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Abstract 

Kenya är ett etniskt fragmenterat land med över 40 olika etniska grupper. Landet 
har till följd av till synes olösliga landfrågor och en etnicifierad politik drabbats av 
återkommande etniska konflikter mellan grupperna, med tusentals dödsoffer som 
följd.   
     Den här uppsatsen utgörs av en komparativ fallstudie, som utifrån två skilda 
perspektiv söker hinder och möjligheter för lösningen av de etniska konflikterna i 
landet. Perspektiven ser till lösningar från civilsamhället utifrån Ashutosh 
Varshneys teori om intra- och interetniskt organiserade civilsamhällen, respektive 
institutionell design utifrån Arend Lijpharts teori om konsociationell demokrati. 

Resultaten visar att det kenyanska civilsamhället till stora delar är organiserat 
efter etniska skiljelinjer, vilket är ett hinder mot en etnisk fred. Den institutionella 
designen har efter införandet av landets nya konstitution inneburit ett litet men 
långtifrån fullständigt steg mot en konsociationell demokrati och 
konfliktdämpande konstitutioner. Hindren är fler än möjligheterna för en fredlig 
multietnisk samexistens i Kenya enligt de två teorierna.  
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1 Inledning 

Ställd inför såväl interna som externa påtryckningar om demokratisering varnade 
den långvarige presidenten Daniel arap Moi upprepade gånger att en liberalisering 
av politiken skulle leda till öppna och blodiga konflikter mellan flera av Kenyas 
drygt 40 olika etniska grupperingar (Hulterström , 2004: 98). Moi benämnde de 
etniska motsättningarna som en cancer för nationen (Tarimo, 2010:300).  
När flerpartival så småningom instiftades i landet dröjde det inte länge innan 
etniska grupper ställde sig mot varandra och våldsamheter utbröt. Vare sig det var 
liberaliseringen av politiken eller inte som ledde till att våldet uppstod, har etniskt 
våld i Kenya varit påtagligt med tusentals dödsoffer sedan början av 1990-talet.  

2010 röstades en ny konstitution igenom i landet där det i förordet stod att 
läsa; 

 
We, the people of Kenya … PROUD of our ethnic, 

cultural and religious diversity, and determined to live in 
peace and unity as one indivisible sovereign nation   

(Constitution of Kenya, 2010).  
 
Den optimism och beslutsamhet som konstitutionen andas medför i sin tur en 

undran om de reella förutsättningarna finns för att överbygga de etniska konflikter 
som plågar landet? Civilsamhällets betydelse för landets utveckling efter 
självständigheten och därefter politiska liberalisering skulle kunna innebära att 
civilsamhället är en lösning även på de etniska konflikterna. Samtidigt syftar delar 
av landets nystiftade konstitution till att genom institutionell design råda bot på 
samma problem. Mois pessimism och konstitutionens optimism gör det hela till 
ett intressant studieområde, finns en lösning inom räckhåll? 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Med utgångspunkten att civilsamhället såväl som institutionell design äger 
konfliktdämpande potential (GPPAC1, 2010a; Bogaards, 2009: 228ff), ämnar vi 
undersöka vilka hinder och möjligheter det finns för att civilsamhället respektive 
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institutionell design ska kunna verka som lösningar mot etniska konflikter i 
Kenya. Vårt syfte är att med denna uppsats besvara frågeställningen: 
 

• Vilka hinder och möjligheter finns det för att civilsamhället respektive 
institutionell design ska kunna lösa den etniska konflikten i Kenya utifrån 
Varshneys respektive Lijphars teoretiska ramverk?  

 
 

För att kunna besvara frågan avser vi analysera de kenyanska 
förutsättningarna för att lösa de etniska konflikterna i landet utifrån teorier som 
ser till civilsamhällets organisation respektive institutionell design av 
konsociationalistiska former. Civilsamhället studeras utifrån Ashutosh Varshneys 
teori om civilsamhället som interetniskt- eller intraetniskt organiserat. 
Institutionell design studerar vi med Arend Lijpharts teori om konsociationell 
demokrati som bakgrund. Vad som återfinns av respektive teoretikers 
huvudsakliga element och resonemang i den kenyanska empirin fungerar som 
vägledande för våra slutsatser kring vad som ska ses som möjligheter respektive 
hinder.  

Målet är inte i första hand att studien ska presentera en direkt lösning på de 
mer underliggande orsakerna till de etniska konflikterna i Kenya. Syftet är snarare 
att se till  möjligheterna för en frånvaro av våld, vilket skulle kunna gynna dialog 
och en fortsatt lösning på de underliggande problemen.  

Valen av fokus anser vi vara kompletterande och ge ett brett perspektiv. Detta 
då civilsamhällets roll ofta förstås som en ”nedifrån-upp”-lösning och 
institutionell design istället ses som en ”uppifrån-ned”-lösning. Därtill ser 
förespråkare för respektive perspektiv ofta det andra som otillräckligt. 

Oss veterligen har ingen studie gjorts med liknande teoretiska utgångspunkter 
i Kenya. Exempelvis har en mängd studier skrivits om civilsamhällets roll i den 
kenyanska demokratiseringen, men inte haft fokus på dess roll som 
överbryggande av den etniska konflikten. Därtill finner vi inga publicerade 
analyser av den nya konstitutionen utifrån konsociationalistiska perspektiv gjorda 
efter tiden som enpartistat. Det återkommande etniska våldet, civilsamhällets 
betydelse, de ständiga debatterna om konstitutionen i Kenya, i kombination med 
de akademiska tillkortakommandena på området, innebär att studien fyller krav på 
såväl inom- som utomvetenskaplig relevans (Esiasson m.fl. , 2007: 31ff).  

 

1.2 Metod 

Studien är en kvalitativ fallstudie med empirisk inriktning (Lundquist, 1993: 62). 
Valet av fallstudie som metod valdes då den erbjuder en djuplodad och därmed en 
mer ingående förståelse för den fallspecifika kontexten än mer kvantitativa 
metoder (Lundquist, 1993: 104).  
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     Valet av teori gällande institutionell design föll på Arend Lijpharts 
konsociationalism då den både prövats i verkligheten och enligt bland annat 
Bingham Powell (1979: 295) har teorin varit en av de mest inflyttelserika 
bidragen för komparativa politiska studier. Jurg Steiner (1981: 339) menar 
samtidigt att Lijpharts teori ger den mest omfattande förklaringen gällande 
konsociationalism. Anledningen till att vi valt Varshneys teori om civilsamhällets 
organisation är att den inriktar sig på etniskt fragmenterade samhällen till skillnad 
från teorier av exempelvis Robert D. Putnam (Putnam, 2000).   

Då uppsatsen jämför två olika teoretiska perspektiv och relaterar dessa till en 
kenyansk empiri återfinns även komparativa inslag (Esaiasson et al. 2007: 121). 
Studien är i första hand av beskrivande karaktär. Tillvägagångssättet är en 
litteraturstudie med inslag av kvalitativ textanalys (Esaiasson et al. 2007: 35, 
237ff).  

Som nämnts i del 1.1 fungerar valet av teorier och fokus som kompletterande. 
De båda teorierna vi använder fungerar till stor del som idealmodeller mot vilka 
den kenyanska empirin jämförs. Viktiga egenskaper i Kenyas civilsamhälle och 
institutionella design lyfts på detta sätt fram. Idealmodeller syftar delvis till att 
förklara hur samhället bör vara organiserat (Esaiasson et al. 2007: 159). Hur något 
bör vara är som bekant föremål för normativa studier (Lundquist, 1993: 62). Då 
studien saknar ambitionen att ge normativa rekommendationer av hur 
civilsamhälle och institutionella arrangemang bör se ut fyller den normativa delen 
ingen central roll i uppsatsen (Esaiasson et al. 2007: 44, 158). Teorierna används 
istället som idealverktyg för att se hur civilsamhället och de intitutionella 
arrangemangen i Kenya är organiserade. Utifrån teoretiska perspektiven 
applicerade på den kenyanska empirin gör vi en bedömning av civilsamhällets och 
institutionernas hinder och möjligheter som  lösningar på de etniska konflikterna i 
Kenya.  

Studien skulle i vår mening till viss del även kunna ses som 
teorikonsumerande. Sett utifrån de givna teoretiska perspektiven finns det i båda 
teorierna delvis en inneboende förklaring till varför etniskt våld uppstår. I teorin 
om civilsamhället är det dess organisation som är förklaringen och enligt 
konsociationell demokratiteori är det den institutionella designen. Att förklara 
varför något blir som det blir är som bekant teorikonsumerande studiers syften 
(Esaiasson et al. 2007: 100). Emellertid är inte huvudsyftet med studien att pröva 
teoriernas förklaringskraft.  

Kontexten kring Kenyas etniska konflikter och institutionella förändringar är 
sådant som vi menar är relativt problemfritt att greppa genom vårt 
tillvägagångssätt. Emellertid skulle aspekter som en analys av civilsamhällets 
organisation kunna utföras med större fördel än genom en litteraturstudie, 
exempelvis genom personlig närvaro på plats i Kenya.  

En svaghet med fallstudie som metodval vilken är värd att uppmärksammas är 
att generaliserbarheten är svagare än kvantitativa studier. En vidare fråga är dock 
ur hermeneutiskt perspektiv, hur intressant generalisering egentligen är 
(Lundquist, 1993: 105). Samtidigt är vårt mål att denna studie skall ge större 
lärdom och som utanför sig själv kommer kunna ge större förståelse om vår värld. 
Vilket förstås är ett krav för en vetenskaplig text (Bjereld, 1999: 75). 
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1.3 Material 

Vårt använda material består främst av sekundärmaterial men även 
primärmaterial. Sekundärmaterialet är i första hand i form av vetenskapligt 
granskade artiklar från vetenskapliga tidsskrifter och facklitteratur funna på Lunds 
Universitets- artikeldatabas ELIN respektive bibliotektskatalog LOVISA.  
     En mängd akademiska studier har genom åren behandlat Kenyas- politik, 
demokratisering och etniska konflikter. Något som innebär en riklig tillgång på 
material som underlättar för en aktuell förståelse av de etniska konflikterna i 
Kenya.  

