
Bakgrund - Hur det började
Irland har alltid -ända sedan 1500 talet- legat under förtryck av Storbritannien. 1922 
delades ön upp i två delar varav en tillhörde Storbritannien (Nordirland) och den andra 
tillhörde Irland. Inom Nordirland fanns det protestanter (även kallat Unionister) som ansåg 
att Nordirland tillhörde Storbritannien, medan katolikerna tyckte tvärt emot. De tyckte att 
delen av ön skulle tillhöra republiken Irland. 

Protestanterna styrde Nordirland vilket ledde till att området fortsatte tillhöra 
Storbritannien. De engelska monarkerna införde en politik som så småningom skulle vidga 
en kulturell klyfta mellan engelsmän och irländare. Unionisterna (även kallat 
protestanterna) strävade också efter att få diskriminering av  nationalisterna (katolikerna) 
legaliserad.

Men det skapades konflikter eftersom katolikerna ville bryta sig loss från förtrycket och 
göra uppror mot protestanternas styre. Detta ledde till ett inbördeskrig, irländarna gjorde 
revolt och uppror men den Engelska armén stoppade dem. 

Orsaker 
Förtryck och diskriminering. Eftersom protestanterna upplevde att nationalisternas kärlek 
till sitt eget land var stark började de diskriminera dem eftersom samhället gav dem 
fördelar till att göra det möjligt. Under ständigt förtryck från unionisterna blev livet svårare 
för nationalisterna. Det var svårare att få jobb  och boende som katolik och valsystemet 
gynnade den delen av folket som var protestanter. Den nordirländska polisen bestod i 
majoritet av protestanter och nationalister litade därför inte på dem, utan vände sig till IRA 
(den Irländska republikanska armén) som bildades år 1919 för att bekämpa det brittiska 
styret.

Unionister var också en orsak till att konflikten blossade upp.
Unionister är en grupp människor, rörelse som ville att Irland skulle tillhöra Storbritannien. 
Deras religiösa tro var kristendom, protestantism. Den katolska delen av befolkningen 
brukar benämnas som nationalister och republikaner och dem ansåg då att den 
Nordirländska landsdelen skulle bli en del av den irländska republiken.  

Politiska orsaker. Den protestantiska majoriteten hade haft makten med sitt parti Ulster 
Unionist Party i femtio år (från 1920-talet till i början av 70-talet). Detta gjorde att 
katolikerna hade svårt att få sina röster hörda inom demokratin.

Båda grupperna (katolikerna och nationalisterna) ansåg att var och en hade rätten på sin 
sida. Dvs, alla ville ha makt och rätt över sitt ”eget” land. De hade svårt att sätta sig ner 
och mötas för att lösa konflikten. Jag tror att båda sidorna var för stolta för att kunna möta 
varandra.

Beskrivning av förlopp
Den här konflikten har pågått sedan länge tillbaka, jag ska beskriva förloppet av vad som 
hände från 1960-talet fram tills nu. Jag har valt att göra detta eftersom det är den mest 
intensiva perioden av konflikten, även kallad ”The Troubles”. 

Terrence O’Neill hette den dåvarande premiärministern i Nordirland och han hade 
förmågan att kommunicera med den irländska republiken. Denna politik gynnade katoliker 
både ekonomiskt och socialt som fick dem att hämta styrka och åter ta upp kampen 
politiskt.
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År 1967 bildas Medborgarrättsrörelsen Nicra (Northern Ireland Civil Rights Association) 
som med fredliga metoder kämpade mot diskrimineringen av den katolska befolkningen.  
Nicra hade fått sin motivation från den amerikanska medborgarrätssrörelsen. De hade 
inga krav  på gränsdragningar. De möttes av motstånd från en protestantisk polis och fick 
våldsamma konfrontationer som följder, kriget startade. 

Våldsamheter bryter ut 1969 och tvingar hundratals familjer att fly från deras bostäder . 
Den brittiska armén kallas in för att försöka få slut på våldet, det kallades Operation 
Banner. 

Blodiga söndagen inträffar söndagen 30 januari 1972 i Londonderry och anses vara en av 
den värsta händelsen. 13 katolska demonstranter mördas av engelsmännen, varav sju av 
dem var tonåringar. 
Nordirland förlorar sitt självstyre och den brittiska regeringen utövar direktstyre, detta i sker 
mars 1972.
IRA ”hämnas” senare, händelsen kallades blodiga fredagen och 22 bomber exploderade i 
Belfast. 

IRA genomförde bombdåd i Nordirland, England och Republiken Irland. Protestantiska 
halvmilitära grupper som Ulsters frivilligkår (UVF) och Ulsters försvarsförbund (UDA), som 
ville bevara banden till Storbritannien, riktade framför allt sina angrepp  mot civila katoliker, 
både i Nordirland och i Irland.

