivet i samhällsuppbyggnaden, Detta har på förhand mottagits väldigt positivt utav de 

parter jag presenterat mina idéer för, med parterna menas presidents kontor som utgörs utav 

presidenten, hans vice, ledningen på CLP och två andra center som jag har aktivt utbytt idéer 

med (European Center och Conflict and Resolution Center).  

 

Att ha varit en statsvetare har varit väldigt glädjande för att det finns så få just nu på DU. Det 

är så att DU just nu planerar att starta en högskola med statsvetenskap och sociologi som 

inriktning och vill locka till sig statsvetare som studerat utomlands för att komma och jobba 

på DU. Detta beror på den klara skillnaden på kvalité utav utbildning som ges ut i europeiska 

universitet, tillskillnad från irakiska universitet. De senare universiteten är i allmänhet väldigt 

eftersatt på humanistiskt vetenskap, de har traditionellt fokuserat på naturvetenskapen. Detta 

gäller också tankens utveckling vad gäller mänskliga rättigheter, genus, civilt samhälle, 
                                                            
4 Putnam, Robert, 1993 “Making Democracy Work”, Princeton Univeristy Press 

5 Dahl, Rober, 1989, “Democracy and its cretics”, s:221,  
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demokratisk utveckling, byråkrati och administration, mångkulturalism, religionsfrihet och 

yttrandefrihet osv. i Kurdistan och Irak. Men det finns positiva tendenser, idag har Irak fått ett 

politiskt system som kan gynna samhällsutvecklingen. Detta system är grundat på 

demokratisk federalism och är gjort för att skapa samexistens och utveckling för alla de olika 

kulturella komponenter som utgör det irakiska folket. System kan i det långa loppet utveckla 

människors sätt att tänka och det känns som jag har gjort ett väldigt bra val att praktisera på 

ett universitet i irakiska Kurdistan. Detta för att jag är därifrån och att vara med och skapa den 

utveckling i mitt eget samhälle som verkligen behöver, känns mer rätt än någonsin. Jag har 

blivit mycket säkrare nu efter praktiken eftersom jag har fått uppleva hur det egentligen är. 

Det går inte att hävda att det var som jag hade tänkt mig efter att ha levt 14 år i Sverige. Det 

mest intressanta har varit att få träffa akademiker från ett annat land och se hur de jobbar med 

akademiskt verksamhet. Jag har fått en bra erfarenhet på hur det kan vara att jobba här, många 

nya vänner och ett väldigt brett kontaktnät. Det bästa har varit att få möjligheten att kunna 

arbete här i framtiden, vilket är vad jag önskar som arbetsplats. Mina teoretiska studier på SU 

har varit en väldigt bra grund för att kunna göra det bästa utav praktiken. Under 

praktikperioden har jag även fått en bra idé till min uppsats vilket skiljer sig från den idé jag 

hade med mig när jag åkte. Slutligen kan jag hävda att praktiken i allmänhet varit väldigt 

givande för min personliga utveckling och att jag är nöjd med mitt val.  

 

 