Konstitutionen och Kenyas institutionella design har sedan landets 
självständighet varit föremål för diskussion och åtskilliga analyser finns av den i 
dess tidigare former. Då Kenyas konstitution genomgått förändringar så sent som i 
augusti 2010, vilka alla ännu inte till fullo har implementerats innebär detta en 
avsaknad av akademiska analyser på området. En del av tolkningsarbetet har 
därigenom lämnats åt oss själva där vi samtidigt har tagit hjälp av Michael 
Wahmann, doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund. Konstitutionen 
har i och med det fungerat som primärkälla. Vårt eget tolkningsarbete av 
konstitutionen innebär en risk för feltolkningar  (Esiasson m. fl., 2007:  249f). 

Civilsamhället i Kenya har varit föremål för många studier och analyser. 
Fokus har dock efter vad vi har utläst nästintill varit på dess roll i 
demokratiseringen av landet. Lite har skrivits om dess roll i etniska konflikter och 
än mindre har skrivits om civilsamhället där explicit fokus har varit på hur det är 
organiserat med avseende på etnicitet. Primärmaterial inskaffat genom 
direktobservationer och intervjuer hade här varit att föredra för att få en tydligare 
bild (Esiasson et al, 2007:  343ff). 

En bred läsning av sekundärmaterialet, för att få en helhetsbild gällande 
aspekter som konflikternas orsak, kontext och civilsamhällets organisation, har 
visat att det ofta råder stor enighet kring slutsatserna gällande dessa aspekter från 
akademiskt håll. Då sekundärmaterial ofta ses som mindre pålitligt än 
primärmaterial (Esaiasson et al. 2007: 319) är den akademiska enigheten något 
positivt, beträffande studiens interna validitet gällande dessa punkter (Esiasson et 
al., 2007:  66)  

1.4 Avgränsningar 

Gällande såväl institutionell design som civilsamhället har avgränsningar i 
enlighet med studiens syfte till stor del gjorts efter vad som är relevant sett till de 
teoretiska modellerna. Detta för att ge en djup förståelse samtidigt som det ger en 
tydlig struktur. Därav ligger fokus till stora delar på aspekter som relaterar till 
konsociationell demokrati gällande institutionell design i det 
konstitutionsbyggande som sker i landet. Vad gäller civilsamhället fokuserar 
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uppsatsen mestadels på hur det är organiserat efter etnicitet. Då studien främst 
följer aspekter som kan relateras till två givna teoretiska modeller innebär detta 
naturligtvis en förenkling av verkligheten. Detta gör att studien riskerar gå miste 
om viktiga, men enligt de teoretiska modellerna mindre relevanta aspekter rörande 
civilsamhället och institutioners förmåga2 att förhindra etniskt våld.   

Valet av delar av civilsamhället som behandlas grundar sig delvis i utbudet av 
sekundärmaterial. Utöver detta har vi valt avgränsningar efter vad vi utrönt vara 
delar som konstituerar en central roll i sfären mellan familjen och stat. Därtill 
belyser de valda delarna väl hur det kenyanska civilsamhället är organiserat efter 
etnicitet, vilket är centralt för de teoretiska resonemangen. 

Avgränsningar av det som rör institutionell design och Lijpharts teori baserar 
sig dels i elementens centrala del (Lijphart, 2004) i konsociationalism och dels i 
pragmatiska orsaker. Det senare då elementen av teorin som berörs är relativt 
enkla att tolka i en konstitution. 

 

                                                                                                                                                   
 

2 För en överblick av teorier som behandlar institutioners konfliktförebyggande roll se; 
Reynolds, Andrew. 2002. Constitutional Design, Conflict Management and Democracy. Oxford 
University Press: New York 
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2 Centrala begrepp och termer 

I den kommande delen redovisas centrala begrepp och termer som används som 
operationella indikatorer i uppsatsen. Detta för öka intersubjektiviteten och  
validiteten (Lundquist, 1993: 52f, 99). Följande preciceras etnicitet, etnisk 
konflikt och civilsamhälle. 

2.1 Etnicitet och etnisk konflikt  

Etnicitet och etnisk konflikt som begrepp används slarvigt och med en 
oroväckande enkelhet menar Helena Lindholm Schulz (2002: 60ff). Termen 
”etnisk” har likt  många andra begrepp olika betydelse för olika människor.  
     Ett smalt sätt att definiera etnisk grupp är att göra termen synonym med en 
grupp människor av samma ras eller språkgrupp (Varshney, 2001: 364).  En 
bredare definition föreslås av Donald Horowitz där askriptiva attribut såsom kast, 
stam, ras, språk och religon tillskrivs paraplybegreppet etnicitet (Horowitz, 1985: 
41ff).  

Utvidgningen av begreppet har blivit den vanligaste inom 
samhällsvetenskapen (Varshney, 2001: 365). Försvarare menar att formen en 
etnisk konflikt tar, vare sig den yttrar sig i rasliga motsättningar, språkliga eller 
andra former, inte påverkar konfliktens intensitet, varaktighet eller möjligheten att 
lösa den. Tonvikten hamnar hos det askriptiva och den kulturella kärnan i 
konflikten. Trots att en konflikt kan tänkas grunda sig i socioekonomiska orsaker 
är det inte det som konflikter i slutändan mynnar ut i. Snarare än interna 
klasskillnader är det istället askriptiva och kulturella attribut som definierar en 
etnisk grupps förda politik, varpå konflikten får etniska förtecken (Varshney, 
2001: 365). Detta blir tydligt i en kenyansk kontext, vilket åskådliggörs i del 4.1 
av uppsatsen. I  Kenya sker etniska konflikter med ovanstående i baktanke till stor 
del till följd av kamp om politisk makt, land och resurser. Kampen sker mellan 
tydligt avgränsade etniska segment som ställs mot varandra och vilka ofta är 
representerade politiskt med en klar etnisk politik.  

Begreppet etnicitet är som tidigare nämnts omdebatterat. Även etnisk konflikt, 
både som begrepp och fenomen har fått utstå kritik. Kritiken går bland annat ut på 
att synen på konflikter som etniska förringar den egentliga orsaken till konflikt 
som exempelvis socioekonomiska ojämlikheter. Gilley (2004) frågar sig hur vi 
skulle känna igen en etnisk konflikt om vi såg den? Etnicitetens och etniska 
konflikters föränderliga natur gör att fenomenen utifrån en positivistisk 
uppfattning är svåruppmätta.  
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Likt Varshney menar vi att kärnan i etniska konflikter mycket väl kan grunda 
sig i annat än kulturella skillnader, men att konflikterna får etniska förtecken. Att 
etnicitet av människor upplevs som något i högsta grad verkligt står klart. Termen 
och fenomenet etnisk konflikt blir genom detta synsätt även akademiskt 
användbart.  

Vad är det då som utgör etnisk konflikt, med betoning på det andra ordet i 
termen? Varshney betonar vikten av att skilja på etniskt våld och etnisk konflikt. I 
varje samhälle som är etniskt fragmenterat och innefattar demokratiska 
institutioner som yttrandefrihet och organisationsfrihet är etnisk konflikt utifrån 
ovanstående resonemang i princip oundvikligt. Konflikter kring resurser, identitet 
och makt är normaliteter även i moderna demokratiska samhällen. Emellertid 
innebär inte detta  med nödvändighet att våld mellan etniska grupper förekommer. 
Åtskillnaden mellan etniskt våld och etnisk konflikt förstås om man ser till hur 
kampen utkämpas. Utkämpas den inom institutioner som parlament eller fredliga 
protester på gatan är det en institutionaliserad konflikt. Detta måste skiljas från 
situationer där meningsskiljaktigheter mellan etniska grupper tar sig uttryck i våld 
i olika former. För att förtydliga ytterligare kan man tala om etnisk fred. Denna 
ska förstås som frånvaron av våld mellan etniska grupper, inte som frånvaron av 
konflikt (Varshney, 2001: 365ff). 

Till följd av att vi fokuserar på våld mellan etniska grupper missar vi mindre 
synliga aspekter av etniska konflikter såsom institutionaliserad och strukturell 
diskriminering mot etniska grupper. Detta är en svaghet i definitionen vi använder 
oss av, men är av praktiska skäl inget vi kan ta hänsyn till. Etnisk konflikt och 
etniskt våld kommer framöver att användas synonymt med varandra efter den 
breda definitionen av etnicitet och synen på konflikt som närvaron av våld.  

2.2 Civilsamhälle 

Mary Kaldor beskriver begreppet ”civilsamhälle” som en politisk idé och reellt 
fenomen vars form, riktning och gränser varierar beroende på användning av 
definition och kontext (Kaldor, 2004: 13). Likt för etnicitet finns ingen allmänt 
accepterad definition av begreppet. Dess mångtydighet beskrivs rent av som det 
som förser termen med dess attraktionskraft (Kaldor, 2004: 12).  

I dagens samhällsvetenskap är emellertid den alltmer vedertagna synen att 
civilsamhället refererar till sfären som finns mellan stat och familj. Utöver att vara 
oberoende av staten ska civilsamhället möjliggöra interagerande mellan 
människor och tillgodose medborgarnas kulturella, sociala, ekonomiska och 
politiska behov (Varshney, 2001: 366ff).  

Ytterligare två krav ställs ofta på definitionen av begreppet, något som är 
avgörande för huruvida något ska räknas in som en del av civilsamhället eller inte. 
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Det första är att organiserade möten människor mellan ska ske på moderna3 och 
inte askriptiva grunder. Det andra kravet som ställs är att den civila sfären ska 
vara formellt organiserad (ibid).  