Man gjorde många försök i att få slut på våldet och år 1973 kom man fram till 
Sunningdaleavtalet. Det innebar att republiken Irland fick inflytande i Nordirland. En 
koalitionsregering (en regering som består av två eller flera partier) som försökte samla 
protestanter och katoliker för att mötas bildades 1974. Dock föll den efter fem månades på 
grund av motstånd från Ian Paisley (en nordirländsk politiker och kyrkoledare som stod för 
unionism) och DUP.

Ett viktigt steg mot fred blev de vapenvilor som först IRA och de protestantiska UVF och 
Ulsters försvarsförbund UDA utlyste hösten 1994.
I januari 1996 föreslog den amerikanske medlaren George Mitchell överläggningar där alla 
partier som tog avstånd från våld skulle få delta. Den brittiska regeringen krävde att IRA 
skulle lämna ifrån sig sina vapen för att Sinn Féin (ledaren för IRA) skulle få vara med, 
något IRA vägrade.

I februari bröt IRA sin vapenvila med ett bombattentat i London där två människor dog. När 
samtalen startade i juni fick det vara utan Sinn Féin som fick lov att vara med först när IRA 
hade utlyst en ny vapenvila i juli 1997. Några protestantiska partier, bland annat DUP, 
valde då att lämna samtalen.

Ett fredsavtal skrevs under på långfredagen den 10 april 1998. Åtta nordirländska partier 
hade ställt sig bakom avtalet som samma månad godkändes i folkomröstningar i både 
Nordirland och Republiken Irland. I Nordirland röstade 71 procent av väljarna för avtalet

I augusti 1998 dödades 29 människor i ett bombattentat i staden Omagh. Bakom dådet låg 
en utbrytargrupp ur IRA,Verkliga IRA (Real IRA). 

Följande höst kom nästa stora kris. IRA anklagades för att ha spionerat inne i den brittiska 
regeringens kontor i Belfast. Både DUP och UUP beslöt att lämna provinsregeringen. 
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Regeringen i London tog i oktober 2002 åter över styret av provinsen, denna gång på 
obestämd tid. 

Nordirland återfår sitt självstyre genom provinsvalet 2007. DUP som tidigare hade sagt nej 
till alla försök till fredsuppgörelser, räknades plötsligt till de partier som ansågs vara 
”förhandlingsvilliga”. Partiledaren Paisley kämpade dock emot in i det sista. Men den 26e 
mars höll han och Sinn Féins Gerry Adams en gemensam presskonferens, där de lovade 
att ha en provinsregering klar sex veckor senare.

Följder 
Den totala förlusten av människoliv  på grund av konflikten blev  på Irlands sida blev 512 
personer, 1194 på Storbritanniens varav civila totalt blev 1855.

Samhället är fortfarande uppdelat eftersom folket inte kommer överens på grund av att 
överenskommelsen inte var perfekt och rättvis för båda parterna. Arkiv från 2003 visar 
fortfarande 3 dödsfall och det förkommer enstaka våldsdåd, dessutom ökar hotet från de 
republikanska grupperna.

Hur hade du kunnat förhindra att konflikten uppkom?

Jag hade förhindrat konflikten genom att först och främst förbjuda diskrimineringen, det 
spelar ingen roll om det är minoriteten av en grupp som blir diskriminerad eller förtryckt. 
Sedan skulle jag försvårat tillgängligheten på vapen, eftersom det är vapnen som driver 
vidare konflikten när det är fråga om makt och fruktan. Eftersom förståelse mellan 
protestanterna och katolikerna nästan kan räknas som grunden till den här konflikten så 
vore mitt mål att skapa förståelse mellan båda sidorna. 

Inom politik hade en rättvis demokrati fått fram hela landets röster och det tror jag också 
skulle underlätta massor. 

Eftersom konflikten inte är helt över och för att den pågår än idag så tycker jag att vi borde 
ta lärdom av den så att vi kan undvika att liknande konflikter uppstår i framtiden. Det är 
också viktigt att vi jobbar vidare med konflikten så att den en dag verkligen löser sig.

Sammanfattning
Som en kort sammanfattning kan man säga att denna otroligt långvariga konflikt började 
på grund av många olika orsaker år 1969 och kan anses som avslutad runt år 2007, då 
Nordirland sedan 1998 fått självstyre med en regering där både protestanter och katoliker 
är med.
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Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konflikten_i_Nordirland

http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Irland/Modern-Historia

http://www.dn.se/nyheter/varlden/snabbguide-nordirlands-historia-och-politik

http://www.ne.se/lang/ira/213050

och böcker.

https://dl.dropbox.com/u/39436370/IRA%20konflikt%20nordirland%20Alma.pdf
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