Ashutosh Varshney ifrågasätter de två nämnda kraven vilka kraftigt reducerar 
vad som kan utgöra civilsamhället. Detta då de ofta filosofiskt grundade 
antagandena om civilsamhället inte alltid stämmer överrens med verkligheten. 
Varshney exemplifierar med filosofen Ernst Gellner som menade att modularitet, i 
bemärkelsen möjligheten att kunna överskrida tradionella mönster gällande 
organisations- och yrkestillhörighet, gjorde samhället civilt. Detta i motsats till 
den askriptiva ”segmentalism” som råder i traditionella jordbrukssamhällen vilka 
snarare kännetecknades genom arv av yrken och organisationstillhörighet. Genom 
detta drog Gellner slutsatsen att civilsamhället inte bara är modernt, utan även 
grundar sig i frivilliga organisationer som inte baserar sig på etniska eller religiösa 
grunder i sfären mellan stat och familj (Varshney, 2001: 368). Varshney bemöter 
Gellner med att gränsen mellan vad som är frivillig organisering och vad som 
bygger på traditioner är svårbedömd och att traditionella organisationer likväl kan 
utföra moderna funktioner (ibid). 

Vidare kritiserar Varshney kriteriet att organisationer ska vara formella. 
Politiska system, graden av ekonomisk utveckling och urbanisering påverkar i stor 
utsträckningen huruvida socialt interagerande människor emellan sker via 
formella organisationer eller informellt. Förutsatt att tanken med civilsamhället är 
att människor möts i sfären mellan familj och stat och att de inom denna sfär talar 
om offentliga angelägenheter, är det just detta som ska avgöra vad som ses som en 
del av civilsamhället. Inte huruvida mötena människor emellan är att betraktas 
som formella och moderna (Varshney, 2001: 369ff). 

Även Stephen Orvis argumenterar för en förändrad syn på vad som utgör 
civilsamhället. Orvis ifrågasätter den konventionella västerländska idealiserade 
synen. En syn vilket genom västs historiska erfarenheter söks passa in på 
afrikanska förhållanden. Ofta blir här normer om demokrati och demokratiska 
funktioner vägledande i utrönandet på vad som är en del av civilsamhället (Orvis, 
2001: 17f). En alltför smal definition av civilsamhälle får som konsekvens att 
stora delar av samhället lämnas utanför en analys av civilsamhället i en afrikansk 
kontext. Detta trots att delarna som hålls utanför analysen fyller just de funktioner 
som många konventionella definitioner kräver med avseende på funktion; 
nämligen kollektiv aktivitet i en avgränsad sfär med syfte att påverka politiskt 
(Orvis, 2001: 20). Det afrikanska civilsamhället är djupare rotat och mer utspritt 
än vad många tror utifrån en bredare definition där inte endast typiska aktörer 
såsom kyrkor och NGO4s ingår . Vidgningen ger utrymme för att få med även den 
traditionella sfären av civilsamhälle i Afrika som inte ryms inom en alltför smal 
västerländsk syn på begreppet. Den traditionella sfären innehåller bland annat 
etniska självhjälpsorganisationer och till viss del även neopatrimoniella nätverk 
(Orvis, 2001: 18ff).   

                                                                                                                                                   
 
3 I bemärkelsen frivilligt medlemskap  och  utförandet av moderna funktioner  
4 Non-Govermental Organisation 
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Vi menar att en utvidgad defintion i linje med Varshneys och Orvis tankar är 
nödvändig för att förstå civilsamhället i en afrikansk kontext i allmänhet och i en 
kenyansk kontext i synnerhet. 

Med färdiga definitioner av de centrala termerna och begreppen etnicitet, 
etnisk konflikt och civilsamhälle, följer i kapitel 3 studiens teoretiska ramverk. 

 



 

 10 

3 Teoretiskt ramverk 

Härnäst följer det teoretiska ramverk som fungerar som idealmodeller för 
uppsatsens analytiska del. Ramverket som används är som motiverades i del 1.1 
och 1.2 teorier om konsociationell demokrati respektive inter- och intraetniska 
nätverk. 

3.1 Konsociationell demokrati 

Etniskt fragmenterade samhällen5, i vårt fall Kenya, kännetecknas ofta av våld 
och en bristande samexistens mellan etniska grupper. Institutionella arrangemang 
likt konsocialismens ämnar att genom konstitutionella förändringar möjliggöra för  
att fred och en gemensam politisk identitet och grund kan uppstå i dessa 
samhällen (Lijphart, 2004: 96; Choudhry 2008: 5f).  

Teorin om konsociationalism ses som en realistisk lösning på många av de 
etniska konflikter som stör den demokratiska utvecklingen inte minst i före detta 
koloniala stater (Lijphart, 2002; 2004). De institutionella arrangemangen som ofta 
ärvts av kolonialmakten har inte varit anpassade för de etniskt fragmenterade och 
splittrade samhällen som kolonisatörerna lämnade efter sig (Lijphart, 2004: 96). 

Konsociationalister ser till skillnad från civilsamhällets förespråkare, 
civilsamhällets förmåga att överbrygga konflikter som otillräcklig i splittrade 
samhällen då aktörerna inom det oftast verkar inom de olika segmenten för den 
egna gruppens syften (O’Leary, 2005: 10). Förespråkare av modellen ser 
konsociationalismen som det enda valet i allvarliga situationer där det står mellan 
konsociationalism och en betydligt värre utgång, till exempel en väpnad konflikt 
eller folkmord. O´Leary formulerar det som att konsociationalismens tanke 
bygger på att en konsociationell institutionell design är bättre än att behöva bygga 
demokrati efter att gravarna fyllts till följd av etniskt våld (O’Leary, 2005: 9). 

Konsociationalism bygger på tanken om en samarbetsinriktad maktdelning 
med stor regional autonomi där centralmaktens roll framförallt ska riktas mot att 
vara en samordnare för att bygga konsensus mellan olika segment i samhället 
(Lijphart, 2004: 105ff; Noel, 2005: xiii).  

Medan maktdelningsmodeller behöver anpassas till platsspecifika 
förutsättningar, menar Lijphart(2004: 99) att detta inte innebär att allt är beroende 

                                                                                                                                                   
 
5 Etniskt fragmenterade samhällen  definierar Lijphart som samhällen formerade efter etniska, kulturella, språkliga eller liknande gränser 
gällande till exempel politiska partier, volontärorganisationer, skolor och intressegrupper. Detta beskrivs som att det finns flera segment i 
samhället (Lijphart, 2002; Steiner, 1981) 



 

 11 

av kontextuella förutsättningar. Den konsociationella modellen med dess olika 
rekommendationer erbjuder enligt Lijphart en ”best fit” för de flesta splittrade 
samhällen. Nedan följer en mer explicit beskrivning av grunddragen och de 
huvudsakliga institutionella arrangemangen som enligt Lijphart (2004) bör 
återfinnas i en konsociationell konstitution. 

De sammanfattande centrala elementen6 i konsociationell demokratiteori som 
framförs av Lijphart kan delas in i de fyra kategorierna proportionella val, 
maktdelning i verkställande makten, ömsesidigt veto och segmentell autonomi. 
Utöver dessa är även parlamentarism är viktig del i Lijphart teori. (Noel, 2005; 
Lijphart, 2002; Lijphart, 2004) 

Lijphart menar att konstitutionsskaparnas viktigaste överväganden gällande 
institutionella val är de som gäller valsystemets utformning. För etniskt 
fragmenterade samhällen råder i akademiska kretsar nästintill konsensus kring att 
proportionella valsystem är överlägsna både majoritetssystem och hybrider av de 
två andra i etniskt splittrade samhällen. Även kritiker av konsocialismen som 
Horowitz, ser principen om proportionalitet som det mest optimala valsystemet 
för etniskt splittrade samhällen. Detta då proportionaliteten innebär att de olika 
segmenten får möjlighet att på ett rättvist sätt nå representation i lagstiftande 
församling (Lijphart, 2004: 99ff). Larry Diamond förklarar att 
majoritetsvalsystemens olämplighet i etniskt polariserade samhällen bottnar i dess 
exkluderande effekt. Bristen på interetnisk tillit där grupper är etniskt definierade 
innebär att det är av stor vikt att ingen grupp hålls utanför den verkställande 
makten genom ett ”vinnaren-tar-allt”-valsystem. Systemet tenderar att skapa 
tvåpartisystem där stora delar av samhället inte kommer till tals (Lijphart, 2004: 
100ff). Då även hybridvarianter av valsystemens utformning innebär att 
proportionaliteten till viss utsträckning frångås ses även detta som oönskat. 
Lijphart menar att utöver proportionalitet och minoritetsrepresentation fungerar 
proportionella valsystem därtill som likabehandlande mot alla grupper, etniskt 
definierade eller inte. Även den specifika utformningen av proportionella 
valsystem kan variera stort.  

Maktdelning i den verkställande makten syftar till att representanter från de 
olika etniska segmenten återfinns i den verkställande makten. Genom detta 
uppstår stora koalitioner i vilka samarbete frammanas. Maktdelningen kan uppnås 
genom kvotering, något som dock är svårt då vad som skiljer ett segment från ett 
annat inte alltid är klart. En annan lösning är att sätta en spärr utifrån andel av 
röster till parlamentsvalet för att låta partier, etniska eller inte, som nått över 
spärren även få delta i den verkställande makten. Maktdelningen kan förlängas till 
att råda även utanför den verkställande makten. Exempelvis till armén och andra 
statliga instanser (Lijphart, 2004: 103).  

Den segmentella autonomin syftar till segmentella gruppers självbestämmande 
genom decentralisering i frågor som uteslutande rör dem själva (Lijphart, 2002; 
Lijphart, 2004: 104ff). Detta kan även förstärkas av ett ömsesidigt veto som skydd 

                                                                                                                                                   
 
6 Utöver dessa element återfinns även andra rekommendationer i exempelvis Lijpharts  Constitutional deisgn for divided societies (2004) 
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från att segmentens vitala intressen förbises av majoriteter. Beroende på hur den 
demografiska koncentrationen av de olika grupperna ser ut geografiskt sett 
återfinns enligt konsociationalismen två olika lösningar för autonomi. Där etniska 
grupper är mer geografiskt koncentrerade är federalism en  önskvärd form av 
decentralisering. Detta ger de etniska grupperna en större självbestämmanderätt i 
sina områden som ofta blir etniskt homogena. Ett federalt system brukar bestå av 
en ytterligare kammare, i USA i form av senaten, där delstaters styrka gentemot 
varandra är jämlik oberoende av befolkningsmängd. Denna typ av 
självbestämmande säkerställer ett skydd för mindre grupper från den federala 
nivån. Det stora problemet med territoriellt avgränsat självbestämmande är hur 
dessa ska avgränsas geografiskt. I stater där etniska grupperingar inte är 
geografiskt koncentrerade kan autonomi skapas på en icke-territoriell basis. Detta 
kan ske genom att skolan är autonom och att olika samhällsgrupper själva får 
skapa egna skolor, till exempel med religiös grund, men där alla får samma stöd 
från staten. Något som möjliggör för staten att förbli neutral (Lijphart, 2004: 105). 

En avgörande fråga för konsociationalister gällande fragmenterade samhällen 
är vilket styrelsesätt konstitutionen ska ange. Även här råder stark akademisk 
konsensus kring valet (Lijphart, 2004: 101ff) av parlamentarism som ses 
överlägset gentemot presidentiella- och semi- presidentiella system. Svagheter 
med presidentialism enligt Lijphart (2004: 101) är personifieringen av politiken, 
där politiken i sig själv spelar mindre roll, i likhet med majoritetsval skapar även 
detta ett nollsummespel där vinnaren tar allt. I motsats ses det som positivt med 
ett starkare parlament där möjligheter för skapandet av breda överenskommelser 
kan ske och att ett brett förtroende från en större del av segmenten kan ges till den 
verkställande makten (Lijphart 2002:108). I ett parlamentaristiskt system krävs 
gemensamt beslutsfattande och enighet mellan segment i en möjlig 
koalitionsregering, samt stöd för den verkställande makten i ett pluralistiskt 
parlamentet. Maktdelningen och proportionalitet gynnas således av ett 
parlamentaristiskt system till skillnad från ett presidentialistiskt. Steget från 
presidentialism till parlamentarism i länder som har en tradition av stark 
presidentmakt är ett problem vid nytt konstitutionsförfattande, något som 
emellertid inte ska hindra strävan efter parlamentarism (ibid).  

3.2 Interetniskt och intraetniskt civilsamhälle 

Etniskt fragmenterade områden innebär inte per automatik etnisk konflikt. 
Skillnden mellan konflikthärjade områden och dem som inte är det kan enligt 
Ashutosh Varshneys teori (2001) förklaras genom variabeln civilsamhällets 
organisation. 

Med utgångspunkten att våld präglar många multietniska samhällen kopplar 
Varshney samman förekomsten av etniska konflikter med sättet civilsamhället i en 
multietnisk kontext är organiserat på (2001: 363f). Avgörande för Varshneys teori 
gällande närvaro respektive frånvaro av etniska konflikter är huruvida etniska 
grupper i civilsamhället interagerar inom den egna gruppen – intraetniskt, eller 
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mellan etniska grupper – interetniskt, och ifall detta sker på ett formellt 
organiserat eller informellt sätt (ibid). Ett interetniskt organiserat civilsamhälle ses 
som fredsfrämjande då dess nätverk bygger broar mellan etniska grupper och 
klarar av att hantera spänningar som uppstår i tider av oro.  Om civilsamhället 
istället är organiserat efter intraetniska nätverk och interagerandet mellan etniska 
grupper är svagt ökar risken för etnisk konflikt (ibid).   

Förklaringen till att civilsamhällen organiserade efter interetniska mönster 
fungerar som fredsfrämjande är flera. Då etniska grupper inom civilsamhället 
möts utbyts information mellan dem. Informationsflödet minskar effekten av 
potentiella hot mot stabilitet som exempelvis ryktesspridning vilket ofta föder 
hämndaktioner. Det interetniska civilsamhället fungerar därtill som en buffert 
gentemot opportunistiska politiker från att dra nytta av sådana situationer. 
Politiker i multietniska samhällen kan ha ett intresse av att polarisera etniska 
grupper och mobilisera dem mot varandra för egen vinnings skull. Genom 
interetniska relationer i civilsamhället tvingas politikerna att förhålla sig till att 
mer nyanserad information flödar mellan etniska grupper (Varshney, 2001: 378). 
Möten mellan människor från olika etniska grupper möjliggör bland annat 
skapandet av organisationer i kristider, även om detta enbart sker tillfälligt. Dessa 
tillfälliga organisationer kan ta sig formen av vad Varshney kallar för 
fredskommittéer vilkas funktion bland annat är att ta kål på ryktesspridning. 
Civilsamhället blir här lokala myndigheters öron och  genom att förse de styrande 
med mer nyanserad aktuell information för att förhindra våldsamheter (2001: 
375).     

Fredskommittéer uppstår även i civilsamhällen som är intraetniskt 
organiserade. Emellertid uppvisar dessa större känslighet mot ryktesspridning. 
Detta då ingen motpart finns som kan dementera rykten och bemöta den 
information som  cirkulerar runt internt. Tillit uppstår inom den egna gruppen 
istället för mellan grupperna och en grogrund för misstro och hämndaktioner 
skapas (Varshney, 2001: 382f).    

Vidare påverkar sättet interagerandet mellan etniska grupper sker på med 
avseende på förekomsten av etnisk konflikt. Möten mellan etniska grupper kan 
med bakgrund till de definitioner av civilsamhälle vi valt i del 2.2, ske i 
organiserade former formellt, eller informellt i vardagliga möten. Organiserade, 
formella former av möten sker i en kenyansk kontext i allt från fackföreningar, 
NGOs och vissa självhjälsorganisationer, till kyrkor. Det informella utbytet 
mellan etniska grupper sker istället i vardagliga sammanhang, till stor del inom 
informella nätverk som existerar i samhället (Varshney 2001: 363). I Kenya torde 
vissa projekt utförda av självhjälpsorganisationer ses som exempel på informella 
möten, vilket illustreras i del 4.2 och framåt. 

Av de två sätten som interagerandet mellan etniska grupper kan ske på är den 
organiserade formen en stabilare grund för fred. Detta visar sig särskilt på platser 
med hög befolkningstäthet. Informella möten mellan etniska grupper kan 
visserligen främja möjligheten för att organiserade former av möten ska kunna 
ske, men formella möten fyller vissa funktioner effektivare än vad informella 
möten gör. Dessa funktioner kan syfta till främjandet av ekonomiska, kulturella 
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eller socialt gemensamma behov som etniska grupper har gemensamt (Varshney, 
2001: 375).  

Anledningen till varför formella former av interagerande är viktigare i 
tätbefolkade områden än på landsbygden förstås om vi ser till förhållandet mellan 
antalet personer i en population och antalet länkar som krävs för att binda samman 
dem. Städer har en större population än mindre byar vilket medför att det krävs 
fler antal sammanbindande länkar mellan människor än i mindre befolkade 
områden för att binda samman alla människor. Organisationer blir här nyckeln till 
att binda samman etniska grupper, detta då de kan representera en stor mängd 
människor (Varshney, 2001: 376f). 

Med teorierna om konsociationell demokrati och inter- och intraetniska 
nätverk preciserade följer nu uppsatsens empiriska och analytiska del i kapitel 4. 
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4 Etnisk konflikt i Kenya 

I följande kapitel återges en kort genomgång av de etniska konflikterna och 
neopatrimonialismens roll i Kenya för att ge läsarna en kontextuell inblick. Denna 
del är viktig även för att kunna förhålla sig kritisk till en analys av möjligheter och 
hinder för civilsamhället respektive institutionell design att lösa det etniska våldet 
i Kenya utifrån de givna teoretiska perspektiven.  
     Utifrån resonemangen i del 2.2 om definitionen av civilsamhälle och 
Varshneys teoretiska utgångspunkter i del 3.2, undersöker vi sedan hur delar av 
civilsamhället i Kenya verkar och är organiserade på med etnicitet i åtanke. Fokus 
kommer att ligga på kyrkorna och därtill en traditionell och ofta informell del av 
civilsamhället - självhjälpsorganisationerna.  
     Avslutningsvis sker en granskning av Kenyas institutionella design, främst 
genom den nya konstitutionen. Detta görs med det teoretiska ramverket i 3.1 som 
analysverktyg. 

4.1 Den etniska konfliktens kontext 

Över 1100 personer miste sina liv och över 350 000 blev interna flyktingar efter 
presidentvalet i december 2007. Våldet hade tydliga etniska förtecken (Bransch 
m.fl., 2008: 2; Smith, 2009: 869; Rutten m.fl., 2009: 305; Ashforth, 2009: 10).  
Etniskt våld har skett i anslutning till val och andra politiska frågor flertalet 
gånger i Kenya. Oberoende utredningar visar att fler än 6000 människor dog i 
Kenya mellan 1991 och 1998 till följd av etniska konflikter. (Rutten m.fl. , 2009: 
306, 315). Konflikterna har involverat olika kombinationer av allianser mellan de 
drygt 40 olika etniska grupperna i landet. Grupper som vid stunder haft stort 
inflytande och varit delaktiga i våldsamheter är framförallt kalenjin, kikuyu och 
lou.  
     Etnicitet har i Kenya, enligt en rad forskare, fått en social dimension 
karaktäriserad av konflikter om land, regionala ojämlikheter gällande resurser som 
utbildning och olika möjligheter till politisk makt beroende på vilken etnisk grupp 
man tillhör (Smith, 2009: 885; Tarimo, 2010: 298; Ajulu, 2002; Ashforth, 2009;  
Branch m.fl., 2008: 3). Kenyanska regimer har upprepade gånger misslyckats med 
att ta itu med de orättvisor som uppstått till följd av detta (Tarimo, 2010: 298). 
Något som lett till våldsamheter mellan etniska grupper upprepade gånger. Inte 
minst sedan införandet av flerpartival på 1990-talet, vilket gav olika grupper 
spelrum att uttrycka missnöje (Bratton, 1997: 238; Stephen Atieno-Odihambo, 
2002: 230; Rutten m.fl. , 2009: 320).  
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     Den stora mångfalden av etniska grupper levde fram till självständigheten till 
stora delar sida vid sida i harmoni. Flera etniska grupper stöttade det blodiga Mau-
Mau upproret i kampen om land och självständighet (Rutten m.fl. , 2009: 306ff) 
med förväntningar att återfå det land som de förlorat under den brittiska 
kolonialiseringen (Tarimo, 2010: 298ff). Under 1960-talet då britterna gav Kenya 
suveränitet delades emellertid lägren inom självständighetsrörelsen till stora delar 
upp efter etniska skiljelinjer efter förhållningssätt i landfrågan. Louledarna svor 
att aldrig betala för det land de såg som deras. Kikuyulederen Jomo Kenyatta, 
sedermera president, insisterade istället på att land skulle köpas loss med respekt 
för äganderätten. Kalinjier och maasaier förvägrades kompensation då britterna 
lämnade landet trots att marken ursprungligen tillhört deras folk. Samtidigt såg 
kikuyuerna, som i vissa fall brukat marken åt britterna i generationer landet som 
deras (Rutten m.fl. , 2009: 306ff). Detta belyser landfrågans komplexa karaktär. 
      För många av de etniska grupperna, som kalenjin och lou blev således 
förväntningarna inte till verklighet. Istället för att återfå mark som  grupperna 
blivit bestulna på av nybyggarna, såg personer med starka politiska kontakter till 
att själva gynnas och gynna signa egna etniska grupper, vilket främst kom att bli 
kikuyu. De urspungliga ägarna av marken blev istället till stora delar landlösa 
(Tarimo, 2010: 298ff; Smith, 2009: 879; Omolo, 2002: 214).  
     Från och med självständigheten har politiska eliter styrt landet och förfördelat 
deras egen etniska grupp (Bransch et al., 2008: 7; Holmquist et al., 1994). Även 
detta har delvis sitt avstamp i kolonialismen då en ny kikuyudominerad elit 
framträdde genom att förfördelas makttillträde av britterna innan dessa lämnade 
kolonin till självstyre. Tidigt tillsattes kikuyuer på de viktigaste posterna såsom 
president, arméchef och ministerposter (Smith, 2009: 879; Omolo, 2002: 214). 
     Efter Kenyattas död blev Daniel arap Moi, en kalenjin, ny president. Moi kom 
att avsätta många högt uppsatta kikuyuer och ersatte posterna med personer från 
sin egen etniska grupp (Hulterström, 2004: 155). Förfördelningen av kalenjin kom 
att ha många likheter med Kenyattas etniskt bundna distribution av makt och 
resurser till kikuyuer (Rutten m.fl. , 2009: 313; Holmquist, 1994).  

Moi som sökt påvisa omöjligheten med flerpartisystem i ett etniskt splittrat 
Kenya möttes av en tydligt etnisk splittrad opposition i det första flerpartivalet på 
över tjugo år under valet 1992 och en än mer delad sådan under valet 1997. Detta 
föranledde regimens kvarvarande vid makten (Ocholla-Ayayo, 1998: 86ff; 
Hulterström , 2004: 98). Den sittande regimen bidrog även genom att polarisera 
de etniska grupperna och direkt dirigering av hejdukar till att elda på det etniska 
våldet (Adar, 2000: 111; Omolo, 2002: 217).  

Valet 2002 verkade bli en tillbakagång för det etniska våldet och de etniska 
splittringarna då en enad opposition, alliansen NARC7, över flera etniska 
grupperingar tog makten (Bratton m.fl.., 2008: 272). Kikuyun Mwai Kibaki 
tillträdde makten som nybliven president.   

                                                                                                                                                   
 
7 National Alliance Rainbow Coalition  
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I september 2005 meddelade president Kibaki att en nationell folkomröstning 
skulle hållas om en reformerad konstitution. Förändringarna rörde bland annat 
landfrågan, representation och presidentens stora makt. Folkomröstningen 
polariserade åter landet efter etniska skiljelinjer då reformen ansågs symbolisera 
maktkampen mellan kikuyu och lou och därigenom sågs som en fråga om land 
Konstitutionen röstades sedermera ner under 2005 (Bodewes, 2010: 555). 

Inför valet 2007 återfanns två jämnstarka presidentkandidater. De tidigare 
alliansparterna från NARC Kibaki (PNU8) och Odinga (ODM9) stod nu mot 
varandra efter att NARC splittrats till följd av skiljelinjerna som återuppstod 2005. 
En tydlig etnicifierad retorik uppstod inför valet 2007, vilken framställde kikuyu 
som särskilda från de andra etniska grupperna (Rutten m.fl., 2009: 315ff). 
Parlamentsvalet vanns väntat av ODM men presidentvalet visade sig bli betydligt 
jämnare och mer kontroversiellt (Bransch m.fl., 2008: 2). Trots osäkerheten kring 
valresultatet gick Kibaki ut och deklarerade sig själv som president för ytterligare 
fem år. I samband med detta utbröt de senaste stora våldsamheterna. Dessa 
våldsamheter skedde framförallt mellan lous- och dess allierade grupperingar 
gentemot kikuyuer. Följderna av oroligheterna blev bland annat att en extra 
primärministerpost för Odinga instiftades och krav på fortsatta reformer för att 
addressera de problem som återfanns i Kenya gällande konstitutionen och 
landfördelning (Smith, 2009: 884).  

Fördelningen av land och etnisk föfördelning har lett till ilska och 
hämndlystnad med våld som medel för att hävda sig. Detta mellan de etniska 
grupper som anser sig var missgynnade och andra som vill försvara det land de 
blivit tillfördelade och som de ser som rättmätigen deras. Aquiline Tarimo menar 
att när våldsamma situtioner framträder under inflytandet av etno-politiska 
ideologier, skapas tydliga etniska skiljelinjer, vilka våldsamheterna följer 
(Tarimo, 2010: 298ff). 

Som följd av etnicifieringen av politiken, vilken varit framträdande sedan 
själständigheten och landkonflikterna, har något som kan liknas vid etnisk 
rensning uppstått (Tarimo, 2010: 299). Det etniska våldet och etnocentrisk politik 
kallad majimboism har fått människor att bosätta sig I alltmer etniskt homogena 
zoner, såväl på landsbygd som i städer. Majimboismen som förespråkas av vissa 
etniska grupper syftar till att homogenisera provincer och ge dem en tydlig etnisk 
etikett. Detta har fått som konsekvsens att vissa grupper ses som utlänningar i 
områden deras befolkningar bebott i flera generationer (Tarimo, 2010: 298ff).  

En tydlig illustration av den etniska konfliktens landdimension återfanns i Rift 
Valley på varnande texter utspridda av militanta kalenjingrupper under 2008;  
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     A warning has been issued to the people who are not from 
this region! This is our land from before! … Time has come 
for you to leave our land and return to yours! … Whoever 
disobeys will die! The Rift Valley Land Owners & Protectors 
army is ready to fight for its right till the last blood drop is 
shed!  (Ruttena m.fl. , 2009: 306). 

4.1.1 Patron-klient nätverkens roll och  i det kenyanska samhället  

En central del av det kenyanska samhället och afrikanska samhällen i allmänhet är 
patron-klient nätverk (Orvis, 2001: 29; Barkan m.fl., 1989: 360). Nätverken har 
ett dynamiskt förhållande mellan sfärerna stat och civilsamhälle. Detta då patroner 
i toppen av nätverken stundom är en del av staten och stundom står utanför den. 
Sett utifrån definitionen av civilsamhälle i del 2.2 föranleder det att nätverken inte 
strikt kan ses som en del av civilsamhället, trots att stora delar av dem ständigt 
befinner sig i den sfären.  
     Nätverken förmedlar sina kollektiva intressen gentemot staten genom  
patronernas förhandlingar i jakt på patronage (Orvis, 2001: 29). Patronerna förser 
klienter med allt från politiska uppdrag och arbeten till ekonomisk resurser i 
utbyte mot lojalitet och stöd. Resurserna kommer ofta från staten.  Dessa nätverk 
av ömsesidigt beroende sker nästintill uteslutande inom den egna etniska gruppen 
(Orvis, 2001: 27ff).  Detta exemplifieras väl av hur politiska eliter i Kenya som 
varit regeringsposition förfördelat sina egna etniska grupper med statligt 
patronage.  

4.2 Kenyas civilsamhälle  

4.2.1 Kenyas civilsamhälle 

Förespråkare för civilsamhället anser att civilsamhällesorganisationer kan utföra 
en mängd funktioner. Exempelvis att fungera som politiska agendasättare och att 
medla i konflikter på lokal nivå (Bodewes, 2010: 548; Holmquist, 2005: 212). 
Kritiker menar emellertid att möjligheterna för civilsamhällesorganisationer i 
Kenya generellt sett är klart begränsade. Faktorer som etniska skiljelinjer och 
neopatrimoniella strukturer försämrar organisationernas möjligheter att handla 
(Bodewes, 2010: 548).  

Patron-klient nätverken är exempelvis centrala för att förstå etablerandet av 
nya NGOs på landsbygden i Kenya och finansieringen av civilsamhälleliga 
projekt. Orvis (2003: 247) visar i en studie av internationella NGOs som verkar i 
Kenya  att verksamheten går via de engagerades kontakter i patron-klient nätverkt 
vilka de själva ingår i.  Då målet för NGOs delvis är att överbygga de urban-rurala 
klyftor som råder i landet, menar Orvis (2003: 250ff) att utnyttjandet av de 
existerande extensiva rurala organisationerna är det enda möjliga sättet för de 
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mestadels urbant baserade civilsamhällesorganisationerna att etablera sig i rurala 
områden på. Följden av att expansionen av NGOs sker genom nyttjandet av 
kontakter i patron-klient nätverk blir att aktiviteterna som organisationerna  
bedriver även  stannar inom avgränsade nätverk och därigenom avgränsade 
etniska grupper. 

Dominansen av vissa etniska grupper inom framförallt de formellt 
organiserade civilsamhället i Kenya innebär att de frågor som organisationerna 
driver ibland ses som frågor drivna för en specifik grupps intressen. Detta har 
inneburit att framförallt kikuyus, kambas, lous och luhyas intressen anses ha varit 
representerade av civilsamhällesorganisationerna. Framförallt för kikuyu tillskrivs 
detta deras traditionella domination i de politiska och sociala sfärerna (Liston, 
2009: 69ff).  Det kenyanska civilsamhället är likt det politiska samhället drivet av 
etniska och regionala grupper och den politisk-etniska splittringen återfinns även i 
här (Liston, 2009: 65ff; Orvis, 2003: 248). 

Det kenyanska civilsamhället har såväl uppmuntrats som motarbetats under de 
olika regimer som det fått förhålla sig till sedan självständigheten (Holmquist, 
2005: 215; Matinga, 2000: 6ff).  För att kunna kontrollera den civilsamhälleliga 
sektor infördes bland annat the NGO Act av Moiregimen, vilket möjliggjorde 
stora granskningsmöjligheter av organisationernas förehavanden (Matinga, 2000: 
26ff).  

4.2.2 Kyrkornas roll och etnicitet i Kenya 

Religiösa samfund är den del av det formella civilsamhället i Kenya som lockar 
flest människor (Bodewes, 2010: 548; Kamaara, 2000: 165). Kyrkorna i Kenya 
har inte endast en andlig roll. De fyller även en funktion i att hjälpa det kenyanska 
folket att uppnå deras ekonomiska och politiska målsättningar, men också i att tala 
ut mot sociala orättvisar och förtryck (Kamaara, 2000: 167). Under tiden som 
enpartistat, vilken kännetecknades av brist på effektiv maktdelning och alternativa 
partier att rösta på, fungerade framförallt kyrkorna som en viktig motkraft till 
regimen (Okuku, 2003: 53ff; Holmquist, 2005: 212; Stephen Atieno-Odhiembo, 
2004: 39). Genom kyrkornas stora folkliga förankring, legitimitet och 
internationella nätverk tog stora delar av kyrkligheten aktivt avstånd från staten 
och det förtryck den utsatte delar av det kenyanska folket för (Matinga, 2000: 
11ff). Ledda av framförallt paraplyorganisation NCCK10 manifesterade kyrkorna 
under parollen ”The Kenya We Want” (Orvis, 2001: 13ff) och kritiserade staten 
för auktoritärianism, korruption, statsuppviglat våld och mord på oppositionella. 
Utöver detta menade kyrkoorganisationerna att regimen spelat en avgörande roll i 
det etniska våldet (Stephen Atieno-Odhiembo, 2004: 39; Okuku, 2003: 55).  

De massiva protesterna som även väckt internationellt engagemang ledde till 
upphävandet av sektion 2A i slutet av 1991 vilket innebar slutet för Kenyas tid 
som de jure enpartistat (Orvis, 2001: 32ff; Holmquist, 1994; Orvis, 2003: 250ff). 
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Med flerpartisystemets införande och kyrkornas fortsatta kritik hävdes så 
småningom även the NGO Act vilket innebar att civilsamhällets utrymme 
öppnades upp och även andra civilsamhällesorganisationer än kyrkorna fick 
möjlighet att bli mer högljudda (Liston, 2009: 64; Okuku, 2003: 59). 

Kyrkan i Kenya har emellertid traditionellt sett varit uppdelad efter etnicitet 
och stundom även fungerat som ett verktyg för att spä på etniska skillnader.  Den 
politiska etnicifieringen och etnocentrism återfinns således också i kyrkorna, likt 
samhället i stort (Holmquist, 1994: 14; Tarimo, 2010). De flesta religiösa grupper 
och samfund är etniskt homogena i sin sammansättning, även sett till ledarskap. 
Större gemensamma nationella samfund, vilka har en mulitietnisk 
sammansättning kännetecknas av interna interetniska konflikter. Även kyrkornas 
interna administration kännetecknas av etnocentrism där lojaliteten ofta ligger  
hos den egna gruppen snarare än hos kristendomen. Ett uttryck som fångar 
sammanhanget väl är  “the blood of ethnicity is thicker than the water of baptism” 
(Tarimo, 2010: 305ff). Etniskt hat, menar Kaamara, kan ofta relateras till de skilda 
trosinriktningarna i landet (Kaamara, 2000: 171ff). 

I en afrikansk kontext tillskrivs den kyrkliga etnocentrismen flera anledningar. 
Bland dessa kan nämnas att kristna missionärer ursprungligen stötte på isolerade 
etniska grupper utifrån vilka nya samfund uppstod. I de nya samfunden utfördes 
gudstjänsterna ofta på den etniska gruppens egna språk, ibland med avsikt att  ha 
en exkluderande effekt (Tarimo, 2010: 305ff).  

Ett exempel på hur den politiska etnicifieringen kan sammankopplas med 
trosinriktning återfinns i en studie av Bodewes. Studien visar att  katolska grupper 
av medborgarutbildare som var ute efter nya rekryter till sin organisation ofta 
bemöttes av fördomar vilka kopplade samman etnicitet och trosinriktning. 
Församlingsborna fann att många inte ville gå med i organisationen för att den var 
katolsk, vilket sågs som att den var pro–Kibaki, som är katolik (Bodewes2010: 
555).  Bodewes (2010: 549) skriver att det finns en rädsla bland gräsrotsaktivister 
i Kenya. Detta då  medborgarutbildning och trosinriktning ses som etniskt 
politiserad. Då samhället är präglat av etnisk politik upplever vissa inom 
civilsamhället en rädsla att bli förknippade med aktiviteter kopplade till 
civilsamhällesorganisationer då detta skulle kunna ses som att de springer en viss 
etnisk grupps ärenden. En oro och ovilja fanns att ses som illojal gentemot sin 
egen politiska patron och därigenom utsättas för vedergällningar (Bodewes, 2010: 
564).  

Etnicitetens roll har stundtals visat sig vara påtalande även hos prästerskapet, 
där andliga ledare i många fall öppet stöttat politiska ledare utifrån etnisk lojalitet. 
Kaamara beskriver att de andliga ledarna fångats mellan rollen som predikanter 
om försoning och plikter gentemot den egna etniska gruppen. Nästintill etnisk 
homogenitet råder i vissa kyrkor och trossamfund som helhet (Sabar Friedman, 
1996: 384; Kaamara, 2000: 171ff). Exempevis i Presbyterian Church of East 
Africa (PCEA) vilken mestadels består av kikuyuanhängare och öppet stöttat 
kikuyudominerade partier. Liknande exempel återfinns i Africa Inland Church 
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vars medlemmar till största delen är kalenjin och under tiden KANU11 var ett 
kalenjindominerat parti, öppet stöttade detta (Kaamara, 2000: 171ff).  

Alla kyrkliga organisationer är dock inte till största delen intraetniskt 
organiserade, även interetniska exempel finns. NCCK, den tidigare nämnda 
paraplyorganisationen för alla kristna kyrkor i Kenya  har efter våldsamheter i 
landet upprättat flera freds- och försoningsinitiativ (Kamaara, 2000: 169ff). 
Initiativen har riktat sig lokalt och lockat medlemmar från olika etniska 
grupperingar med syfte att förbättra interetniska förhållanden (GPPAC, 2010b).  
Genom seminarier har deltagarna, vilka varit allt från lokalpolitiker och 
företrädare för etniska grupper, till ungdomar, diskuterat och analyserat orsakerna 
till konflikterna. I de fall seminarierna riktat sig till lokala traditionella ledare var 
deras roll som fredsfrämjande och försoningsaktörer i fokus. Dessa seminarier ses 
som extra viktiga med tanke på de äldstes viktiga roll som fredsskapare på 
lokalnivå i en kenyansk kontext. I andra fall där seminiarier involverade 
ungdomar har fokus istället legat på att omvärdera synen på andra etniska grupper 
som fienden och att genomskåda försök av andra aktörer att manipulera 
ungdomarna till våldshandlingar. 

NCCK beskriver deras verksamhet och inkluderandet av samtliga segment i 
aktiviteterna med orden:   

 
You cannot make peace on your own or with a few 

enlightened people ... all actors, no matter whether they are 
perceived as friend or enemy, good or bad, influential or 
[simply members of the] community, they all have to be 
involved in the process (GPPAC, 2010b). 

 
Den globala civilsamhällesorganisationen GPPAC12, menar att dessa intiativ 

ökat förståelsen mellan vanligt folk och har varit en bidragande orsak till att få 
slut på våld som uppstått mellan etniska grupper i Rift Valley (GPPAC, 2010b).  

Relaterat till teorin om intra- och interetniskt civilsamhälle är det tydligt att 
kyrkorna till stor del faller in under den förstnämnda typen, men att nationella 
initativ finns vilka syftar till att överbygga de klyftorna. De senare kan ses som 
exempel på ett interetniskt organiserat civilsamhälle. 

4.2.3 Harambees roll och etnicitet i Kenya 

Självhjälpsorganisationer, eller harambee som de kallas på swahili, är en djupt 
rotad tradition i Afrikanska samhällen i allmänhet och i Kenya i synnerhet. Dessa 
har syftat till att lösa utvecklingsrelaterade problem ända sedan självständigheten, 
ofta med uppmuntran av de olika regimerna. Självhjälp uppmuntrades 
ursprungligen för att slippa kostnader förknippade med att förse befolkningen på 

                                                                                                                                                   
 
11 Kenyan African National Union 
12 Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict  



 

 22 

landsbygden med sociala tjänster. Resultatet blev istället att resurser fördes ut från 
centrum i utbyte mot stöd genom patron-klient nätverken (Barkan m.fl., 1989: 
374; Matinga, 2000: 6ff; Liston, 2009: 63ff). Exempel finns emellertid då 
självhjälpsorganisationer vuxit sig stora och betydelsefulla och börjat motarbetas 
av regimen. Detta då de ofta är etniskt avgränsade och på det sättet historiskt även 
ibland uppfattats som potentiella hot mot sittande regimer. Detta skedde med 
bland andra the Lou Union och the Gikuyu13 Embu Meru Association (GEMA), 
vilka förbjöds under Moiregimen (Matinga, 2000: 25ff). 
     Harambee är en viktig faktor i rural politik och påverkar starkt förhållandet 
mellan stat och den rurala befolkningen. Organisationerna omfattar de flesta 
invånarna på landsbygden på ett eller annat sätt och antalet harambees 
uppskattades i början av 1990-talet upp till 25,000  vilket innebär att harambee har 
lagt sig som en matta av lokala organisationer över det rurala Kenya (Matinga, 
2000: 9ff; Barkan el. al, 1989: 360ff).  

Det primära syftet med organisationerna är att möta lokala behov beträffande 
infrastruktur (Barkan el. al, 1989: 360ff) Organisationerna riktar sig bland annat 
till att samla ihop pengar, arbete och material till lokala projekt (Orvis, 2001: 
29ff).  Initiativen är inte alltid formellt institutionaliserade och kan ibland uppstå 
kring enskilda projekt för att sedan försvinna (Matinga, 2000: 8ff).  

Projektens finansiering och organisation sker nästintill uteslutande inom 
ramarna för patron-klientförhållanden där bönder och landsbygdsbor tar hjälp av 
patroner i utbyte mot politiskt stöd (Matinga, 2000: 8ff; Orvis, 2001: 29).  
Självhjälpsprojekt har kommit att innebära grunden för gräsrotspolitik i en 
kenyansk kontext. Genom projekten avancerar ledare i sina politiska och 
professionella karriärer. Medlemmar och kommande medlemmar av lokala 
myndigheter skapar sig namn genom projekten genom att finansiera dem privat 
och genom att lobba mot statliga myndigheter i jakt på patronage. Samtidigt söker 
medlemmar i parlament och myndigheter att leverera de förnödenheter som 
eftersöks av självhjälpsgrupperna. Genom detta samspel där resurser förs ut från 
centralt håll och hamnar lokalt, förstärks de klientilistiska nätverken och återfinns 
över hela nationen (Barkan m.fl., 1989: 361).  

Själva basen i nätverken är den massiva uppslutning som finns på 
gräsrotsnivån och omfattar i stort sett hela den rurala befolkningen. Det här 
förklarar nätverkens stabilitet och överlevnad (Barkan el. al, 1989: 362). 
Uppslutningen bottnar mycket i befolkningens uppfattning att projekten är det 
enda sättet för att få tillgång till vissa grundläggande behov såsom utbildning och 
sjukvård (Barkan el. al, 1989: 370). 

Harambee är ofta organiserade efter etniska skiljelinjer till följd  av att de 
uppstår på givna geografiska områden som utgörs av vissa specifika etniska 
grupper och att projekten ofta finansieras av patron-klient nätverk. Efter att många 
av de större självhjälpsorganisationer på 1980-talet förbjöds av Moi, uppstod på 
1990-talet flera liknade som arbetar för avskilda etniska gruppers specifika 
intressen (Orvis, 2001: 31).   

                                                                                                                                                   
 
13 Gikuyu syftar till folkgruppen kikuyu  
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I och med att organisationerna uppstår så pass lokalt och finansieras genom 
etniska avgränsade patron-klient nätverk beskrivs även dessa bäst som intraetniskt 
organiserade utifrån Varshneys teoretiska perspektiv. 

4.3 Institutionell design 

Under Mois enpartistyre anser Berg-Schlosser (1985: 100) att det fanns tydliga 
tendenser av en koalition över de etniska gränserna inom KANUs verkställande 
utskott. Demokratiskt ens i minimal bemärkelse är det dock svårt att se att Kenya 
var förräns det hölls flerpartival i början av 90-talet.  

Maktdelning är något som inte funnits i Kenyas tid som demokrati förutom den 
nuvarande, breda koalition som bildades genom medlandet efter våldsamheterna i 
början av 2008. Enligt Chege (2008: 126) finns tydliga tendenser att skapandet av 
den elitkoalitionen som bildades under början av 2008 var ett sätt att dämpa de 
våldsamheter som kostade landet både resurser och människoliv. Chege (2008: 
126) anser dock att varken decentralisering, proportionell representation eller 
ömsesidig vetorätt fick någon inverkan på fredsavtalet 2008, alltså de tre övriga 
huvudpunkterna i Lijpharts idealmodell.  

Fram till nyligen var Kenyas konstitution i stort sett samma som vid 
självständigheten, med en stark presidentmakt och ett svagt lagstiftande 
parlament. Detta är typiskt för flera post-koloniala länders konstitutioner (Berg-
Schlosser, 1985: 97ff). Den tidigare konstitutionen möjliggjorde utvecklandet av 
en presidentmakt som skapade en politisk kultur där vinnaren får all makt och där 
en opposition i stort sett var maktlös. Historiskt kan vi i Kenya se att 
presidenternas snedfördelning av resurser till sin egen etniska grupp delvis gjorts 
möjlig genom en stark presidentmakt och en svag maktfördelning gentemot andra 
institutioner (Smith, 2009: 881).  

Konstitutionsförändring var något som diskuterats redan sedan 
demokratiseringen skedde i början av 90-talet. Den 27e augusti 2010 vann ja-
sidan valet om ny konstitution med 67 % av rösterna. Kraven på en ny 
konstitution hade länge funnits och konstitutionsförändringen var även ett krav 
från Odingas sida för att ingå i fredskoalitionen 2008 (Säll, 2010). En positiv 
Odinga sade så här vid konstitutionens första dag;  

 
Today we close a long chapter in our history. We put 

repression, exclusion and heroic struggle behind us once and 
for all. We have opened a clean new page in our book. On 
that page we begin writing the story of an equal and just 
society. (Meijenfeldt, 2010) 

 
USAs president Barack Obama, vars far kommer från Kenya beskrev den nya 

konstitutionen med orden "significant step for Kenya's democracy" (Macharia 
m.fl., 2010). 
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I den nya konstitutionen kan man läsa att polis, militär, exekutiv och 
lagstiftande makt skall skildra den etniska mångfald som finns i landet. Partier 
skall dock inte vara grundade på etniska grunder och parlamentet skall förebygga 
nationell sammanhållning (CoK14: art.91).  

Den nya konstitutionen kommer innebära en decentralisering av till exempel 
infrastruktur och institutioner såsom skolan, sjukhus och utvecklingsfrågor. 
Primärministerposten kommer försvinna och presidentens makt beskärs till fördel 
för den lagstiftande makten. Maktfördelningen kommer påminna om det 
amerikanska systemet, med två kamrar, National Assembly och the Senate och en 
självständig Högsta domstol. Presidenten får inte utse domarna eller polismästaren 
för landet och den före detta åtalsimmuniteten för presidenten kommer försvinna 
(Wahmann, 2010; African Review Bulletin, 2010).  

Presidenten kommer även behöva minst 50 % av rösterna och minst 25 % av 
rösterna, i minst hälften av de nya länen i det nationella valet (CoK, 2010: 
art.138). Detta kommer tvinga ledare att söka brett stöd över sin egen etniska 
grupp på grund av de demografiska förutsättningarna. Detta mycket på grund av 
koncentrationen av etniska grupper i olika områden i landet (Tarimo, 2010: 298; 
Berg-Schlosser, 1985: 97) Till följd av den etniska koncentrationen geografiskt 
och behovet av 25 % av rösterna i hälften av länen måste alltså presidenten få 
röster av flera etniska grupper, det vill säga regioner, som tidigare inte behövts för 
att vinna valen.  

Ett bredare stöd för den exekutiva makten är just något Lijphart eftersöker. I 
Kenya kommer förhoppningsvis detta leda till att patron-klient relationer 
interetniskt kommer bli betydligt svårare att försvara för den sittande presidenten. 
Detta på grund av att han nu måste tjäna en större massa för att få sitta kvar 
samtidigt som ett mäktigare parlament kommer kunna ställa högre krav på 
presidenten. Ingen folkgrupp är tillräckligt stor för att skapa egen majoritet i 
nationalförsamlingen. Genom detta tvingar man fram ett samtal mellan olika 
grupperingar. Den relativa kraften av ”vinnaren-tar-allt” blir svagare. En 
avvikelse från Lijpharts idealmodell som återfinns i elementen bred koalition och 
parlamentarism,  är att presidentmakten fortfarande är kvar som exekutiv makt. 
Detta skapar som sagt inte en möjlighet till en stor och bred koalition i den 
exekutiva makten och parallellt försvinner i och med nästa val den breda koalition 
som sattes vid makten efter valet 2007. Även fast den exekutiva makten skall 
spegla Kenya, bland annat ur ett etniskt perspektiv är frågan hur detta kommer se 
ut i verkligheten. Implementeringen kommer ha stor betydelse, vilket vi senare 
kommer till.  

Elementet proportionalitet kommer vara generellt fortsatt svagt i Kenya. Det 
kommer att hållas majoritetsval i enmanvalskretsar i valen till president, 
(CoK,2010: art.136) nationalförsamlingen (CoK,2010: art.97)  och senaten 
(CoK,2010: art. 98). I de nya länen kommer det bildas en länsförsamling som 
röstas fram genom enmanvalskretar (CoK,2010: art. 177) inom länet och en 
exekutiv guvernör som röstas fram genom majoritetsval (CoK, 2010: art.180). Det 
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som är positivt är utökandet av valkretsar från 210 till 290 vilket generar en större 
spridning av kandidateter och ger en större möjlighet till mindre grupperingar att 
få en plats. En proportionell kvotering av vissa grupperingar såsom kvinnor 
kommer också ske proportionellt genom de partier som röstas in. (CoK, 2010: 
art.90). 

Ett exempel på parlamentets ökade makt är att de utser den valkommission som 
är ansvariga för de nationella val som kommer att hållas (CoK, 2010: art.82) 
samtidigt som kommissionen kommer bli helt oberoende av presidenten (CoK, 
2010: art. 88) Detta kommer förhoppningsvis innebära en högre trovärdighet i de 
framtida val som kommer att hållas i landet. Parlamentets styrka är något som 
enligt det teoretiska ramverket är viktigt och i fallet med valkommission finns en 
direkt anknytning till den stora massans ökade (parlamentets) makt för att säkra 
valen och en förhoppningsvis fredligare tid kring de nationella valen.  

Det kommer emellertid inte finnas något som kan härledas till ömsesidigt veto 
för minoritetsgrupper, utan endast den absoluta majoritetens (två tredjedelar) veto 
i senaten (CoK, 2010: art.115) respektive nationalförsamlingen (CoK, 2010: 
art.111). Det ökade antalet platser i parlamentet kommer dock kunna öka 
representationen för marginaliserade grupper. Detta kommer inte ge dem vetorätt, 
emellertid har de i alla fall möjligheten att bli representerade i parlamentet.  Något 
som historiskt sett kan vara viktigt då till exempel vissa mer extrema grupper har 
stängts ut och på grund av det skapat problem. Exempel där mindre extrema 
grupper stängts utanför med katastrofala följder är folkmordet i Rwanda. (Njoku, 
2005) Vi menar inte att en likhet kan dras mellan de båda länderna utan ser mer 
till behovet för alla att kunna  få höras.  

Elementet segmentell autonomi är något som speglas i den nya konstitutionen. 
Införandet av en senat där regionerna får mer makt är ett steg i större 
maktfördelning även rent regionalt inom landet.  

Den segmentella autonomin kommer alltså att uppnås till viss del. De 
muslimska domstolarna är omstridda men ett tydligt exempel. Bestämmandet över 
infrastruktur och institutioner är ett steg mot större makt och befogenhet för de 
federala länen. En decentralisering sker alltså rent territoriellt i och med den nya 
konstitutionen. Den territoriella federalismen är önskvärd enligt Lijpharts modell i 
etniskt koncentrerade samhällen, vilket Kenya är och har varit historiskt (Tarimo, 
2010: 298; Berg-Schlosser, 1985: 97).  

Muslimska domstolar har haft en lång historia i Kenya, men har motarbetats 
under tiden som självständig stat (Bowry, 2010). Det är ett lagsystem som nu 
skyddas i och med den nya konstitutionen.  Förtydligande ska dock göras att 
domstolen bara gäller för dispyter mellan muslimer och juridiska områden som 
gäller personlig status, giftermål, skilsmässa och arv (CoK, 2010: art.170). Detta 
är något vi ser som exempel på segmentell autonomi. Det är dock inte utan 
diskussion. Konstitutionsförslaget som föll 2005 hade enligt Ann Cussac (2008) 
en konflikt gällande just Kadhi-domstolarna vilket var en av flera felande 
länkarna till den misslyckade konstitutionen som aldrig gick igenom. Exempel på 
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kritik kommer från Pete Ondeng (2010) och Peter Waiyaki15 som menar att detta 
är ett orättvist sätt att behandla en religion då det tydligt står i konstitutionen att 
alla religioner skall vara jämbördiga.  

För att sammanfatta de konstitutionella förändringarn syftar dessa till att inte 
bygga på etniska grunder, vilket går emot Lijpharts teori för de tydliga segment 
som finns i Kenya. Kulturella rättigheter, såsom muslimska domstolar tyder dock 
på viss segmentell rätt, för segmentet muslimer. Den nya konstitutionen innebär 
ökade drag av konsociationalism relativt tiden före fredskoalition från 2008 och 
den gamla konstitutionen. Samtidigt saknas samtliga element som de beskrivs i 
sin helhet i idealmodellen. Presidentmaktens försvagande ligger i linje med 
konsociationalism liktväl parlamentets större makt. Samtidigt är kvarvarandet av 
presidentialismen en tydlig avvikelse. Brister finns också på kraven om 
proportionalitet, vetorätten för minoriteter och maktdelning i det verkställande 
utskottet. Segmentell autonomi verkar vara den enda av de fyra grundpelarna i 
Lijpharts idealmodell som verkar fått tydligt fäste i den nya konstitutionen.  

Sammanfattningsvis har kapitel 4 gått igenom den etniska konfliktens kontext 
och  civilsamhällets roll och organisation sett till etnicitet. Kapitlet avslutades med 
en granskning av kenyas institutionella design utifrån Lijpharts idealmodell. 
Resultaten diskuteras nedan i uppsatsens avslutande kapitel 5.  

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                   
 
15 Pete Ondeng är en utvecklingsekonomi och författare i Africa´s Moment; Peter Waivaki är advokat i högsta 
domstolen i Kenya 
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5 Diskussion och slutsats 

Vilka möjligheter och hinder finns det då utifrån de teoretiska modellerna för att 
lösa de etniska konflikterna i Kenya? 
     Civilsamhället i Kenya lever i allra högsta grad. De undersökta delarna av det 
kenyanska civilsamhället innefattar stora delar av befolkningen på ett eller annat 
sätt. Vid en första anblick skulle det undersökta civilsamhällets blotta storlek och 
historiskt betydelsefulla roller kunna ses som en möjlighet till att lösa de etniska 
konflikterna i Kenya. Utifrån teorin om inter- och intraetniskt organiserat 
civilsamhälle står det dock klart att såväl kyrkorna som harambee till stor del 
återfinns inom ramarna för vad Varshney beskriver som intraetniska 
organisationer. Detta möjliggör enligt Varshney för politiska eliter att polarisera 
befolkningen efter etniska skiljelinjer. Informationsflödet mellan etniska grupper 
och den buffert som detta innebär saknas, vilket i slutändan ofta slutar i våld.  
     De interetniska delarna av civilsamhället, utifrån vad vi funnit gestaltas av 
aktiviteter och organisationer förknippade med NCCK.  Intressant är att kyrkorna 
i landet, med vissa undantag, lyckats mobilisera sig under paraplyorganisationen 
och enats mot gemensamma mål likt Moiregimens förtryck, statsuppviglat våld 
och för försoning. Vi menar att den interetniska karaktären som NCCKs 
organisation och aktiviteter har, utifrån våra teoretiska utgångspunkter måste ses 
som en möjlighet i relation till vår frågeställning. Risken är dock att människor i 
första hand är medlemmar i- och upplever en tillvaro i intraetniska lokala samfund 
och inte i interetniska nationella paraplyorganisationer vilka sällan sammanträder.  
Hur ett interetniskt organiserat civilsamhälle växer fram och huruvida detta 
medvetet kan frammanas är frågor för fortsatt forskning. 

Beträffande den institutionella designen verkar många eniga att den nya 
konstitutionen är en stor kenyansk framgång. Den nya konstitutionen sett utifrån 
Lijpharts konsociationella demokratimodell kan ses som ett litet steg mot 
konsociationalism. Detta genom exempelvis en viss segmentell autonomi för till 
exempel muslimer, samt genom ökade drag av federalism och decentralisering 
relativt mot den tidigare konstitutionen. De små förändringarna får i relation till 
frågeställningen och det teoretiska ramverket ses som de möjligheter institutionell 
design har för att lösa den etniska konflikten. Det är emellertid tydligt att element 
saknas helt eller delvis i relation till idealmodellen, vilket enligt den kan innebära 
tydliga hinder för frånvaron av etniskt våld. De ofullständiga elementen i 
konstitutionen är framförallt en bred koalition i det verkställande utskottet, 
vetorätt för minoriteter, proportionell representation samt en högre grad 
parlamentarism.  

Ian S. Spears (2000) hävdar därtill att det svåraste med större maktdelning är 
implementeringen. Dr. Migai Akech (2010) anser att det kommer bli upp till de 
sittande politikerna, men framförallt civilsamhället om konstitution verkligen 
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kommer bli implementerad ordentligt. Med andra ord en förändring från toppen 
som förstärks av en kraft från gräsrotsnivå. Detta påvisar egentligen än mer 
civilsamhällets roll.  

Även om den nya konstitutionen implementeras problematiserar Jeffrey Herbst 
(1996) ytterligare och menar att konstitutionen och institutionella förändringar 
inte kan göra så stora förändringar så länge staten är så pass svag som den för 
tillfället är.16 Herbst ifrågasätter överhuvudtaget möjligheten för många afrikanska 
stater med svagt våldsmonopol att kunna implementera sådant som bestäms från 
huvudstaden högt över huvudena på gräsrotsnivån.  
     Övriga funderingar som analysen väcker är kring patron-klient nätverken som 
används för civilsamhälleliga organisationers expansion och jakt på resurser. 
Därtill används de som nätverk inom samhället och politiken i stort. Genom dem 
klättrar politiker och gör karriär och förser den egna etniska gruppen med resurser 
i utbyte mot stöd. Möjliga konsekvenser för detta skulle kunna vara att 
civilsamhället i takt med att det växer, gör det inom avgränsade etniska grupper 
och därigenom än mindre lyckas fungera som en buffert mot etniskt våld. Mer 
forskning krävs även på detta område.  
    Orsaken till patron-klient nätverkens genomslagskraft och det neopatrimoniella 
beteendet i det kenyanska samhället är även det något som väcker ytterligare 
frågor. I anknytning till just detta bygger Stephen Orvis (2003) vidare på John 
Lonsdales och Stephen Ndegwas arbeten om normer i afrikanska samhällen. Den 
dominerade normen som kan förklara etnocentrismen i civilsamhällets funktion 
och organisation, såväl som politiken i stort är en norm Orvis benämner ”moral 
ethniciy”. Grundelementen i normen återspeglas framförallt i de förpliktelserna 
som återfinns gentemot den egna etniska gruppens generella välmående. Normen 
uppmuntrar därav till agerande i samhällets alla sfärer med syftet att förbättra för 
den egna etniska gruppen. Normens genomslagskraft blir tydlig om man ser till 
harambee där såväl fattiga som rika ser till att bidra och även när vi ser till de 
politiker som använder sin makt för att gynna den egna etniska gruppen (Orvis, 
2001: 24ff). Huruvida mer liberaldemokratiska normer kan överta normer likt  
”moral ethnicity” är även det något som kräver fortsatta undersökningar, då dessa 
potentiellt skulle kunna mildra den etnocentrism som leder till våld.   

Vi kan sammanfattningsvis se att varken Varshneys eller Lijpharts 
idealmodeller finns uppfyllda i Kenya där hindren idag överspeglar möjligheterna 
och att fortsatt forskning krävs på relaterade områden. 
En studie med syfte att förhålla sig mer kritisk gentemot de använda teoretiska 
perspektiven kan förhoppningsvis påvisa andra slutsatser än att det finns litet som 
talar för en etnisk fred i Kenya.  

 

                                                                                                                                                   
 
16 Kenya på 2010 den tionde platsen från botten på Failed States Index (Failed States Index, 2010) 
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